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eCOnOMIe

Încărcat de umbre și mister, Halloweenul are
origini celtice, fiind una din cele mai vechi
sărbători păgâne. Cunoscută și sub numele
de Sărbătoarea Tuturor Sfinților, este 
celebrată la 31 octombrie./pag.9

Fondat de Cornel POENAR
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Consiliul Judeţean 
Hunedoara este interesat,
în continuare, de 
preluarea în administrare 
a termocentralei 
de la Mintia. 

POLItICăPag. 5
Partidele politice se
pregătesc de alegerile 
parlamentare. Listele 
de candidaţi au fost
depuse, iar acum sunt

prezentate programele
electorale.
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GRATUIT

Masca de protecţie,
obligatorie în trei
oraşe din judeţ 

Masca de protecţie,
obligatorie în trei
oraşe din judeţ 

Noul primar al comunei Râu de Mori, Flaviu
Dilertea, dezvăluie câteva dintre priorităţile

sale la început de mandat. /pag.16

HaLLOween – SărbătOarea
tuturOr SfInŢILOr

SOCIaLPag.16
ADEH Hunedoara are noi
proiecte menite să ajute la
dezvoltarea judeţului. 
În ce constă implicarea
instituţiei de interes
judeţean.

La fiecare patru ani, TU ai șansa de a-I alege pe
cei care decid ce se întâmplă cu banii pe care TU îi
dai statului, cu spitalele, cu drumurile, cu școlile.
Parlamentarii sunt cei care au cea mai mare influ-
ență asupra modului în care țara este condusă. De
30 de ani încoace, ai avut de ales între aceiași oa-
meni. Acum există o alternativă.

USR PLUS îți propune o echipă de candidați pen-
tru Parlament formată din oameni ca tine, oameni
care vor o schimbare în bine, oameni care au pri-
eteni și rude plecate din țară și pe care-i vor acasă.
Știm ce înseamnă să aștepți neputincios pe holurile
spitalelor, suferind; știm ce înseamnă să ai dreptate
și, cu toate astea, să fii ignorat de instituțiile statului
ori, mai rău, să mori cu dreptatea în mână. Știm ce
înseamnă să nu ai drumuri bune și transport public
de la sat la oraș și ştim ce înseamnă să-ți duci copilul
în școli slab dotate. 

La fel ca tine, suntem preocupați de soarta
județului în care trăim și vrem o transformare în

bine a acestuia. În Hunedoara, putem spune că
avem de toate și totuși întregul județ este în declin.
Totuși tinerii pleacă, nu sunt locuri de muncă, po -
pulația județului este tot mai obosită, mai deza-
măgită, mai îmbătrânită, mai resemnată. Acum
avem ocazia să schimbăm această stare de fapt și să
pornim reconstrucția județului Hunedoara!

Candidații USR PLUS la alegerile parlamentare
își asumă următoarele angajamente pentru gu-
vernare:  „Fără Penali în Funcții Publice” în Consti-
tuție;  Școala de la 8 la 5, masă caldă și școala după
școală;  Fond de 1 miliard de euro pentru o infra-
structură sanitară modernă;  Zero taxe pe salariul
minim;  Împădurim România și combatem tăierile
ilegale prin „DNA-ul Pădurilor”.

Dacă vrei și tu ca Hunedoara să devină din nou
un județ prosper, este nevoie să ne unim forțele
pentru a reuși. Alegerile parlamentare sunt deci-
sive. 

Hai la vot!

Tu decizi pentru Hunedoara! 6 decembrie – votul tău poate schimba județul
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- Ce ne puteți spune des -
pre activitatea Direcției pen-
tru Agricultură Jude țeană
Hunedoara privind forma -
rea profesională în dome-
niul agricol?

- Activitatea de formare
profesională a Direcției pen-
tru Agricultură Județeană
Hunedoara (DAJ Hunedoara)
se desfășoară pe două paliere:
organizarea de cursuri de
cali ficare și de instruire de
scurtă durată.

- Cât despre temeiul le -
gal?

- Activitatea de formare
profesională a adulților în
meserii din domeniul agricol
se desfășoară în cadrul DAJ
Hunedoara ca atribuție speci-
fică a instituției. În acest sens,
din anul 2017 DAJ Hunedoara
este autorizată de către Mi -
nisterul Muncii și Justiției So-
ciale și de către Ministerul
Educației Naționale prin Au-
toritatea Națională pentru
Calificări - Comisia de Auto -
rizare Hunedoara ca furnizor
de formare profesională a
adulților pentru calificări în
meseriile: lucrător în cultura
plantelor, lucrător în creșterea
animalelor, apicultor.

- Ce amănunte ne puteți
oferi privind tipul cursu -
rilor, durata acestora etc.?

- Cursurile sunt de califi-
care Nivel 2. Durata: 360 ore
pregătire din care 120 ore
teoretice și 240 ore practice
(în regim reglementat legal de
maxim 8 ore/zi, adică 40
ore/săptămână însemnând
minim 8 săptămâni). Se pot
înscrie persoanele care au îm-
plinit 16 ani și au absolvit cel
puțin învățământul gimnazial.
Actele necesare pentru în-
scriere: copie document iden-
titate, copie document
ab solvire minim 8 clase, de-

clarative privind acordul pre-
lucrării datelor cu caracter
personal. La începerea cursu-
lui se încheie între cursant și
DAJ contractul de școlarizare.
La un curs pot participa
maxim 19 cursanți conform
reglementărilor din Ordinul
Ministerului Sănătății 1228/
03.07.2020 Art. 1 (1)  privind
măsurile de prevenire a
răspândirii infecției cu Covid-
19 și cu respectarea prevede -
rilor Art. 4. 

Taxa de șco  la rizare: 400 lei

se achită integral la semnarea
contractului de școlarizare.
Frec ven tarea presupune
prezența fizică a cursantului
în spațiul destinat pregătirii
teoretice precum și în cel des-
tinat pregătirii practice; se ac-
ceptă absența în limita a 10%
din durata fiecărui tip de pre -
gătire (teorie, practică). Ab-
solvirea se face prin promo-
varea examenului cu minim
nota 5 la proba teore tică și
nota 6 la proba practică. Ab-
solventul cursului de califi-

care primește Certificat de
calificare profesională în
meserie și Suplimentul de-
scriptiv al certificatului în care
sunt specificate competențele
profesionale dobândite.

- Vorbiți-ne despre impor-
tanța cursurilor.

- Conferă CALIFICARE în
meserie, această calificare
este recunoscută în UE. Este
extrem de util în accesarea
fondurilor specific Măsurilor
derulate prin Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Ru-
rale. Deținerea unui certificat
de calificare în domeniul agri-
col este un criteriu important
de punctaj pentru realizarea
unui număr ridicat de puncte
în cadrul proiectului. 

- Câte cursuri au fost fi-
nalizate în anul 2020?

- Au fost finalizate: 3 cursuri
de calificare cu 41 absolvenți:
lucrător în creșterea ani-
malelor-15, lucrător în cultura
plantelor-10, apicul tor-16; 7
cursuri de instruire pentru
Măsura 10 cu 133 absolvenți;
1 curs de instruire pentru Mă-
sura 11 cu 19 absolvenți.

În momentul de față se fac
înscrieri pentru toate cele 3
tipuri de calificări.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Preocupare pentru formarea 
profesională în domeniul agricol

Dialog cu Claudiu GRAMA, director executiv la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara

D
irecția Județeană
pentru Sport și
Tineret Hunedoara

- după cum ne informa 
Izabella DOBOLY (foto) -
în parteneriat cu Eu-
rodesk în cadrul proiec-
tului „Time tomove” a
oferit la Universitatea din
Petroșani și la Centrul de
Tineret din Deva, educa-
tive și interesante prezen-
tări tinerilor cu privire la
oportunitățile de mobili-
tate din țară și străină-
tate. 

Eurodesk este o rețea eu-
ropeană de informare dedi-
cată integral furnizării de
informații europene tinerilor
și lucrătorilor de tineret,
oferă informații gratuite și
aduce oportunitățile eu-
ropene mai aproape de tineri
pentru a-i încuraja să devină
cetățeni activi. 

Eurodesk este prezent în
34 de țări și numără peste
1200 de multiplicatori eu-
ropeni. 

Începând din 2014, Eu-

rodesk este parte integrantă
a programului european
Erasmus+ (2014-2020).  

Printre temele propuse și
abordate notăm: Tabere
naționale, DiscoverEU, Time
tomove, Portalul European
pentru Tineret, Flex, Corpul
european de solidaritate,
Proiecte europene, Partene-
riate strategice și Dialog
structurat.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Oportunități de mobilitate 
rezervate tinerilor
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J
udeţul Hunedoara se
apropie de nivelul
maxim de 3 infectări 
la 1.000 de locuitori.
Deva – Situaţia îmbolnăvi -

ri lor de COVID-19 în judeţul
Hunedoara se înscrie în tren-
dul la nivel naţional. Datele ofi-
ciale arată o perspectivă din ce
în ce mai sumbră, în condiţiile
în care numărul cazurilor po -
zitive de COVID-19 este într-o
continuă creştere, de la o zi la
alta. S-a ajuns astfel ca trei
oraşe din judeţ: Brad, Simeria
şi Geoagiu să impună purtarea
obligatorie a măştii de pro-
tecţie în toate spaţiile publice,
după ce incidenţa cumulată a
cazurilor de COVID -19, în ul-
timele 14 zile, a depăşit va -
loarea critică de 3 la o mie de
locuitori.

Ultimele date oficiale arătau
că joi, 29 octombrie, erau con-
semnate în judeţ 20 de focare
active de COVID-19. 

Spitale, fabrici, sportivi

Potrivit datelor Instituţiei
Prefectului Hunedoara, la
secţia de Cronici a Spitalului
Municipal din Hunedoara au
fost confirmate pozitiv 32 de
cazuri de infectare cu noul
coronavirus, la Spitalul Jude -
ţean de Urgenţă Deva sunt 18
cazuri, iar la Spitalul Municipal
Lupeni sunt 7 persoane bol-

nave de COVID-19. 
În cazul firmelor, cele mai

multe cazuri sunt la o fabrică
de textile din Lupeni unde sunt
36 de persoane pozitive, alte
31 sunt la o companie pro-
ducătoare de cablaje auto din
Deva, 10 sunt la Exploatarea
Minieră Lupeni şi 8 la termo-
centrala Mintia.

Nici sportivii nu au scăpat de
îmbolnviri. Pe lista clu burilor
cu probleme se regăsesc 7 jucă-
tori de la Jiul Pe tro şani şi 12 ju-
niori de la Clubul de fotbal din
Hunedoara, infectaţi cu noul
coronavirus.

Simeria-primarul 
recomandă precauţie

Purtarea măştii de protecţie
a devenit obligatorie, de mier-
curi, în oraşul Simeria şi în local-
itatea aparţinătoare Sântandrei,
după ce rata de incidenţă acu-
mulată a cazu rilor de COVID-19
a depăşit pragul de 3 la 1.000 de
lo cuitori, în ultimele 14 zile

În aceste condiţii, activi-
tatea didactică în şcoli şi licee
a fost suspendată, cursurile ur-
mând să se desfăşoare exclusiv
online.

Primarul a precizat că sunt
interzise activităţile de alimen-
taţie publică în spaţiile inte-
rioare ale restaurantelor şi
cafenelelor, dar şi organizarea
de spectacole. Totodată, a fost

oprită funcţionarea sălilor de
jocuri de noroc.

„Am rugămintea, dragi si -
merieni, să fim precauţi, să evi-
taţi crearea de aglomeraţii şi a
deplasărilor inutile. Igieniza -
rea, dezinfectarea frecventă a
mâinilor, purtarea mij loacelor
de protecţie individuală este
esenţială!”, a scris primarul
oraşului pe pagina sa de Face-
book.

Brad- se închide 
piaţa şi târgul

Toate şcolile şi liceele din
municipiul Brad îşi vor des-
făşura activitatea în sistem ex-
clusiv online, după ce indicele

calculat pentru incidenţa cazu -
rilor de COVID-19 în această
localitate a depăşit valoarea de
3,1 la 1.000 de locuitori. 

Potrivit primarului Florin
Cazacu, sunt peste 1.000 de
elevi pentru care cursurile se
vor derula după scenariul roşu
pentru o perioadă de 14 zile. 

De asemenea, purtarea
măştii de protecţie a devenit
obligatorie în toate spaţiile
publice, inclusiv cele deschise,
iar activitatea în interiorul
restaurantelor, cafenelelor şi
din sălile de jocuri de noroc a
fost oprită. 

„Cetăţenii au fost deja infor-
maţi despre situaţia în care s-

a ajuns. Am diseminat infor-
maţiile necesare încă din cur-
sul zilei de duminică, atât pe
site-ul primărie, cât şi pe
reţelele de socializare, iar
hotărârea Comitetului Jude -
ţean pentru Situaţii de Urgenţă
a fost publicată în Monitorul
Oficial local”, a declarat pri-
marul municipiului Brad.

În ceea ce priveşte activi-
tatea primăriei, accesul cetăţe-
nilor se face în condiţiile
impuse de normele sanitare şi
distanţarea socială, iar la in-
trarea în instituţie oamenii
sunt conduşi direct spre ser-
viciile sau direcţiile de specia -
litate unde au treabă. 

ANUNŢ LICITAŢIE

SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la licitatie, la pretul
de inceperea a licitatiei urmatoarele bunuri: Hale Metal-
ice, 46.455 lei; Magazii- vestiare, 12.060 lei ; Atelier tam-
larie PVC  21056 lei; Cladire birouri  8.977 lei;    Masina
frezat profile  1.762 lei; Strung  2.490 lei; Gater vertical
22.873 lei; Masina lipit  5.295 lei; Masina curatat 5.167
lei; Masina taiat baghete  4.102 lei; Compresor  2.632 lei
; Mercedes Benz 31.912 lei; Bunurile se afla la Campul lui
Neag, Nr. 1, judet Hunedoara. Vanzarea va avea loc in data
de  10.11.2020, ora 10,  la sediul lichidatorului CII Ră-
doane Petru din Hunedoara, str. V. Babeş, nr 54. Se pot
primi si Oferte ferme de cumparare cu specificarea pre-
tului pentru negociere directa prin posta sau e-mail. Re -
gulamentul de vanzari se procura de la sediul
lichidatorului; ofertele se depun pana in data de
09.11.2020, ora 16, insotite de dovada platii garantiei de
participare de 10% din pretul de pornire, plata taxei de
participare la licitatie si valoarea caiet de sarcini. telefon
0745625653, e-mail rrliqidator@yahoo.com 

Trei oraşe au depăşit limita de 
3 la mie, la infectări cu COVID 19

Cazuri COVID-19
În ultimele 14 zile au

fost consemnate 1.772 de
cazuri pozitive de SARS-
CoV-2, 314 persoane au
fost internate, iar 281 s-au
aflat în evaluare la spital. 

Deva - Noul preşedinte al
Consiliului Judeţean (CJ)
Hunedoara, Laurenţiu Nistor,
a declarat că susţine demer-
surile făcute de fosta condu -
cere a instituţiei, de preluare
a termocentralei Mintia în
subordinea administraţiei
judeţene. 

„Am făcut trei solicitări

Ministerului Economiei pen-
tru ca termocentrala Mintia
să fie preluată de CJ Hune-
doara. Nu putem sta pasivi ca
acest obiectiv de o impor-
tanţă deosebită să dispară de
pe raza judeţului, mai ales că
avem nevoie de energie. În
partea de nord-vest a ţării,
singura termocentrală care

poate ţine sistemul energetic
în parametri este termocen-
trala Mintia. A nu ne apleca
acestei probleme este cum
am abandona fără luptă. Nu
sunt obişnuit să abandonez
fără luptă", a spus preşedin-
tele CJ Hunedoara. 

El a arătat că va relua de-
mersurile pentru preluarea
termocentralei în subor-
dinea CJ Hunedoara, mai ales
că de funcţionarea acesteia
în parametri normali de-
pinde şi asigurarea căldurii
şi apei calde în peste 4.500
de apartamente din Deva.

„Devenii nu trebuie să
sufere din lipsa căldurii.
Atunci când este vorba des -
pre interesul cetăţeanului,
orice dispută politică trebuie
să înceteze. Trebuie să ne
dăm mâna toţi consilierii
judeţeni, indiferent de par-
tid”, a subliniat Nistor.

Consiliul Judeţean reiterează intenţia 
de preluare a termocentralei Mintia
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Președintele Tri-
bunalului Hune-
doara - după cum

ne spunea purtătorul
de cuvânt, expert Irina
Ildiko GLĂMAN (foto) -
aduce la cunoștință
publică faptul că în
cadrul Tribunalului
Hunedoara există în
prezent 4 persoane
care au fost confirmate
pozitiv la testul pentru
COVID-19 și se află în
izolare la domiciliu.

Toate spațiile destinate
accesului publicului au fost
igienizate și dezinfectate.

Având în vedere actualul
context epidemiologic și im-
portanța luării unor măsuri
pentru asigurarea sănătății
și securității în muncă a per-
sonalului instanței, sănă-
tatea justițiabililor, a
avo caților și buna desfășu-
rare a activității de judecată,
a fost lansat serviciul: PRO-
GRAMĂRI ON-LINE la com-

partimentul Registratură și
compartimentul Arhivă din
cadrul Tribunalului Hune-
doara și Judecătoriei Deva,
începând cu data de 26 oc-
tombrie 2020.

Informații cu privire la
procedura programării on-
line sunt disponibile pe site-
ul Tribunalului Hunedoara.

Totodată, începând cu
data de 26 octombrie 2020
se modifică programul de re-
lații cu publicul astfel: Regis-
tratura (luni-joi): între orele
9:00 - 12:30 pentru justiția-
bili și avocați care au efectuat
în prealabil o programare
online pe infosite-ul in-
stanței (http://tribunalul-
hunedoara.ro) (câte 5
minute/persoană atât la tri-
bunal, cât și la judecătoria
Deva); Arhiva (luni-joi): între
orele 8:30 - 12:30 pentru
justițiabili și avocați care au
efectuat în prealabil o pro-
gramare online pe infosite-ul
instanței (http://tribunalul-

hunedoara.ro) (aproximativ
20 minute/persoană la tri-
bunal, 15 minute/persoană
la judecătoria Deva).

Eliberarea certificatelor
de grefă și a copiilor legali -
zate de pe hotărâri sau alte
acte din dosare se va face, de
asemenea, pe bază de pro-
gramare, urmând a fi înmâ-
nate la data și ora stabilită
sau comunicate prin mail/
fax.

Arhiva de falimente: luni-
joi, între orele 8:30 - 12:30;
Biroul de informare și relații
publice: luni, marți și vineri,
între orele 9:00 - 14:00;
Biroul Apostile: luni-joi, pre-
luare acte - între orele 9:00 -
10:00, eliberare acte între
orele 10:30 - 11:30; Biroul
Local de Expertize Judiciare
Tehnice și Contabile de pe
lângă Tribunalul Hunedoara:
luni-joi, între orele 9:00 -
12:30.

Reamintim pe această
cale că respectarea cu

strictețe a măsurilor de pro-
tecție și prevenire a infectării
cu coronavirus (COVID-19)
anunțate public de către Tri-
bunalul Hunedoara, care de-
pinde în mare măsură și de
conduita responsabilă a pu -
blicului din instanțe, ne va
permite să trecem împreună
cu bine peste această pe-
rioadă.

În acest sens, ne menținem
recomandările pentru pu bli -
cul instanței, transmise încă
de la începutul pandemiei:
evitarea prezenței la sediul
instanței, în cazul în care
aceasta nu este absolut nece-
sară și limitarea staționării în
incinta Tribunalului Hune-
doara și Judecătoriei Deva
doar pentru timpul strict
necesar îndeplinirii obligați-
ilor judi ciare sau profesio -
nale; folosirea exclusiv a
mijloacelor electronice de co-
municare cu instanța, de
transmitere a documentelor
și de informare disponibile

permanent la nivelul in-
stanței; utilizarea aplicației
informatice DOSAR ELEC-
TRONIC pentru informare
sau studierea dosarului și
limitarea deplasării fizice la
Arhiva instanței sau la cele-
lalte compartimente publice;
Exprimarea acordului pentru
citarea și comunicarea ac -
telor de procedură în format
electronic prin intermediul
aplicației „TDS” (Trimitere
Document Securizat) și elim-
inarea astfel integral a con-
tactului fizic cu documentele
de procedură comunicate de
instanță prin intermediul ser-
viciilor poștale; utilizarea ex-
clusivă a telefonului sau
adresei de e-mail pentru in-
formare și solicitarea de lă-
muriri inclusiv, cu privire la
măsurile aplicate în această
perioadă.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Noi programări on-line la 
Tribunalul Hunedoara

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



Revenirea Partidului
România Mare pe
eșicherul politic al

Hunedoarei a fost un
prim obiectiv al noului
președinte al Organizației
Hunedoara a PRM, Cornel
Gavrilă Mihăiescu (foto
stânga), numit de curând
în această funcție.

Astfel, într-un timp scurt
s-a reușit reactivarea mai
multor organizații din terito-
riu, precum și pregătirea Or-
ganizației Județene a PRM
pentru alegerile Parlamen -
tare din 6 decembrie. 

În urma consultărilor cu

membrii PRM  din județ au
fost stabilite listele electorale
pentru Camera Depu taților
şi Senat. 

Pentru Camera Depu -
taților în fruntea listei se
află  Mihăiescu Cornel Gavri -
lă, fost magistrat, urmat de
către Hanciu Sebastian Mar-
cel, Biro Christa Adina, Sala
Gabriel Marcel, Ioan Lazea şi
Antal Aurel.

La Senat lista este des -
chisă de către Negoiță Ale -
xandru Toma (foto dreapta),
colonel în rezervă, urmat de
Mateescu Sebastian şi Ro-

taru Daniel Cosmin.
,, Avem, în Hunedoara, o

echipă de oameni dedicați
spiritului național, cu
dragoste și respect pentru
valorile constituționale ale
poporului român. Prezentăm
pentru alegerile din 6 de-
cembrie o listă completă, cu
candidați ce nu au fost an-
grenați în procesul de dis-
trugere a României, disoluție
a statului român unitar și in-
divizibil’’, ne-a declarat în ex-
clusivitate, președintele
PRM, organizaţia Hune-
doara.
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PRM şi-a desemnat candidaţii pentru Parlament

În curând, românii vor
merge la urne pentru a
vota componența vi-

itorului Parlament al
României, un drept câștigat
cu mari sacrificii de acest
popor.

Personal, îmi doresc ca
atunci când hunedorenii vor
vota, să o facă în cunoștință de
cauză. Vreau să știe cine a lu-
crat cu adevărat în serviciul
județului nostru. Vreau să nu
uite că parlamentarii – toți
deputații și senatorii, sunt
reprezentanţii aleşi ai poporu-
lui român, iar în exercitarea
mandatului, parlamentarii
sunt în serviciul poporului și
nu în serviciul propriu sau al
partidului din care fac parte.
Astfel, dragi hunedoreni, cu
speranța că munca depusă în
Parlament se ridică la nivelul
încrederii pe care mi-ați acor-
dat-o în urmă cu patru ani, vă
prezint în rândurile ce
urmează sinteza activității
mele parlamentare.

În primul rând, în calitate
de deputat PSD al județului
Hunedoara, am avut ca priori-
tate nevoile hunedorenilor, atât
la nivelul populației, cât și în
ceea ce privește activitatea in-
stituțiilor publice locale. Am
încearcat, pe cât de mult posi-

bil, să fiu într-o permanentă
legătură cu cetățenii din județul
nostru, iar acest dialog chiar s-
a materializat prin mai multe
inițiative le gislative. Un astfel de
exemplu este Legea 138/2020,
prin care eroii noștri Horea,
Cloșca și Crișan au fost declarați
eroi și martiri ai națiunii
române. Datorită acestei legi, a
cărei idei a plecat de la un
cetățean patriot, unul dintre
dumnea voastră, acum îi putem
co memora pe eroii noștri locali
an de an într-un cadru oficial,
pe data de 2 noiembrie.

În actualul mandat parla-
mentar, am inițiat 84 de
proiecte legislative, dintre care
40 au fost promulgate legi și
sunt astăzi în vigoare, con-
tribuind pozitiv la viața tuturor
cetățenilor români. Dintre
aceste 40 de legi, consider că
impactul cel mai mare l-au avut
următoarele: 

• LEGEA privind regimul ju-
ridic al Cetăţilor dacice din
Munţii Orăştiei (Legea nr.23/
2020), care reglemen tează
regimul special de protejare a
cetăților dacice din Munții
Orăștiei și oferă cadrul pentru
punerea în valoare a monu-
mentelor respective.

(Continuarea o puteţi citi
pe www.accentmedia.ro)

Natalia Intotero - Activitatea
parlamentară în legislatura

2016-2020 Într-o recentă luare de
poziție, Patriarhul
României, Preafericitul

Daniel, a lansat un avertis-
ment foarte dur pentru au-
toritățile din România,
legat de Sărbătorirea Sfân-
tului Dimitrie Cel Nou,
spunând printre altele: 

,În toamna anului 1989, cu
prilejul sărbătoririi Hramului
Sfântului Cuvios Dimitrie cel
Nou, în 27 octombrie, au-
toritățile comuniste au in-
terzis închinarea la Sfintele
Moaște. Această umilire  a
Sfântului Cuvios Dimitrie cel
Nou  a fost răsplătită, în sen-
sul că, peste câteva luni,
regimul comunist a căzut.
Dumnezeu nu se lasă batjo-
corit. El este îndelung răbdă-
tor, dar este și drept.’’

Mesajul, de o duritate fără

precedent, adresat actualului
Guvern, poate fi interpretat și
ca un atac la ființa și fibra
poporului român de către o
clasă politică antiromâ neas -
că. Acest popor, în decursul
timpului, a rezistat vicisitu-
dinilor vremurilor doar da-
torită credinței milenare.

Mai mult, interzicerea pe-
trecerii Crăciunului în familie
sau  a Anului Nou, un gest ire-
sponsabil, încolțit în mintea
unor antiromâni, va duce la o
inflamare a majorității cetățe-
nilor, situație care poate de-
genera în revolte și mișcări de
stradă, lucru nedorit de ni-
meni.

Cert rămâne un singur
lucru: nu se știe cât îi vor mai
răbda românii pe acești tirani
care desconsideră națiunea
noastră, în favoarea unor in-

terese externe. România a de-
venit o colonie, iar apropia  tele
alegeri de la 6 decembrie, nu
vor face altceva decât să
schimbe buzunarele în care
vor curge robineții cu bani !

Sub teroarea pandemiei,
poporului român i s-a pus
cizma pe grumaz, vinovat de
tot ce se întâmplă fiind doar
omul de rând, care este teror-
izat de autorități, este hăituit
și amendat, uneori fără temei
legal. Sfinte și imaculate sunt
doar structurile de putere…. 

În rest, suferință şi durere!
Cornel Poenar

Patriarhul  României: Mesaj fără
precedent pentru Guvernanți

Deva – Organizaţia jude -
ţeană Hunedoara a Partidului
Social Democrat (PSD) are un
nou deputat în persoana fos-
tului director al ADEH, Radu
Barb. El a depus, marți, ju-
rământul de credință în
funcția de deputat în Parla-
mentul României. 

Radu Barb s-a remarcat
în contextul administraţiei
judeţene, după ce a pus pe
picioare, ca director, Agenția
de Dezvoltare Economi co-
Socială a județului Hune-
doara. Cu un colectiv bine
structurat, el a reuşit câteva
performanţe notabile, cum
ar fi, de exemplu, revi-
talizarea Parcului de Afaceri
Simeria. Puţini ştiu că acest
obiectiv construit din fonduri
europene risca să nu se în-
cadreze în condiţiile cererii de
finanţare depuse la Comisia

Europeană în ceea ce priveşte
numărul de locuri ce trebuiau
create şi gradul de ocupare al
spaţiilor renovate. Acest lucru
ar fi însemnat ca judeţul

Hunedoara să restituie UE
circa 2 milioane de euro! Im-
pasul a fost depăşit datorită
echipei ADEH.

Şi tot ADEH a reuşit, pen-
tru prima oară de la înfi-
inţare, să dezvolte o strategie
turistică a judeţului Hune-
doara, cu un brand şi logo

proprii. Nu este puţin
lucru în condiţiile în care
lupta pentru turişti este
una extrem de dură pe
toate pieţele!

Aşadar, ne permitem
să spunem “Felicitări,
Radu Barb!” şi, chiar dacă
nu va un mandat întreg,
suntem siguri că expe-
rienţa de acolo o vei
folosi în alte proiecte la
fel de interesante.

Postul de deputat a de-
venit vacant după ce Lau-
rențiu Nistor a renunțat

la funcție, fiind ales preșe -
dinte al Consiliului Județean
Hunedoara. 

Radu Barb – deputat din partea 
PSD Hunedoara



L
arisa Iordache a
anunţat că se află 
în izolare după ce a

fost confirmată cu 
coronavirus.

Gimnasta a transmis că se
simte bine, nu are simptome
grave și este în izolare la
domiciliu.

„Îmi pare foarte rău pen-
tru acesta veste, ajunsesem
în formă, gata de a arăta tot
ce am muncit în aceste ul-
time luni”, a precizat aceasta.

Comitetul Olimpic Român

a anunța la începutul acestei
săptămâni că Larisa Ior-
dache va reveni luna viitoare

în competiții, după pauza de
trei ani cauzată de acci-
dentarea de la Mondiale.
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L
a  Reșița s-au des-
fășurat recent între-
cerile din cadrul

finalei pe țară a Campio -
natului Național Indivi -
dual de lupte-libere
pentru seniori, la toate
cele trei secțiuni, lupte
libere, lupte greco-ro-
mane și lupte feminine.
Competiția a reunit circa
100 de sportivi și a fost
organizată de către 
Federația Română de
Lupte libere.

Denisa Fodor, legitimată la
L. P. S. "Cetate" Deva, unde
este  pregătită de prof. Suraj
Moravan a reușit în primul ei
an de seniorat să urce pe
podiumul de premiere la
aceste întreceri naționale,
luptătoarea din municipiul
reședință de județ reușind să
cucerească medalia de argint
în cadrul categoriei 59 kg și
titlul de vicecampioană
națională a acestei categorii
de greutate.

În urma acestor rezultate
Denisa Fodor  a fost din nou

înclusă în lotul național femi -
nin și va participa  la viitoa -
rele competiții internaţio-

nale programate în perioada
imediat  următoare.

C
ompetiția din cadrul
Diviziei Naționale de
Seniori se va relua la

acest final de săptămână
ținându-se cont de clasa-
mentul turului, iar ca ur-
mare a decieziei
federaţiei, echipele sunt
împărțite în două grupe
care vor evolua în turnee
diferite:turneul locurilor
1-4, respectiv cel al
locurilor 5-8.

CS Știința Petroșani revine
pe teren fără antrenorului
Adrian Costache, decedat re-
cent în urma unui infarct. De
pregătirea echipei se ocupă
acum  secundul, Alexandru
Lupu, dar la antrenamentele
formației din Valea Jiului este
prezent și Daniel Cojocaru,

Echipa  din Petroșani se
află pe primul loc în clasa-
ment și va evolua conform de-
ciziei federației în turneul

primelor patru formați,pro-
gramul partidelor fiind urmă-
torul: sâmbătă- turul cu
meciurile  CS Știința Petroșani
- RC Bârlad; CSM Galați - CS
Năvodari, iar returul pe
07.11.2020 cu jocurile  RC
Bârlad - CS Știința Petroșani;
CS Năvodari - CSM Galați.

Finalele turneului primelor
patru formații sunt progra-
mate în sistemul tur/retur pe
14 și 21 noiembrie 2020.

Rugby: Divizia Națională de Seniori 
se reia pe 31 octombrie

Lupte libere: Denisa Fodor
medalie de argint la 

Campionatele Naţionale

B
aza Nautică de la
Bascov-Pitești a fost
gazda ultimelor

concursuri pentru juniori,
cadeți și seniori din acest
sezon competițional.

Elevii de la LPS Cetate
Deva, pregătiți de prof. Ale -
xandru Mureșan, au obținut
o serie de rezultatele la
aceste întreceri și au urcat pe
podiumul de premiere.

Juniorul Ioan Alexandru
Mureșan s-a clasat pe locul II
în proba de 1000 m la fel ca
și Sara Trif  care s-a situat pe
același loc la proba de 500 m
junioare, urmată de Andreea
Mureșan. Alexandru Filimon
s-a clasat pe locul III în finala
B la 1000 m, la Criteriul Sper-
anțelor Olimpice.

La întrecerile din cadrul
Cupei României sportivii de
la LPS Cetate Deva au reușit
alte performanțe notabile. În
finala probei de K1 fete 500
m Nadia  Haidar  s-a clasat pe

locul II și a cucerit medalia de
argint iar echipajul devean
care a evoluat în proba de
Kaiac 4 fete 500 m alcătuit
din Sara Trif/ Andreea
Mureșan/ Larisa Răileanu/
Nadia Haidar a cucerit
medalia de bronz.

Campionatul Național de
Maraton  pentru juniori,
cadeți și seniori, la care au
participat toți sportivii legi -
timați la cluburile din țară a
adus alte succese pentru
sportivii de la Deva. De-
veanca Nadia Haidar s-a
impus în proba de K1 10000
m pe care a câștigat-o detașat
adjudecându-și o medalie de
aur meritată. Junioara An-
dreea Mureșan  s-a situat pe
locul III și a cucerit o medalie
de bronz la K 1 7000 m  iar
echipajul din proba K 2 7000
m alcătuit din Alexandru
Mureșan/ Alexandru Filimon
a cucerit o medalie de argint.

L
a Grand Slam-ul 
de la Budapesta,
competiție care

punctează pentru califi-
carea la Jocurile Olimpice
de la Tokyo, judoka An-
dreea Chițu(foto: ultima
din dreapta), componentă
a lotului olimpic al
României, a terminat
concursul pe podium la
categoria 52 kg.

Pregătită în Centrul Națio -
nal  de senioare de la Cluj
Napoca, eleva lui Florin
Bercean a avut în competiția
de la Budapesta atitudine,

răbdare și putere, astfel că la
final ea  a câștigat medalia de
bronz.  Printre învinsele ei,
campioana mondială, Daria
Bilodid, Ucraina.

Podiumul complet al cate-
goriei: 1. Amandine Buchard
(Franța), 2. Fabienne Kocher
(Elveția), 3. Andreea Chițu și
Daria Bilodid (Ucraina).

Andreea Chițu este acum
pe locul 24 în clasamentul
mondial al categoriei și are
cele mai mari șanse să se ca -
lifice la Olimpiada de la
Tokyo.

Kaiac-canoe: Reprezentanții
LPS Deva pe podium la Pitești

Judo:  Medalie de bronz 
pentru judoka  Andreea Chițu

Gimnasta Larisa Iordache 
este infectată cu coronavirus
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Britanicul Mike Irani
a devenit, vineri,
noul preşedinte in-

terimar al Federaţiei In-
ternaţionale de Haltere
(IWF), la doar trei zile
după ce americanca Ur-
sula Papandrea a fost în-
locuită de thailandezul
Intarat Yodbangtoey, cu
prilejul unei reuniuni a
Comitetului Executiv,
transmite EFE.

Mike Irani, medic reuma-
tolog de 71 ani, este preşe -
dintele Comisiei medicale a
IWF şi a dat asigurări că
ocupă acest post doar cu mi-
siunea de a pregăti congresul
în care vor avea loc alegeri
pentru conducere, fără a can-
dida la vreo funcţie.

Menționăm că Intarat Yo-

dbangtoey şi-a prezentat joi
demisia, în urma valului de
critici, inclusiv de la CIO,
pentru modul în care a fost
înlăturată americanca Ursula
Papandrea, care fusese nu-
mită preşedinte interimar în
aprilie şi începuse un pro-
gram de reformare a IWF.

Prima măsură luată de
Irani a fost aprobarea, cu
susţinerea Comitetului Exe -
cu tiv, a prelungirii până în
2024 a unui acord cu Agenţia
Internaţională de Control
(ITA), entitate independentă
impusă de CIO pentru ges-
tionarea controalelor anti-
doping în federaţiile inter-
naţionale.

Criza prin care IWF trece
în ultimii ani a atras avertis-
mente de la CIO privind o

posibilă excludere a hal-
terelor de la Jocurile
Olimpice, iar apogeul a fost
atins în ianuarie, când un
canal german de televiziune
a dezvăluit corupţia la nivel
înalt, protejată de însuşi
preşedintele Tamas Ajan,
ales începând cu anul 2000,
care  a demisionat în aprilie
şi Comitetul Executiv a ales-
o pe Ursula Papandrea în
funcţia de preşedinte interi-
mar.

Rapoartele au dezvăluit
practici de corupţie la nivel
înalt comandate de Ajan,
presupuse deturnări de fon-
duri, cumpărare de voturi şi
ascunderea cazurilor de
dopaj. Din acest motiv la JO
2020 de la Tokyo, circa 20 de
ţări vor avea o participare

limitată la disciplina haltere,
din cauza cazurilor nu-

meroase de dopaj, inclusiv
Thailanda.

Haltere:  Preşedinte nou la 
Federaţia Internaţională

În timpul unui seminar
online cu  șefii de Mi -
siune pentru Tokyo

2020, președintele
Comitetului Internațional
Olimpic (COI), Thomas
Bach a încercat să-i liniș -
tească pe participanții la
discuții asigurându-i că
sportivii  își vor putea 
îndeplini „visul olimpic”
anul viitor.

Thomas Bach a promis că
„se lucrează la viteză maxi -
mă... pentru a se asigura ca
Jocurile sunt potrivite pentru
o lume post-coronavirus”.

În conformitate cu decla -
rațiile recente ale înalților
oficiali ai CIO şi Tokyo 2020,
conform cărora Jocurile
Olimpice și Paralimpice vor
continua, în ciuda pandemiei
de coronavirus, președintele
Bach a avut un ton optimist
pe tot parcursul mesajului.

El a spus că o serie de
contramăsuri concepute
pen tru Tokyo 2020 demon-
strează că CIO și organiza-
torii sunt „pregătiți pentru
Jocurile Olimpice în condiții
de siguranță, în orice situaţie
se va afla lumea în 2021”.

„În aceste vremuri în con-
tinuă schimbare, multe din-
tre detaliile operațiunilor
care îi preocupă pe Șefii de
Misiune sunt înca în lucru,
dar să fiți siguri că ne con-
centrăm pe dezvoltarea unui
set de contramăsuri COVID
pentru fiecare scenariu posi-
bil”, a spus Bach.

Președintele Comitetului
de organizare de la Tokyo
2020,Yoshirō Mori a trans-
mis și el un mesaj prin care
le-a dezvăluit Șefilor de Mi -
siu ne aspecte ale măsurilor
simplificate stabilite de orga-
nizatori pentru Jocuri și i-a

avertizat că „acestea vă vor
afecta pe toţi”.

Organizatorii au anunțat
deja că se dorește reducerea
numărului de oficiali la Jo curi
cu 10-15 la sută, eliminarea
obișnuitelor ceremo nii de

bun venit în Satul Olimpic al
sportivilor înainte de Cere-
monia de deschidere.

Japonezi fac eforturi deo -
se bite pentru a organiza Jo -
curile Olimpice şi Paralim pice
în siguranță în 2021, iar

Thomas Bach a declarat că
deschiderea Jocurilor Olim -
pice din 23 iulie anul viitor
„va fi un moment de solidari-
tate și unitate pe care ome -
nirea nu l-a mai trăit până
acum”.

Olimpice:  Preşedintele CIO, mesaje către Șefii de Misiune Tokyo 2020



Aflată la cumpănă din-
tre anotimpuri, luna
noiembrie este a 11-

a lună din calendarul gre-
gorian și a 9-a din
calendarul roman, numele
ei venind din latinescul
novem – adică nouă. Noi o
numim Brumar sau Pro-
morar, fiind asociată cu
bruma sau promoroaca
zilelor reci, care se așterne
peste pământul reavăn,
unde  ”mirabila sămânță”
dătătoare de viață,
așteaptă primăvara.

În tradiția populară
românească

Lunile anului sunt asociate
unui copac bătrân, cu 12
brațe,  sau celor doisprezece
fii ai Anului, care, prin numele
pe care-l poartă, sugerează fie
o activitate din viața oame-
nilor, fie o tradiție sau anu-
mite lucruri legate de starea
vremii, potrivit traditiipopu-
lare.ro.  Tot în noiembrie este
vremea mustului, care se
transformă în vin, luna fiind
numită și ”Vinar”. De aseme-
nea, este o lună ce stă sub
semnul șezătorilor, al postului
și al sărbătorilor creștine și
precreștine. Și cum în noiem-
brie plouă des  și bate vântul,
există credința că, dacă plouă
mărunt, va fi o iarnă grea.
Luna are 30 de zile, ziua 10
ore iar noaptea 14 ore.

Sărbătorile lunii 
noiembrie

Pentru creștini, luna noiem-
brie aduce cu ea mai multe săr-
bători importante.

• Chiar în prima zi – 1
noiembrie, sunt pomeniți
Sfinții Doctori fără de arginți,
Cosma și Damian. 

• Dar, cea mai mare sărbă-
toare a lunii stă sub semnul
Sfinților Arhangheli Mihail și

Gavriil – celebrați de către Bis-
erica Ortodoxă la data de 8
noiembrie. Ca semn de cinstire,
Sfinții Voievozi sunt pictați pe
ușile diaconești ale Sfântului
Altar, unul purtând crini în
mână, semn al Bunei Vestiri, iar
celalalt, o sabie de foc, semn al
pazei care i-a fost rânduită la
poarta Raiului. La noi, Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil au
fost aleși drept patroni spiritu-
ali ai Jandarmeriei Române.

• În cea de-a 11-a zi a lunii
este pomenit Sfântul Mare
Mucenic Mina, iar pe 12 no -
iembrie, Biserica îi consem-
nează pe Sfinții Martiri și
Mărturisitori Năsăudeni. La 13
noiembrie, se face pomenirea
Sfântului Ierarh Ioan Gura de
Aur, arhiepiscopul Constan-
tinopolului.

• În data de 15 noiembrie
începe Postul Crăciunului, care
se încheie în ziua Praznicului
Nașterii Domnului, pe 25 de-
cembrie.

• Tot în 15 noiembrie, este
prăznuit Sfântul Cuvios Paisie
de la Neamț. Născut în anul
1722,în Ucraina, a studiat
teologia la Kiev, iar la 19 ani, a
intrat în viața monahală. A
venit în Moldova în anul 1763,
unde a condus obștile mona-
hale de la Dragomirna, Secu și
Neamț. A încurajat traducerea
din limba greacă a scrierilor
patristice filocalice, în limbile
română și slavonă. A trecut la
Domnul în anul 1794, fiind
canonizat de Biserica noastră
în anul 1992, scrie basilica.ro.

• La 16 noiembrie se face
pomenirea Sfantului Apostol și
Evanghelist Matei, iar 20
noiembrie, este cinstit Sfântul
Cuvios Grigorie Decapolitul.

• Intrarea în Biserică a
Maicii Domnului este celebrată
în data de 21 noiembrie. Sărbă-
toarea amintește de ziua în
care Sfinții Părinți, Ioachim și
Ana au dus-o pe Sfânta Fe-

cioară la Templul din Ieru -
salim. 

• Ultima mare sărbătoare a
lunii – 30 noiembrie  este închi-
nată ocrotitorului României,
Sfântului Andrei, cel Întâi
chemat. Începând cu anul
2011, la 30 noiembrie, Biserica
noastră face și pomenirea Sfân-
tului Ierarh Andrei Șaguna,
Mitropolitul Transilvaniei, scrie
crestinortodox.ro.

Persoanele născute 
în noiembrie

Sunt talentate, cu o minte
ageră, dar nu vor spune nicio-
dată ce au pe suflet. Și, în
funcție de ziua în care s-au năs-
cut, iată care sunt previziunile

astrelor: 

Perioada
1-8 noiembrie

Persoanele născute în acest
interval sunt sensibile și se pot
baza pe al șaselea simț. Fac  față
în meseriile tehnice, găsind
soluții pentru orice. Le place
meditația, sunt misterioase și
uneori pot anticipa viitorul,
scrie sfatulparintilor.ro. Nu
sunt foarte deschise și, în ge -
neral, nu au încredere în oa-
meni.

Perioada 9-15 
noiembrie

Nativii acestei perioade sunt
demni de încredere, înțelepți,

câteodată egoiști, dar iubesc
viața de familie. Li se potrivesc
meseriile din sfera economică
și financiară. Fac tot ce le stă în
putință pentru a reuși în viață.
Uneori, pot fi chiar agresivi.

Perioada 16-22 
noiembrie

Cei născuți în această pe-
rioadă sunt talentați și au suc-
ces în tot ceea ce fac. Sunt
interesați de partea spirituală
a vieții și se asigură ca per-
soanele din jur să aibă tot ce le
trebuie, potrivit dazzling.news.
Dar, nu le place riscul. Pot fi
profesori, scriitori, poeți.

Perioada 
23-30 noiembrie

Despre persoanele născute
în intervalul 23-30 noiembrie,
astrele ne spun că întâmpină
unele greutăți, dar niciodată nu
renunță. Sunt inventive, cu idei
geniale și pot avea mult succes,
potrivit kanald.ro. Sunt roman-
tice și au înclinații spre filozofie
și științe sociale.
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Noiembrie – luna lui Brumar

Floarea lunii noiembrie este  crizantema, considerată
de chinezi și japonezi un simbol al tinereții și purității. În
China, crizantema albă era folosită în mai multe preparate
culinare.

Piatra lunii noiembrie este topazul, iar denumirea-i
vine din limba sanscrită, care înseamnă foc. Topazul roșu și
roz au fost, uneori, folosite la crearea bijuteriilor casei regale
din Rusia.



Încărcat de umbre și
mister, Halloweenul are
origini celtice, fiind una

din cele mai vechi sărbători
păgâne. Cunoscută și sub
numele de Sărbătoarea Tu-
turor Sfinților, este cele-
brată la 31 octombrie. Și
cum Halloweenul a fost
preluat de mai multe
popoare, a ajuns să fie săr-
bătorit și în țara noastră.

Originile sărbătorii
Se regăsesc în vechiul festi-

val celtic din Samhain, organi-
zat pe 31 octombrie, cu scopul
de a strânge recoltele. Și cum
sărbătoarea mar chea ză sfârși-
tul verii și începutul iernii în-
tunecate, aceasta a fost
asociată cu moartea, celții
crezând că, în noaptea de 31
octombrie spre 1 noiembrie,
spiritele, atât cele rele, cât și
cele bune, traversează granița
dintre lumea noastră și cea de
dincolo. Iar pentru a le alunga,
oamenii, se costumau într-un
anumit fel, făceau zgomote și
aprindeau focuri pentru a le
speria. Și cum  simbolul Hal-
loween-ului era dovleacul, care
îl are ca personaj principal pe
pe JackO Lantern, un zgârcit ce
a fost metamorfozat în celebrul
dovleac, obiceiul s-a răspândit
în foarte multe țări, ajungând
până în America, unde a fost
adus de imigranții irlandezi,
scrie historia.ro/. În ciuda fap-
tului că este o sărbătoare pă -
gână, a fost acceptată de
biserica catolică și protestantă,
întrucât, în aceste culte, ziua
tuturor sfinților se sărbă-
torește pe 1 noiembrie.

Povestea lui 
JackO Lantern

Despre acesta se spunea că
era un fierar șiret, avar și bețiv,
care, în timpul vieții, obișnuia
să facă mult rău oamenilor, să
le joace feste, ba chiar să îl

provoace pe Diavol, potrivit
ro.wikipedia. La moartea lui,  s-
au închis porțile Raiului și în-
suși Diavolul refuză să îl
primească în iad.  Speriat,
JackO Lantern îi cere  Diavolu-
lui să-i arunce măcar o scân-
teie, care să-i lumineze calea
întunecată dintre cele două
lumi. Diavolul i-a aruncat doar
un cărbune aprins, din focul
cazanului. Ca să sperie spiritele
care bântuiau prin preajma lui,
Jack a pus cărbunele într-un
nap (dovleac) scobit. De atunci,
există credința că JackO
Lantern rătăcește într-una, la
granița dintre lumi, ispășindu-
și păcatele.

Curiozități despre Hal-
loween

• Se spune că primele JackO
Lanterns erau făcute din napi
cartofi și sfeclă roșie, nu din
dovleac.

• Și pentru că sărbătoarea
cade în vremea recoltării
merelor, acestea sunt glazurate
sau caramelizate, numărându-
se printre mâncărurile tra -
diționale de Halloween. 

• Bufinițele sunt decorațiuni
de Halloween des întâlnite,
deoarece, în Europa Medievală
se credea că bufnițele sunt
vrăjitoare. De aici  vine și su-

perstiția conform căreia,
atunci când se aude o bufniță
cântând, cineva moare.

• Culorile asociate sărbă-
torii sunt portocaliu și negru.
Portocaliul simbolizează răb-
darea și puterea, iar împreună
cu maro și auriu, devine sim-
bolul recoltelor toamnei. Ne-
grul este simbolul morții și
amintește de scopul inițial al
festivalului, care marchează
limitele dintre viață și moarte.

• În urma studiilor făcute în
legătură cu această sărbătoare,
s-a constatat că, acei copii care
poartă cele mai înfricoșătoare
costume, dorindu-și să pri -
mească foarte multe dulciuri,
când cresc mari, pot deveni răi.

Halloween-ul în 
alte țări

Chiar dacă Halloween-ul
este sărbătorit în multe locuri
din lume, obiceiurile sunt
diferite, de la o țară la alta. Ast-

fel că:

În România
Noi avem o altă sărbătoare

care-i cinstește pe cei plecați,
numită Sâmbăta Morților, scrie
editiadedimineata.ro. Și cum
românii au împrumutat,
parțial, Halloween-ul, nu se re-
spectă întocmai tradițiile orig-
inale, o parte din obiceiuri
învârtindu-se în jurul mitului
lui Dracula.  Dar, și la noi Hal-
loween-ul este un prilej de
veselie.

În America
Halloween-ul este sărbătorit

cu mult fast, aici dezvoltându-se
o adevărată industrie a acce-
soriilor macabre. Copiii se cos-
tumează și merg la colindat, din
casă în casă, gazdele fiind obli-
gate să îi primească și să le dea
bomboane, potrivit traditii-obi-
ceiuri-si-superstit i i-de-

halloween.

În Germania
Oamenii își ascut cuțitele

pentru a îndepărta spiritele rele,
despre care se credea că au sen-
timentele rănite și fac zgomote.

În Austria
Noaptea de Halloween este

considerată a fi plină cu energii
cosmice. Înainte de culcare, oa-
menii pun pe masă pâine, apă și
o lampă aprinsă, crezându-se că,
astfel de lucruri au puterea de a
duce sufletele moarte înapoi în
pământ.

În Belgia
Se crede că dacă o pisică nea-

gră care taie calea sau intră în
casă în seara de Halloween,
aduce ghinion. Tot în această
noapte, belgienii aprind
lumânări în memoria celor dis-
păruți.

În Canada
În această zi, canadienii orga-

nizează petreceri și își decorea -
ză casele cu dovleci și coceni de
porumb, potrivit.tonica.ro/.

În Cehia și 
Slovacia

Scaunele sunt așezate la gura
sobei. Acolo se pune câte un
scaun pentru fiecare membru în
viață al familiei, și câte unul pen-
tru spiritele celor decedați, care
au făcut parte din familie.

În Franța 
Halloween-ul nu are nicio

însemnătate, fiind practic ne-
cunoscut, până în jurul anului
1996.  Aici era considerat doar ”
o vacanță americană”.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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”Ziua Morților” sau ”Luminația”
Se regăseşte în spiritualitatea Bisericii Romano-Cato-

lice, însă tradiţia a fost preluată, în timp, şi de ortodocşi.
În această zi, credincioșii  se îndreaptă spre cimitire, în-
frumusețează mormintele, aprind o lumânare și spun
rugăciuni, aducând astfel un omagiu memoriei celor dragi,
plecați în eternitate.

Halloween – sărbătoarea tuturor sfinţilor
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Încercați să fiți mai atenți cu cei
din jur, și, mai ales, să nu le faceți
reproșuri nefondate persoa nelor
apropiate. La locul de muncă
sunt schimbări, care vă pot
afecta direct. Nu vă faceți pro -
bleme, reușiți să vă acomodați
din mers, ba mai mult, vi se
ușurează munca.

Este momentul să discutați cu
superiorii despre o mărire de
salariu, întrucât sarcinile voastre
de serviciu au crescut simțitor. În
caz contrar, gândiți-vă serios la
un alt loc de muncă, în care să vă
fie recunoscute meritele. Per-
soanele apropiate vă vor susține
în toate demersurile.

Sunteți protejați de astre, care
vă influențează pozitiv relațiile
sociale, munca, banii și călători-
ile. Planurile voastre legate de
bani se vor derula mai lent, dar
cu folos. Nu trebuie să fiți deza-
măgiţi de unele eșecuri sau ob-
stacole ivite, pentru că le veți
trece pe toate cu bine.

Comunicarea cu superiorii este
bună în perioada următoare, iar
proiectele voastre se apropie de
final. Nu sunt excluse premiile
sau o avansare. Totul depinde de
puterea voastră de muncă și co-
municare. Sunt posibile unele
discuții cu rudele apropiate
legate de o eventuală moștenire.

Dacă intenționați să faceți o in-
vestiție importantă, trebuie să
manifestați multă atenție atunci
când este vorba de bani. Chiar
dacă traversați o perioadă bună
din punct de vedere financiar, nu
vă jucați cu banii voștri sau ai
familiei. Conjunctura astrală
este favorabilă.

În perioada următoare, feriți-vă
de împrumuturi sau promisiuni
deșarte, venite din partea unor
persoane pe care nu le
cunoașteți suficient de bine. Pen-
tru început, studiați ofertele și
analizați cu atenție informațiile
primite. În familie lucrurile s-au
liniștit.

Se anunță surprize plăcute pen-
tru voi, iar lucrurile se vor
schimba într-un ritm alert.
Toate vor fi în favoare voastră,
dacă știți cum să gestionați situ-
ațiile neprevăzute. La serviciu
nu vă bazați pe sprijinul
colegilor, pentru că veți fi deza-
măgiți.

Treceți printr-o perioadă mai
delicată, în care amintirile din
trecut nu vă dau pace. Descope -
riți lucruri noi despre oamenii pe
care i-ați apreciat cândva. La
serviciu vă străduiți să vă achi-
tați cu grijă de toate sarcinile
primite, fără să cereți sprijinul
nimănui. 

Este posibil să fiți afectați de
unele decizii greșite pe care le
iau colegii voștri la serviciu. Nu
sunt excluse evenimente impre-
vizibile sau vești nedorite. Toate
acestea vă mobilizează și, într-
un final, vă ajută să treceți cu
bine peste situațiile sensibile. Nu
vor fi probleme cu banii.

Sunteți nevoiți să luați o decizie
majoră, legată de locul de
muncă sau de condițiile în care
lucrează partenerul vostru. Vor
fi schimbări neașteptate, care vă
obligă să fiți mai activi, pe toate
planurile. Munca voastră va fi
răsplătită, dar este nevoie și de o
schimbare.

Ar fi de doriți să păstrați un
echilibru în toate. Este vorba
atât de timpul petrecut la servi-
ciu, cât și de cel petrecut alături
de familie. Doar așa puteți re-
zolva unele neînțelegeri avute
din familie. O soluție ingenioasă
din partea voastră ar fi de bun
augur.

Ca să obțineți ceea ce v-ați pro-
pus, este cazul să renunțați la
proiectele costisitoare și să vă
gândiți la modalități mai prac-
tice. Dacă situația voastră finan-
ciară este precară, încercați să
cereți sprijin prietenilor, dar nu
vă adresați băncilor. Familia vă
este alături în tot ce faceți. 

• Într-o  librărie
- Vreau să cumpăr o carte, ce-mi recoman-

dați?
- Doriți ceva ușor?
- Nu contează, sunt cu mașina!

• La judecătorie
– Sunteți acuzată că ați aruncat cu o farfurie

în capul soțului. Regretați această faptă?
– Da, domnule judecător, farfuria era nou-

nouță.

• Cu masca pe ochi
O femeie mai plinuță intră într-un magazin

cu o mască pe ochi:
- Dați-mi o pâine integrală de secară, vă rog!
- Poftim. De ce țineți masca și peste ochi?
- Să nu văd scârbele alea de eclere!

• Discuție între mamă și fiu
- Mamă, de ce a plecat tata de acasă?
- Copile, tu știi să ștergi conversațiile de pe

WhatsApp?
- Da.
- Ei bine, tac-tu nu știe ...

• O întrebare:
- Care-i diferența dintre un bărbat îndră-

gostit și unul căsătorit?
Răspuns:
- Ăla îndrăgostit nu-și găsește vorbele, pe

când ăla însurat, nu apucă să vorbească.

• Doi prieteni stau de vorbă:
- De ce te cerți mereu cu nevastă-ta și pe

soacră-ta o respecți?
- Soacră-mea a fost singura care s-a opus

căsătoriei.

Vineri, 30 octombrie

HAPY CHANEL, ora 20,00, Un Crăciun perfect

PRO CINEMA, ora 22,30, Sahara

Sâmbătă, 31 octombrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Tentația banilor

FILME CAFÉ, ora 22,40, G.I. Jane

Duminică, 1 noiembrie

TVR 2, ora 20,10, Ilustrate cu flori de câmp

DIVA, ora 21,30, Un cățel de Crăciun

Luni, 2 noiembrie

PRO TV, ora 22,30, Joc murdar

PRO CINEMA, ora 22,30, Cavalerul de oțel

Marți, 3 noiembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Solomon Kane

HBO, ora 22, Bărbații în negru

Miercuri, 4 noiembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Uite cine vorbește

TVR 2, ora 21,10, Călătoria marelui elefant

Joi, 5 noiembrie

TVR 2, ora 21,10, Misterele Aurorei

PRO CINEMA, ora 22,30, Răpire în Cleveland

ALTE  RECOMANDĂRI:

Vineri, 30 octombrie, ora 21,10

Bufnița cenușie 
Inspirat dintr-un caz real, filmul spune povestea

lui Archie, un om straniu, cunoscut și sub numele de
Bufnita cenușie. Fascinat de cultura indienilor nord-
americani încă din copilărie, acesta, la începutul
secolului XX își părăsește țara natală și pleacă în
Canada, unde începe o viață nouă, trăind în  mijlocul
naturii, în pădurile canadiene. Archie își prezintă
experiența trăită acolo într-o carte. Atât cartea, cât
și personalitatea lui Archie trezesc interesul opiniei
publice, el devenind celebru. Cu toate acestea,
Archie ascunde un secret, pe care nu are curajul să-
l mărturisească nimănui, nici chiar persoanei iubite.

TVR 1



N
e mai aude cineva în
această țară dacă avem
probleme de rezolvat,

de plâns ofurile la o instituție
a statului! Sau democrația
apară doar hoții, le creează
cadrul legal, după care, sunt
numiți și în funcții cheie, ca
să apere pe hoții ce pleacă de
pe scaune și să școlească vi-
itorii hoți? Mai are cineva în-
credere în așa-zisa
,,democrație"? Bate vântul
schimbării la nivel mondial,
tinerii își pierd încrederea în
sistemul democratic .

Această știre m-a impre-
sionat, dar mi-a creat și fiori pe
șira spinării. La ce mă gândesc și,
totodată, simt și văd ce se întâm-
pla cu așa-zisa democrație cam
în urmă cu 15 ani, m-a făcut să
mă cutremur. Încrederea şi
gradul de satisfacţie în demo -
craţie se confruntă cu cel mai
puternic declin în rândul per-
soanelor cu vârste cuprinse între
18 şi 34 de ani, în aproape toate
regiunile lumii, conform unui
studiu realizat de Centrul pentru
Viitorul Democraţiei al Univer-
sităţii Cambridge.

Studiul se bazează pe opiniile
a aproape cinci milioane de per-
soane din peste 160 de ţări, cu
excepţia Indiei şi Turciei, în pe-
rioada 1973-2020. Au fost anal-
izate dife renţele de percepţie
asupra democraţiei între patru
generaţii: "Milenialii", născuţi în
intervalul 1981-1996, "Gener-
ația X", cei născuţi între 1965 şi
1980, "Baby boomers", născuţi
între 1944-1964, şi "Generaţia
interbelică", cei născuţi între
1918 şi 1943, informează Medi-
afax.

"Este vorba de prima genera -
ţie în memoria recentă cu o ma-
joritate la nivel mondial care
manifestă nemulţumire în legă-
tură cu modul în care funcţio -
nează democraţia, în timp ce au
vârste de 20-30 de ani", afirmă
Robert Foa, coordonatorul
studiu lui.

"În privinţa celor care au 35
de ani, 55% dintre mileniali, la
nivel mondial, se declară
nemulţumiţi de democraţie, în
timp ce mai puţin de jumătate
dintre cei din Generaţia X aveau
aceleaşi opinii la aceeaşi vârstă.
Majoritatea celor din generaţia
Baby boomers, care acum au 60-
70 de ani, continuă să manifeste
satisfacţie faţă de democraţie, la
fel ca şi generaţia interbelică",
explică Robert Foa.

"Milenialii" şi cei din "Gener-
aţia X" par să fi devenit din ce în
ce mai nemulţumiţi de demo -
craţie pe măsură ce au avansat în
vârstă.

"În întreaga lume, observăm
un clivaj din ce în ce mai mare
între tineri şi generaţiile mai

avansate în vârstă asupra modu -
lui în care percep funcţionarea
democraţiei. Această deco nec -
tare faţă de democraţie nu este
automată, ci este rezultatul
eşecului sistemelor democratice
de a oferi rezultate care să con-
teze pentru tineri în ultimele
decenii, de la locuri de muncă, la
şanse în viaţă, la abordarea ine-
galităţilor şi a schimbărilor cli-
matice", subliniază Foa.

Studiul constată o creştere
medie de 16% a gradului de
mulţumire faţă de democraţie în
rândul alegătorilor sub 35 de ani,
în primii doi ani ai mandatelor
liderilor populişti. Conform
studiului, fie că este vorba de lid-
eri de stânga, precum cei din
Syriza şi Podemos în Grecia şi
Spania, ori de dreapta, precum
Viktor Orban în Ungaria şi par-
tidul Lege şi Justiţie în Polonia,
toţi au contribuit la creşterea
sentimentelor prodemocratice
în rândul milenialilor, la fel ca şi
realinierea politică în ţări pre-
cum Brazilia, Mexic şi Cehia.

Democrația a ajuns o iluzie ? 

Noi toți credem în iluzii, mai
puțin cei de la butoane. Iluziile în
care credem, sau cred mulți din
jurul nostru, sunt  metode de
distrugere premeditate, cu aju-
torul tehnicilor, ce au fost apli-
cate pe români, mai ales după
Lovitura de stat din 1989, când a
fost eliminat un regim totalitar și
România a fost transformată, pas
cu pas, într-o colonie săracă a
vestului. Sigur că iluziile în care
cred românii sunt valabile și
pentru multe alte popoare, pen-
tru că, distrugerea mentală pre-
meditată se practică pe scară
largă, la nivel mondial. Aceste
iluzii, în care suntem menținuți
PREMEDITAT, blo chea ză accesul
la ADEVĂR, blochează  conștien-
tizarea realității reale din jurul
nostru, blochează evoluția și
dezvoltarea poporului român, a
societății românești, a României.

Percepție falsă, denaturată a
realității, aparență înșelătoare,
din cauza perceperii deformate
a rea lității, este iluzia.

Iluziile care ASCUND ade-
vărul ni se impun, ni se stre-
coară, ne sunt trimise în creier
ÎNCĂ DE MICI COPII. Cei care nu
sunt convinși că lucrurile de mai
jos sunt iluzii, trebuie să citească
mai mult ca să înțeleagă.

Iată mai jos o listă cu iluzii/
falsități, în care se încăpățânează
poporul român să creadă în con-
tinuare, care nu sunt numai vor-
bite, dar și trăite. 

Ce este democrația? Iluzii, fal-
sități, neadevăruri, minciuni,
manipulări, hoții pe față etc.
Iluzia vieții – suntem suma gân-
durilor și a credințelor noastre.

Credințe care au fost plasate în
mintea noastră de părinți, școală,
prieteni, filme, societate, de obi-
cei fără acordul nostru sau, mai
precis, fără să fim conștienți de
asta. Toate aceste credințe și
condiționări formează tiparul.
Tiparul care, repetat la nesfârșit,
ne va crea iluzia vieții. Noi nu
suntem liberi, în realitate sun-
tem neo-sclavi muncitori.
Funcționăm într-o lume falsă. În
realitate, marea majoritate a
românilor HABAR N-AU ce se în-
tâmplă în jurul lor. Dar nici n-ar
fi în stare să facă față psihic, ade-
vărului.  Noi vedem pe cei ce ne
conduc, doar la televizor.

Suntem conduși 
din umbră!

De oameni din afara țării
noastre (cu centre de comandă
în SUA, UE, Israel, Vatican etc.),
iar cei pe care îi vedem la televi-
zor și care ocupă anumite funcții
în stat, sunt doar INSTRU-
MENTE în sistemul de ex-
ploatare ascuns, pe care oamenii
din umbră îl gestionează și în
care noi ne trăim viețile de sclavi.
E singura noastră șansă! Toți
conducătorii din Europa de Vest
care apar pe la TV sunt instru-
mente în mâna celor care con-
duc lumea din umbră. Toate
problemele pe care noi românii
le avem, sunt cauzate de cei din
afară, care au interese opuse in-
tereselor neamului românesc.
România mai este un stat su-
veran când noi suntem conduși
din afara? Dar și în țară pro -
blemele sunt create de politic.

Când politicul căpușează
toate instituțiile publice, când
corupția este la maxim, când nu
există transparență în ges-
tionarea fondurilor publice, când
se fură la greu din bani publici,
când justiția nu funcționează ca
lumea, când poporul NU mai
este suveran, când Statul este
condus din umbră, NU transpar-
ent, de către conducătorii insti-
tuțiilor democratice, atunci mai
avem stat de drept? Este doar o
iluzie? Luăm totdeauna exem-
plul democrației SUA. Dar există
cu adevărat democrație care să
fie exemplu pentru noi? După
bâlbâielile în cazul Covid-19,
anarhia creată de un imigrant-
drogat, corupția care se discută
pe toate posturile de TV, la
nivelul cel mai înalt și multe al-
tele… Nu mai rămâne decât să
trageți dumneavoastră concluzi-
ile. În Europa de vest, toată
bunăstarea s-a dezvoltat pe
spinarea țărilor sărace, inclusiv
Romania.

Dar chiar și așa, bine și civi-
lizat cum e în Vest, oamenii au
devenit ca niște roboți. Să nu
aveți ILUZIA că europenii din Oc-

cident sunt liberi! NU, NU! Sunt
tot sclavi, ca și noi, doar că
regimul lor de sclavie e puțin mai
„soft”.

Intrarea în UE a însemnat, de
fapt, pierderea și mai accentuată
a independenței economice, a
suveranității, a puterii de decizie,
a resurselor minerale, a
resurselor umane, a forței de
muncă, a creierelor inteligente
etc. etc. etc. Legile se decid la
nivelul UE, prețurile se decid la
nivelul UE, viața noastră este
gestionată de la nivelul UE etc.
Intrarea în UE s-a făcut după dis-
trugerea industriei româneşti şi
privatizarea a ce a mai rămas, ca
să nu cumva să producem ceva
ce ar putea face concurenţă
firmelor din Vest. În felul acesta,
produsele româneşti sunt pe
cale de dispariţie și implicit,
economia românească. Intrarea
în UE a însemnat, pe scurt,
pecetluirea statutului de COLO -
NIE al României! Noi am fost ac-
ceptați în UE doar pentru
inte res, ESTE FIECARE PENTRU
EL.

Ni s-au oferit iluzii 

La schimb, pentru acceptarea
de către populație a intrării în UE,
fără să aibă habar în ce se bagă.
Libertatea de decizie și mișcarea
liberă este o iluzie. Mișcați-vă,
călătoriți, munciți, supraviețuiți
și cheltuiți unde vreți voi! Ori-
unde veți face asta, tot străinii
câștigă din munca voastră, ei tot
pe spinarea  noastră vor trăi, ne
vor exploata și tot sclavii lor vom
fi (multinaționalele duc toți banii
tot la ei în țară).  

ILUZIA unor fonduri eu-
ropene, care într-adevăr au ajutat
pe mulți, dar dacă vedem imag-
inea de ansamblu, o să realizăm
că România A COTIZAT LA UE
MAI MULT DECÂT A ACCESAT!
Raportul este absolvit de 25%
fonduri din total decât am coti-
zat. Foarte multe din fondurile
accesate s-au dus la băieţii
deştepţi, deci nu în economia
reală a României, la infractorii
din mediul economic îmbârligaţi
cu infractorii din mediul politic.
Corupția în vest este mai mare
decât la noi. Va rog să citiți presa
internațională și o să vă cruciți la
ce nivel a ajuns corupția în afară.
Guvernul ,,0" nu a luat niciun
euro și mai sunt cazuri.

Atâta timp cât masele de oa-
meni muncesc ca să ţină în spate
nişte infractori paraziţi, care nu
ştiu decât să exploateze munca
fraierilor şi să trăiască în lux de
pe urma ei, nu vom avea de -
mocrație.  Cum să fie democraţie
cu atâta corupţie, dar fără o
economie reală?

”Ponderea capitalului străin
în total capital investit fiind de

peste 80%, iar la nivelul sectoru-
lui bancar, depășind și acest
nivel.” (…) ”Aderarea României la
UE nu a reprezentat un factor de
creștere economică și dezvoltare
a industriei și agriculturii
naționale, ci din contră, un factor
de decădere a acestora, prin pre-
siuni concurențiale.” (…) ”Co -
rupția politică a transformat, în
30 de ani, statul român într-un
stat capturat”.

Cine mai poate să pună ordine
în această țară? Cel mai de jos OM
vede zi de zi, bâlbele și minciunile
guvernanților. Orban pare un om
depășit de situația din țară.

O parte din presă MANIPU -
LEAZĂ, DEZINFORMEAZĂ și AS-
CUNDE ADEVĂRUL! Principalele
canale media sunt deținute de in-
fractori îmbârligați și vânduți
politic. Ce livrează trusturile lor
de presă publicului larg, este
Minciună și Dezinformare.

Această manipulare media nu
se face decât la ordinul politicie-
nilor despre care, foarte mulți
spun că sunt trădători. Dar cei
mai mulți nu sunt trădători! Ei n-
au fost niciodată de partea
României sau a românilor, ca să
trădeze cauza neamului româ-
nesc! Ei sunt doar  instrumente,
controlați din umbră, pentru a
sluji interesele străine. Ei nu au
trădat niciodată, ei au făcut
EXACT ce au fost puși să facă (DE
STRĂINI!). 

Ei, politicienii corupți care au
distrus România, n-au făcut acte
potrivnice nouă, au făcut ceea ce
trebuia față de ei și față de
stăpânii lor (cei care conduc
lumea din umbră). Ei n-au făcut
un pact cu dușmanul, deoarece
pentru ei, ”dușmanul” era pri-
etenul lor. Deci, au făcut un pact
cu un prieten. Dacă făceau pact
cu românii și luptau pentru in-
teresele României, abia atunci
am fi putut spune că au trădat in-
teresele celor care i-au pus acolo
(adică cei care conduc lumea din
umbră). Acești politicieni, care
conduc astăzi România, doar au
mimat acest lucru. Ei nu sunt
trădători, ei execută doar ordine.

Poate e prea subtil sau nu ex-
plic suficient de clar. Dar adevărul
este cel pe care îl puteți vedea zi
de zi. Realizez că așa zisul ,,stat
paralel" a existat. Și acum, încep
să se toarne unii pe alții. Tremuri
când vezi cine sunt trădătorii!!!

Al dumneavoastră același
Prof . Ioan Romeo Mânzală 
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De ce alegem totdeauna politicienii care
ne mint cel mai frumos şi convingător?

De ce nu funcţionează DEMOCRAŢIA?
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Mod de preparare:

Conopida se spală în apă
rece, se desface în bucheţele
şi se lasă la scurs, iar mor-
covii şi pătrunjelul se spală şi
se taie cubuleţe. 

Într-o oală se încinge o
lingură de unt împreună cu
trei linguri de ulei, în care se
căleşte morcovul şi pătrun-
jelul. Peste zarzavatul călit se
toarnă trei litri de apă şi o
lingură de sare, apoi se pune
la fiert. Când zarzavatul este
fiert pe jumătate, se adaugă
conopida, supa lăsându-se la
foc mic, în continuare. Între

timp, se pregătesc găluştele.
Într-un castronaş se pun
cinci linguri de făină, două
ouă, sare, o linguriţă de unt,
apoi ingredientele se
amestecă bine. 

Treptat, se adaugă apă,
până se obţine un aluat con-
sistent, în aşa fel încât să nu
curgă. Cu ajutorul unei lin-

guriţe, aluatul se pune în
supă şi se lasă la fiert. Din
când în când, se toarnă câte
un strop de apă. Când
găluşte sunt fierte, se adaugă
zeama de lămâie. Supa se
potriveşte de sare, iar la
final, se drege cu ou şi smân-
tână. Deasupra se presară
pătrunjel verde.

INGREDIENTE

o conopidă, doi morcovi, pătrunjel, trei ouă, o lin-

gură de unt, 3 linguri de ulei, o lămâie, smântână, sare

după gust. 

Pentru găluşte: două ouă, 5 linguri de făină, o lin-

gură unt, sare, apă. 

Supă de conopidă cu găluşte Supă de conopidă cu găluşte 

Mod de preparare:

Se pregătește un vas mai
mare, în care se pun la fiert
patru litri de apă, la care se
adaugă o lingură de ulei de
măsline, sare și puțină
nucșoară rasă. Când apa dă
în clocot, se pun pastele, care
se fierb după instrucțiunile
de  pe ambalaj. Când sunt
gata, se strecoară, se trec
printr-un jet de apă rece și se
lasă la scurs.

Pentru prepararea sosului
de carne, se călește o ceapă
tăiată mărunt și morcovul
ras pe răzătoare. Când ceapa
devine sticloasă, se adaugă
carnea tocată. 

Ingredientele se amestecă
2-3 minute, apoi peste ele se
toarnă sucul de roșii, lă sân -
du-se să dea câteva clocote. 

Se pregătește apoi un vas
termorezistent, care se unge
cu unt și în care se toarnă
jumătate din cantitatea de
paste. 

Peste ele se pune carnea
cu sos și jumătate din cașca -

valul ras. Deasupra se aran-
jează, uniform, pastele ră-
mase. Cele patru ouă se bat
bine cu puțină sare și se
toarnă peste ingredientele
din tavă. 

Restul de cașcaval se dis-
tribuie pe toată suprafața,
apoi tava se introduce în cup-
tor, la foc mediu, până ce
compoziția se rumenește. 

INGREDIENTE

400 gr paste, 200 gr

cașcaval, nucșoară, o lin-

gură ulei de măsline,

sare, o lingură de unt,4

ouă.

Sosul de carne: 300 gr

carne tocată (de porc), o

ceapă,1/2 morcov,100

ml suc de roși, sare,

piper, busuioc.

INGREDIENTE

Pentru blat: patru ouă, opt linguri de zahăr,

patru linguri de ulei, două linguri de lapte, o lin-

guriţă praf de copt, esenţă de vanilie, coajă rasă

de lămâie, opt linguri de făină.

Crema:

100 g unt, o cană de nuci măcinate, esenţă de

rom, 1/2 cană cu zahăr farin, 2-3 linguri cacao, 50

g ciocolată simplă, 1-2 linguri cu zeamă de lămâie,

1-2 linguri lapte

Paste cu carne tocată 

Prăjitură cu cremă
de nuci  

Mod de preparare:

Ouăle se separă, iar albuşurile se bat spumă împreună
cu zahărul. Se adaugă, pe rând, celelalte ingrediente,
amestecându-se uşor. Se obţine astfel un aluat de consis-
tenţa unei smântâni mai groase, care se toarnă într-o
tavă unsă cu ulei şi tapetată cu făină. Se coace 15-20
minute. Se lasă să se răcească şi se taie în două, pe ori-
zontal. Se obţin astfel două foi. Prima foaie se aşază pe
un platou şi se însiropează uşor cu sirop de lămâie, iar
cea de a doua se fărâmiţează şi se foloseşte la cremă.

Crema:

Se mixează untul cu zahărul, se adaugă nucile, esenţa
de rom, praful de cacao, ciocolata rasă, zeama de lămâie,
blatul fărâmiţat şi laptele. Ingredientele se amestecă
bine, iar crema rezultată se întinde peste blatul însiropat.
Deasupra se poate presăra nucă de cocos.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

L - I - G - A - G - BUNA VESTIRE - AERONAUTIC - ORGA - EA - R - TD - C - A - K - OSII - IOAN DIN DEVA - LA

- ELANI - B - AI - IC - SIMION - F - A - Z - BELEA  - C - AL - PIATRA - ARHANGHEL MIHAIL - ER - IERTAT -

RACAI - ODAI



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 garsonieră etaj 1, 38 mp,

cameră, bucătărie, hol, bae, 2 cămări,
balcon mare, ușă metalică, geamuri
termopan, parchet laminat, gresie, fa-
ianță, complet utilată și utilată. Preț:
10.000 euro, telefon: 0736.175.735.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, balcon închis, căsuță de vară,
în roșu, fântână, curte, cu pomi fruc-
tiferi, renovată, teren arabil 2900 mp
sau schimb cu garsonieră în Deva.
Preț: 16.000 euro, telefon:
0720.766.706.

l Vând garsonieră Deva, Bd. Iuliu
Maniu, 33 mp, renovată și mobilată,
etaj intermediar. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă, zona Certej, 2
camere, baie, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la
zi pe spațiu și teren. Preț negociabil,
telefon: 0722.546.509, 0767.395.755,
0748.294.350.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, etaj intermediar, 
decomandat, cu balcon, 50 mp, ușă
metalică, mobilat și utilat. Preț:
40.000 euro, telefon: 0745.202.448.

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

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 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 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 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 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 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 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 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 urgent și ieftin casă în Sân-

crai, trei camere, din care două mobi-

late, 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 casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT, teren,
mobilată modern. Chirie 300
euro/lună plus garanție, pentru fami-
lie, fără animale de companie. Telefon:
0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere spațiu 85
mp, dispune de toate utilitățile, poate fi
folosit pentru depozitare, prestări ser-
vicii comerciale, situat în cartierul
Oituz. Tel.: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et 1, central, Deva,
balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, pentru persoane serioase, cu
serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0254.215.212. 

l Caut garsonieră sau apartament
de închiriat, eventual cumpăr, în zona
Gojdu sau lângă piață, la parter sat
etaj 1, cu lift. Telefon: 0734.151.585.

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 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  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 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 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

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 U650, cu remorcă
auto 7 to, înscrisă în circulație, 24.000
lei, Mercedes 308, autoutilitară, 7000
lei, dubă furgon 650, 65000 lei, lăzi de
stup noi și faguri 15 PACH. Telefon:
0747.254.214.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,
motor 1,4, 73.000 km,  cauciucuri de
vară și iarnă pe jantă, ITP 2021, iunie,
unic proprietar, stare bună, preț nego-
ciabil. Preț: 2400 euro, telefon:
0744.353.345.

l Vând Opel Corsa în stare de
funcționare, pentru programul Rabla.
Preț negociabil, telefon: 0741.367.062.

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 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 Caut meseriaș care să execute
acoperiș cu tablă pe un garaj de 4x6.
Telefon: 0745.750.705.

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, 66/1,68/80, serios, sin-
cer, bun creștin ortodox, văduv, fără
obligații, cu locuință, pensionar, fără
vicii, doresc căsătorie cu o doamnă
compatibilă, nematerialistă, neprofi-
toare, cu bun simț, harnică, frumoasă,
gospodină. Sunați între orele: 8-20.
Telefon: 0736.175.735. 

l Caut persoană cu dizabilități
(doamnă cu vârsta de 55-60 ani) pen-
tru căsătorie. De preferință de religie
baptistă, penticostală, creștin după
evanghelie. Telefon: 0774.042.022.

l Domn, 63 de ani, 1,72/80, șaten,
ochi verzi, sincer, ortodox, din Deva,
doresc împreună noi să fim și un
apartament să-ți dăruim. Sunați să 
ne vedem. Telefon: 0720.366.434.

l Văduv, pensionar, 70 de ani,
1,76/80, cu casă și mașină, doresc
cunoștință cu o doamnă văduvă, fără
obligații, de vârstă apropiată, pentru
prietenie sau căsătorie. Doresc să
locuiască la mine. Tel. 0735.425.828.

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

PIERDERI

l Pierdut certificate constata-
toare pentru sediu și beneficiar pentru
FLY TAXI VIP SRL, CUI 33989554. 
Se declară nule. 

DIVERSE

l Vând cojoc damă, deosebit,
mărimea 46-48, scurtă nurcă,
mărimea 48-50 și geacă de piele, băr-
bați, mărimea 50-52. Telefon:
0728.160.401.

l Vând bidoane inox cu capac, 40
l, 500 lei, lăzi de stup noi și faguri 15
PACH. Telefon: 0747.254.214.

l Vând lemne de foc, 15 mc,
Dănulești, com.Gurasada. Adrian,
0723.740.717.

l Vând țuică de prune, zona
Hațeg, ținută în butoi de dud, 38 de
grade. Preț: 25 lei/litru, negociabil, în
funcție de cantitate. Simeria, telefon:
0723.757.434.

l Ofer gratuit scule pentru gră-
dinărit tradițional. Trebuie văzute.
Telefon: 0745.344.510.

l Vând tractor China, 18 CP, plug
două brăzdare, săpătoare pentru
prașila I și II și scos cartofi și remorcă.
Telefon: 0787.889.781.

l Vând cazan pentru țuică, 
capacitate 60 kg, construit special, 
nu trebuie amestecat, preț: 2500 lei.
Telefon: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Vând rolator (ajutor mers), nou,
robust, cizme negre bărbătești, îm-
blănite, noi, nr.45, palton negru de 
Astrahan și o haină gri cu căciulă, tot
Astrahan, ambele noi. Preț negociabil,
telefon: 0743.973.331.

l Vând 1 ha de pădure de fag, sat
Techereu, com. Balșa, acces din dru-
mul principal. Telefon: 0766.764.661.

l Vând hambar pentru cereale
din metal, sobă emailată pe gaz sau
butelie, 25/70/70, 2 fotolii, masă ro-
tundă și masă alimentație copii. Preț
negociabil, telefon: 0744.633.217.
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16 - SPORT

Primarul comunei Râu de
Mori: Vreau să demonstrez

că poate fi bine şi acasă

Produs de Hunedoara -
Bun și fain, cu drag din Ardeal

P
roducătorii de pro-
duse tradiționale și
ecologice, precum și

artizanii și meșterii popu-
lari din județul Hunedoara
sunt invitați să se înscrie
pentru promovare gratu-
ită pe platforma www.pro-
dusedehunedoara.ro.

Acest site este funcțional
de la jumătatea anului în curs,
iar o parte dintre producătorii
locali se bucură deja de o pro-
movare constantă în mediul
online. Platforma este gestio -
nată de Agenția de Dezvoltare
Economico-Socială a Județu-
lui Hunedoara, instituție pu -
blică aflată în subordinea
Consiliului Județean Hune-
doara.

Informațiile disponibile pe
site sunt structurate în patru
mari categorii: Produse Agri-
cole, Meșteri Populari, Arti-

zanat și Produse de Artizanat,
Magazine și Mari Producători.
În aceste secțiuni sunt pro-
movate produse apicole, dul-
cețuri, siropuri, lactate și
brânzeturi, fructe, legume,
uleiuri, produse de panificație
și patiserie, obiecte din lemn,
ceramică, țesături și alte piese
de artizanat.

De asemenea, în paralel au
fost create pe rețeaua de so-
cializare Facebookgrupul și
pagina dedicate producăto-
rilor locali, în care consuma-
torii interesați pot găsi cu
ușurință oferte de produse lo-
cale și pot intra în contact di-
rect cu producătorii acestora.

Pentru a vă înscrie pe plat-
forma www.produsdehune-
dora.ro, puteți trimite o
solicitare prin intermediul
site-ului sau pe adresa de 
e-mailadeh_hd@yahoo.com.

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 . 

N
oul primar al co-
munei Râu de Mori,
Flaviu Dilertea, are

mai multe obiective priori -
tare pe care şi le-a propus
să le pună în practică în
mandatul pe care l-a în-
ceput în această toamnă,
cel mai important fiind
acela de a-i determina pe
oameni să-şi găsească ros-
tul şi demnitatea acasă.
Flaviu Dilertea este mem-
bru al PSD. 

Accent Media (AM). Dom-
nule primar, în primul rând,
felicitări pentru rezultatul
din 27 septembrie. Oamenii
îşi pun mari aşteptări atunci
când un politician începe un
mandat. Ce le transmiteţi
locuitorilor comunei Râu de
Mori?

Flaviu Dilertea (FD): Pri-
oritar pentru mine este să
demonstrez că poate fi bine și
acasă. Că putem să construim
un trai mai bun pentru vi-
itorul copiilor noștri și să îi
convingem că nu mai trebuie
să plece. Nu va fi ușor și nu am
soluții magice. Dar cred că
prin dialog deschis și voință
putem muta din loc munții. 

AM: Cum v-aţi gândit să
începeţi?

FD: În primul rând, dez-
voltăm împreună turismul.
Cel mai probabil, aici vor ex-
ista niște fluctuații în privința
locurilor de muncă, ținând
cont de sezonalitate. Încura-
jăm apariția afacerilor (pensi-
uni și alte activități conexe),
iar aici mă bazez mult pe in-
teresul și deschiderea cetăţe-
nilor din comuna Râu de Mori.
Atragem investitori (cel mai
greu lucru, de altfel), iar aici vă
pot asigura că primăria va face
tot ce este posibil (și legal)
pentru a susține aceste in-
vestiții locale. Facem tot posi-
bilul ca orice lucrare și loc de
muncă să fie acoperite cu
forță de muncă locală, în limi -
tele legii, bineînțeles.

AM : Oamenii îşi doresc
respect din partea au-
torităţilor. Cum apreciaţi că
se îndeplineşte acest dezi -
derat la primăria pe care o
conduceţi?

FD: Cetățeanul plătește

taxe și impozite și pentru asta
merită toată atenția primăriei.
Fără contribuția cetățeanului,
nu există salarii, nu există
reparații, nu există mai nimic!
Din păcate, constatarea gene -
rală este că primăria noastră
este o instituție rece, insensi-
bilă, prăfuită și adesea inefi-
cientă. 

AM: Ce se poate face pen-
tru a schimba aceste lu-
cruri?

FD: Primul contact cu o
clădire își pune amprenta
asupra oricăruia dintre noi:
vom reamenaja parterul, ast-
fel încât la intrarea în clădire
să existe un spațiu primitor:
luminat, bine aerisit, cald sau
răcoros, după nevoie. Îmi
doresc ca fiecare cetățean să
fie întâmpinat de către un an-
gajat care îl va asculta, îl va în-
druma sau va prelua even tuale
documente, toate acestea în
vederea economisirii timpului,
de ambele baricade. Dacă este
necesar, această persoană va
contacta compartimentul abil-
itat, iar un alt angajat se va
prezenta la cetățean pentru
rezolvarea problemei.

AM: Birocraţia este o
problemă cronică a sistemu-
lui administrativ din Româ-
nia...

FD:  În mandatul meu, res -
pectul față de cetățean și efi-
ciența personalului vor fi
prioritare! Există multe cazuri
în care efectiv ești trimis de la
un angajat la altul, fiecare
crezând că nu e linia sa de
muncă. Slujba mea este să sta-
bilesc  roluri clare: vom anali -
za și, dacă va fi cazul, vom
reorganiza departamentele
primăriei în vederea stabilirii

unor atribuții clare, fără dubii
sau interpretări. Voi imple-
menta un sistem prin care, la
plecare, cetățeanul va face re-
comandări și va nota în mod
anonim calitatea serviciilor
oferite de angajați; aceste note
vor fi folosite la evaluarea an-
uală a angajatului. 

AM: Se vorbeşte mult 
despre digitalizarea admi -
nis traţiei locale. Cum vă
gândiţi să fie la Râu de Mori?

FD: În alte localități din țară
documentele pot fi fotografiate
și trimise pe e-mail, primăria
urmând să îi contacteze pe
cetățeni în vederea ridicării
actelor - vrem să implemen-
tăm și noi acest sistem pentru
cei obișnuiți să lucreze pe in-
ternet. Există, de asemenea, o
serie de documente ce pot fi
eliberate în format digital fără
a fi nevoie de deplasarea la
primărie - toate vor putea fi
descărcate și de pe site-ul nos-
tru. Nu în ultimul rând, trans-
miterea live și înregistrarea
video a tuturor ședințelor este
un alt punct care garantează
transparența administraţiei lo-
cale.

AM: Domnule primar, vă
dorim succes în îndeplinirea
obiectivelor propuse!


