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Lucrările de reabilitare 
ale Casei de cultură din 
municipiul Hunedoara 
ar putea fi terminate 
în prima parte a lunii 
decembrie. 
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Vaccinul împotriva
COVID-19 va fi adus în

România în primul
trimestru al anului viitor.
Cadrele medicale vor fi
primele vaccinate. 
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Cât de importantă este donarea de plasmă,
cine sunt donatorii şi unde se poate

face?/pag.5

Sfinţii Mihail Şi gavriil Pag.9
Sunt prăznuiți de credin-
cioșii ortodocși la data de 
8 noiembrie a fiecărui an,
împreună cu soborul
tuturor puterilor îngerești. 
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L
a Liceul Teoretic „Tra-
ian Lalescu” Hune-
doara - după cum ne

spunea prof. Dalia MOLNAR
(foto) în calitatea sa de di-
rector - învață în prezent
aproape 1000 de elevi, sub
îndrumarea atentă și com-
petentă a cadrelor didac-
tice. 

Ca exponenți ai educației,
dar mai ales ca mentori, traver-
săm cu toții o perioadă dificilă,
trăim o experienţă inedită, de
asumare a responsabilităţii in-
dividuale şi colective, de con-
solidare a gru pu rilor de elevi,
calități ce se dobândesc
anevoios chiar și în condiţii
obişnuite.

Încă din 1 septembrie s-a
dispus organizarea procesului
de învățământ conform regle-
mentărilor în vigoare, respec-
tând regulile impuse de
situația pandemică; distan -
țarea elevilor, montarea de
separatoare, acolo unde a fost
cazul, precum și asigurarea
condițiilor igienico-sanitare
atât pentru elevi cât și pentru
întreg personalul școlii. Pri mă -
ria municipiului Hunedoara, cu
care avem o colaborare de-
osebit de bună, ne-a susținut fi-
nanciar în toate aceste
demersuri. Ca sistem de orga-
nizare al procesului didactic
funcționăm în scenariul gal-
ben, care presupune ca o parte
dintre clase, mai numeroase, să
fie împărțite în două grupe,
prezente la școală prin rotație,
la interval de o săptămână. 

Această decizie o coside răm
benefică pentru elevi, pentru
ca aceștia să nu stea „departe

de școală” o perioadă prea
lungă. Astfel, elevii claselor din
învățământul primar, claselor a
V-a, a VIII-a și  claselor  a XII-a
(A și B) sunt prezenți integral
la școală, cu desfășurarea lecți-
ilor „față în față”. 

Elevii claselor a VI-a, a VII-a,
a IX-a, X-a, a XI-a și o clasă de a
XII-a (C) funcționează  prin al-
ternarea celor două grupe de
elevi ale fiecărei clase. 

Deși se încearcă eficienti-
zarea la maxim a procesului di-
dactic în cazul predării online,
unii dintre elevii aflați acasă
consideră comunicarea cu pro-
fesorii și colegii lor deficitară,
diferită față de prezența lor
efectivă în școală.

O parte dintre elevi nu dețin
dispozitive electronice conec-

tate la Internet necesare par-
ticipării la cursurile online.
Pentru a veni în sprijinul lor
sunt în desfășurare două pro-
grame, susținute prin fonduri
europene, care vor asigura,
gratuit, în regim de comodat,
dispozitivele electronice nece-
sare. Primul dintre acestea,
Programul Na țional Școala de
Acasă, se derulează cu sprijinul
Inspectoratului Școlar Jude -
țean Hunedoara și al Minis-
terului Educației și Cercetării.
În ceea ce privește cel de-al
doilea program, Programul
Operațional Competitivitate,
(axa prioritară 2 – Îmbună -
tățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC în domeniul
e-educația, e-incluziune, e-
sănătate, e-cultură, Secțiunea

e-educație), Primăria Hune-
doara a început demersurile
pentru depunerea proiectului
care va presupune achiziția de
echipamente electronice pen-
tru elevi.

În școala noastră se află în
derulare subproiectul BEST
(Bacalureat, Excelență, Studiu,
Tenacitate), din cadrul proiec-
tului ROSE, prin care elevii
claselor de liceu beneficiază de
pregătire suplimentară la dis-
ciplinele din care vor susține
examenul de bacalaureat.
Acest program vine în ajutorul
elevilor de liceu încă din anul
2017, cu implicarea a 18 cadre
didactice. Implementarea pro -
iectului a avut rezultate ime -
diate, încă din primul an,
ma te rializate prin îmbună -

tățirea considerabilă a rezul-
tatelor elevilor la examen. 

La nivelul unității școlare
sunt implementate  două
proiecte Erasmus+ de parte -
neriat strategic în domeniul
educației - proiecte de schimb
interșcolar: „Learning through
Cooperation, Collabo ration
and Innovation” (2019-1-
BG01-KA229-062289_3) și
„Green World – Green Energy”
( 2 0 2 0 - 1 - AT 0 1 - K A 2 2 9 -
077980_3). 

Activitățile proiectelor im-
plică schimburi de experiență
cu cadre didactice și elevi din
țări cum ar fi: Austria, Italia,
Lituania, Spania, Bulgaria, Gre-
cia, Suedia și Portugalia. 

De asemenea,  s-au încris la
Concursul de robotică 3 echipe
din unitatea noastră școlară,
lucru devenit deja o tradiție. În
ultimii ani rezultatele au fost
remarcabile atât la nivel
național, cât și internațional.

Trebuie menționat faptul că
în ultima lună s-a făcut selecția
elevilor cu aptitudini de-
osebite, pentru pregătirea lor
suplimentară, în vederea par-
ticipării la olimpiadele școlare.

Chiar dacă în anul acesta
școlar suntem aduși în fața
unor situații inedite și se im -
pun măsuri speciale în ceea ce
privește desfășurarea cursu -
rilor, spe răm să putem realiza
tot ceea ce ne-am propus, prin
implicarea elevilor și a tuturor
cadrelor didactice.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Ne dorim realizarea a tot 
ce ne-am propus

P
artidul România
Mare  recunoaște că,
din punct  de vedere

constituțional, Biserica
este separată  de stat. 

Ca urmare, deciziile
privind societatea trebuie
luate de către autoritățile
alese sau numite ale statului
român. Cu toate acestea, nu
putem face abstracție de an-
vergura socială și culturală a
bisericii. 

Acest organism este cu
mult peste o simplă struc-
tură specifică. Însăși tradiția
poporului român, biserica
este și a fost întotdeauna un
factor de echilibru ceea ce
este cu atât mai necesar și
evident în perioadele dificile
.În acest context, nu este ad-
misibil ca dreptul fundamen-
tal de a se exercita credința
să fie îngrădit, respectiv ținut
sub control administrativ.În

acest sens, sunt relevante
dispozițiile Convenției Eu-
ropene a Drepturilor Omului,
în care drepturile fundamen-
tale sunt explicit garantate,
iar orice restrângere se leagă
de situații excepționale cum
ar fi războiul sau starea de
urgentă.

Cornel Gavrilă Mihăiescu,
Președinte PRM  

Hunedoara

,,Nu este admisibil ca dreptul fundamental 
de a se exercita credința să fie îngrădit! ’’
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P
atru oraşe se află pe
lista celor cu inci-
denţă mare a

cazurilor de îmbolnăvire
Deva - Un număr de 130

de localităţi din judeţul Hune -
doara, între care oraşele
Haţeg, Simeria, Brad şi
Orăştie, se află pe lista celor
în care incidenţa cazurilor de
COVID-19, în ultimele 14 zile,
a depăşit pragul critic de 3,
fapt care impune măsuri
sporite de prevenire a îmbol-
năvirilor. 

Potrivit datelor Direcţiei
de Sănătate Publică Hune-
doara, în oraşul Haţeg in-
dicele a fost calculat la o
valoare de 5,33 la o mie de
persoane, în Brad este de
4,54, în Simeria, de 4,5, iar în
municipiul Orăştie, de 3,29 la
o mie de locuitori.

În acest context, gră-
diniţele, şcolile şi liceele de pe
raza municipiului Orăştie îşi
vor desfăşura activitatea în
sistem online, a anunţat mier-
curi primarul localităţii,
Ovidiu Bălan.

De asemenea, cetăţenii vor
trebui să poarte obligatoriu
masca de protecţie în toate
spaţiile publice deschise, con-

form unor hotărâri adoptate
miercuri de Comitetul Jude -
ţean pentru Situaţii de Ur-
genţă.

Din cauza numărului mare
de cazuri de infectare cu noul
coronavirus, au fost interzise
evenimentele private, specta-
colele şi concertele, dar şi ac-
tivitatea în spaţii închise a
restaurantelor, cafenelelor
sau cea a sălilor de jocuri de
noroc.

Deva, aproape de 
scenariul roşu

Cele mai mari municipii
din judeţ, Deva şi Hunedoara,
se află, din păcate, pe un trend
crescător al cazurilor de
COVID-19. În municipiul Deva
incidenţa cazurilor a ajuns la
2,96, un fapt îngrijorător şi
numai prin aceea că o de-
păşire a valorii de 3 va im-
pune trecerea tuturor şcolilor
la sistemul de învăţământ on-
line. În municipiul Hunedoara
indicele calculat se specialiştii
DSP a ajuns la valoarea de
2,22 la o mie de locuitori şi
autorităţile fac apeluri repe -
tate la respectarea normelor
sanitare de siguranţă.

La nivel judeţean, incidenţa
cazurilor de COVID-19 a fost
calculată la 2,47 la o mie de
locuitori în ultimele 14 zile. Ca
valori, ne încadrăm în catego-
ria judeţelor în care masca de
protecţie devine obligatorie în
spaţiile deschise aglomerate,

iar activitatea restaurantelor
este supusă restricţiilor pen-
tru spaţiile interioare.

Autorităţile au comunicat
că în această perioadă, au fost
testate 6.442 persoane, iar
2.186 persoane au fost confir-
mate pozitiv la infecţia cu

noul coronavirus. Dintre aces-
tea, 324 persoane au fost in-
ternate în spital, iar 148 de
bolnavi au fost în evaluare la
spital. 

De la începutul pandemiei,
în judeţul Hunedoara au fost
consemnate 258 de decese.

COVID-19: 136 de localităţi din judeţ
au intrat în „scenariul roşu”

Orăştie – Administraţia
locală din municipiul Orăştie
se confruntă cu probleme
din cauza noului corona -
virus. Activitatea de relaţii cu
publicul a Primăriei Orăştie,
la sediul din Piaţa Aurel
Vlaicu, a fost sistată pe ter-
men nelimitat, din cauzaunui

focar de COVID-19, nouă an-
gajaţi fiind depistaţi pozitiv
la infecţia cu noul coron-
avirus.

„Cetăţenii pot să depună
cereri la registratura primă -
riei ori să ia legătura cu anga-
jaţii telefonic sau prin email
pentru soluţionarea pro -

blemelor”, a informat pri-
marul municipiu lui Orăştie,
Ovidiu Bălan.

Totodată, o angajată a Ser-
viciului de Evidenţă a Per-
soanelor Orăştie, care
funcţio nează în incinta
sediu lui Poliţiei din locali-
tate, a fost confirmată pozitiv
cu SARS-CoV-2, motiv pentru
care toţi colegii de birou ai
femeii au intrat în carantină.
Activitatea serviciului este
suspendată până în data de
16 noiembrie.

Este pentru a doua oară,
în ultimele două săptămâni,
când activitatea Primăriei
Orăştie este afectată de in-
fecţiile cu noul coronavirus,
după ce vineri, 23 octombrie,
aici au fost depistaţi pozitiv
şapte angajaţi ai instituţiei.
În aceste condiţii, activitatea
la sediul din Piaţa Aurel
Vlaicu a fost oprită în pe-
rioada 26-30 octombrie, iar
salariaţii Primăriei Orăştie
au lucrat de acasă prin sis-
temul de telemuncă.

Activitatea Primăriei Orăştie, 

blocată de noul coronavirus
ANUNŢ

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara –
Deva, cu sediul în localitatea Deva, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 26, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale  vacante de:

- Bibliotecar cu studii superioare debutant, în

cadrul Serviciului Completare, Evidență, Catalogarea

colecțiilor, Compartiment Completare, Evidență - 1

post.

Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă, în data de 02.12.2020, ora 10:00, la

sediul bibliotecii.
- Interviul, în data de 08.12.2020, ora 10:00, la sediul

bibliotecii.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii:
- studii superioare de lungă durată, cu diplomă de li-

cență;
- cunoştinţe de operare PC: MS Office (Word, Excel),

Internet.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la con-

curs până în data de 23.11.2020, ora 1530, la Serviciul
Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, În-
treţinere.

Relaţii suplimentare, la sediul instituţiei, persoană de
contact: Mihaela Şandru, nr. de telefon 0254/216457 (in-
terior 9).

MANAGER,

Ioan Sebastian Bara
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P
rimii vaccinaţi 
vor fi medicii şi
persoanele din

grupele de risc
Bucureşti- Ministrul Sănă -

tăţii, Nelu Tătaru, a declarat că
procesul de vaccinare îm-
potriva COVID-19 va începe în
prima parte a anului viitor,
primii care vor fi imunizaţi
fiind cadrele medicale şi per-
soanele din grupele de risc. 

Vaccinarea anti-COVID se
va face cu ajutorul cadrelor
medicale din spitale, a
medicilor de familie, a Depar-
tamentului pentru Situaţii de
Urgenţă (DSU) şi a militarilor.

„Vor fi implicate toate
structurile statului în această
strategie de vaccinare. Noi o
avem în pregătire, lucrăm con-
tinuu. Avem oameni care lu-
crează cu Comisia Europeană,
stabilim această procedură şi
această strategie de vac-
cinare”, a spus Nelu Tătaru. 

Vaccin, la începutul 
anului viitor

El a arătat că vaccinul va fi
adus în ţară la începutul anu-
lui viitor, pentru personalul
medical. Vor fi mai multe
tranşe, fiecare urmând să fie
distribuită cu ajutorul unor
anumite structuri. „Va fi impli-
cată şi armata, şi DSU, şi spi-
talele judeţene, şi medicii de
familie”, a spus Nelu Tătaru.

Pe de altă parte, ministrul
Sănătăţii a apreciat că nu vom
avea o închidere totală a acti -
vi tăţilor, ca măsură de pre-
venire a răspândirii noului
coronavirus, şi consideră că
putem încă să evităm chiar şi

carantinarea unor localităţi,
dacă ne protejăm de infectare.

Populaţia, 
în primăvară

Preşedintele Klaus Iohan-
nis a declarat, marţi, că Româ-
nia se aşteaptă să primească
prima tranşă de vaccin anti-
COVID în primul trimestru al
anului viitor, arătând că primii
care vor beneficia de vac-
cinare vor fi cei din sistemul
medical şi persoanele de risc.
Vaccinarea întregii populaţii
va începe, cel mai devreme, în
primăvară. 

Preşedintele a arătat că
situaţia epidemiologică de la
nivelul tuturor statelor eu-
ropene se degradează rapid,
iar populaţia este expusă unui
risc major de infectare cu
SARS-CoV-2. România se con-
fruntă, la rândul ei, cu cifre în-
grijorătoare şi autorităţile se
adaptează permanent prin noi
măsuri pentru a controla
transmiterea virusului.

„În acest context, ne punem
cu toţii mari speranţe în dez-
voltarea cât mai curând posi-
bil a unui vaccin anti-
COVID-19, vaccin sigur şi efi-
cace, iar eforturile făcute la
nivel internaţional confirmă
dorinţa tuturor de a avea acest
vaccin. România este parte a
acordurilor încheiate de către
Comisia Europeană pentru
furnizarea de vaccinuri anti-
COVID-19, atunci când acestea
vor fi disponibile, urmând ca
ţării noastre să îi revină o alo-
care de peste 10 milioane de
doze de vaccin.

Din cauza cererii extrem de
ridicate la nivel mondial şi a
capacităţii totuşi destul de re-
duse de producţie, vaccinul va
ajunge în ţările europene în
mod etapizat. 

Pentru România, ne aştep-
tăm ca prima tranşă primită să
ajungă, în cel mai favorabil
scenariu, în primul trimestru
al anului viitor”, a arătat Iohan-
nis. 

L
a ora actuală -
după cum ne
spunea în exclusi -

vitate medicul primar,
Cristina BICHIȘ (foto),
coordonator al Centru-
lui de transfuzie Hune-
doara - ne confruntăm
cu o situaţie gravă atât
pe ţară, cât şi la nivelul
judeţului Hunedoara în
ceea ce priveşte infecţia
cu virusul SARS-CoV-2,
incidenţa infectărilor în
judeţ ajungând undeva
la 2,5 ‰ în ultimele
două săptămâni.

Pacienții vindecați de
COVID-19 pot salva viețile
celor infectați cu coronavirus
prin donarea de plasmă.

Colectivul nostru se  adre -
sează celor care au luptat şi
au învins în lupta cu acest
virus şi îi îndeamnă să do -
neze plasmă.

Plasma le face bine bol-
navilor gravi de la secţia de
Infecţioase şi din secţia ATI,
celor ce duc în aceste zile o
bătălie cruntă pentru a
rămâne în viață.

Recoltarea de plasmă are
loc în cadrul Ambulatoriului
de Specialitate a Spitalului
Municipal „Dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara, cu
ajutorul unui aparat de plas-
mafereză care a fost achizi -
ționat în luna mai a acestui
an, dovedindu-se din nou că
investind în sănătate, în
cazul de față, dăm viață.

Aparatul recoltează sân-
gele pacienților și îl filtrează
pentru a separa plasma de
celulele sanguine, iar aceasta
provenind de la bolnavii de
COVID-19 vindecați este
folosită de medici pentru
tratarea pacienților nou in-
fectați.

Mulţi hunedoreni au
răspuns deja apelului nostru.
Unii s-au prezentat pentru a
dona plasmă. Printre ei sunt
şi cadre medicale din Spitalul
Municipal Hunedoara şi Spi-
talul Judeţean Deva. Toţi do-
natorii de plasmă au devenit
„eroii noştri” mulți dintre ei
donând pentru  a doua, a
treia, a patra sau a cincea
oară, iar noi le mulţumim tu-
turor.

În această perioadă de
pandemie nu uităm nici de
ceilalţi bolnavi cronici care
au nevoie de alte compo-
nente sanguine: concentrat
eritrocitar, concentrat trom-
bocitar. Cererea de concen-
trat trombocitar (fiind mulţi
bolnavi oncologici sau la
secţia de hematologie) a
rămas crescută pe toată pe-
rioada, aşa că am avea nevoie
în continuare de donatorii fi-
delizaţi, cei care vin la
donare frecvent.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Donarea de plasmă
- o necesitate

Vaccinarea anti-COVID 
va începe în prima parte

a anului viitor



Dragi hunedoreni,
Ne aflăm din nou în fața

unui test important pentru vi-
itorul țării noastre și al tu-
turor românilor! Un viitor
care să schimbe în bine tot
ceea ce se întâmplă acum pe
plan politic, economic, uman.
Trăim momente dificile, cu
multe provocări, dar numai
uniți putem traversa această
perioadă tulbure, doar asig-
urând continuitatea unor
proiecte importante putem să
oferim un trai mai sigur pen-
tru toți românii!

Partidul Social-Democrat,
prin politicile și strategiile pe
care le-a propus și implemen-
tat în ultimii ani la nivel
național, a dovedit că poate
face diferența.  Da, noi, social-
democrații, am dovedit că ne
pasă de români, că ne pasă de
toate categoriile sociale, că ne
dorim ca toți cetățenii
României, de la copii la se-
niori, să se bucure de
bunăstare și de cât mai multe
facilități. Pentru că venituri
mai mari înseamnă automat
și un nivel de trai mai crescut
și acces la educație de cali-
tate, și acces la un act medical
profesionist, dar și mai multe
planuri realizabile pe termen
lung. 

Guvernele PSD au majorat
salariile medicilor, profeso-
rilor, lucrătorilor din admi -
nistrație, salariile angajaților
din domeniul construcțiilor,
au majorat pensiile și alocați-
ile. De asemenea, Guvernele
PSD au eliminat peste 100 de
taxe, au finanțat programe
START UP pentru tineri, au
subvenționat activitatea pro-
ducătorilor agricoli.

La guvernare, PSD nu a
ținut cont de culoarea po litică
a primarilor. Prin Programul
Național de Dez vol tare Lo-
cală, Guvernele PSD au fi-
nanțat, în județul Hunedoara,
peste 220 de proiecte de dez-
voltare în valoare de aproxi-
mativ 650 de milioane de lei.
Aceste proiecte contribuie la
îmbunătățirea condițiilor de
trai în 64 de localități ale
județului.

Pentru activitatea susțin-
ută în slujba hunedorenilor,
parlamentarii din actuala
legislatură se regăsesc pe lis-
tele pentru alegerile din 6 de-
cembrie. În cursa electorală,
ni se alătură oameni
cunoscuți pe plan local, care
au lăsat o impresie bună în
comunitatea din care fac
parte, care își onorează cu re-
sponsabilitate profesia și au
cariere solide în spate. Împre-
ună ne propunem să facem
din Hunedoara locul în care
să-ți fie drag să trăiești, să-ți
crești copiii, să deschizi o
afacere de succes.

Hunedoara trebuie să de -
vină locul în care tu să te
simți apreciat, locul în care să
devii gazdă primitoare pen-
tru românii și străinii care
vor să afle despre daci și ro-
mani, despre cei care au tru-
dit la ridicarea vechilor
biserici de piatră sau lemn,
despre epoca în care s-au ridi-
cat castele și cetăți durabile,
locul în care vizitatorii află
mai multe despre Iancu de
Hunedoara sau Avram Iancu,
despre luptele crâncene care
s-au dat la trecători în cele
Două Războaie Mondiale, dar
și despre istoria recentă a
acestor meleaguri.

Noi, social-democrații care
candidăm pentru un loc în
Parlamentul României, avem
șansa să inițiem proiecte im-
portante și să obținem legi
bune pentru locuitorii județu-
lui Hunedoara și ai țării. Stă
în puterea noastră să luptăm
pentru creșterea nivelului de
trai, pentru reducerea decala-
jelor dintre zonele rurale și
urbane, pentru asigurarea
unor condiții de viață de-
cente, pentru creșterea veni-
turilor tuturor categoriilor
sociale, pentru administrarea
cumpătată a bogățiilor țării
noastre. Numai așa vom
putea intra în rândul lumii și
vom putea sta demni alături
de ceilalți locuitori ai Europei.

Așa să ne ajute Dumnezeu!
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P
reședinții echipelor
din Liga 4 s-au întâl-
nit cu președintele

AJF Hunedoara, Cristian Pe-
trean, în vederea stabilirii
detaliilor pentru debutul
celui de-al doilea mini-
turneu la fotbal.

Cristian Petrean ne-a oferit
toate detaliile, pentru ca supor-
terii din fotbalul mic să fie cât
mai informați: „S-au analizat
primele 5 etape și am discutat
lucruri care să ne ajute să ne
îmbunătățim organizarea pen-
tru următoarele patru etape.
Așa cum ne-am așteptat, toți
reprezentanții celor 10 cluburi
prezente au fost de acord să
continuăm. Ba mai mult, din
informațiile deținute în acest
moment, nu au fost probleme
de sănătate grave care să ne

determine să luăm decizia de a
nu mai juca cele 4 etape. În
concluzie, dacă evoluția pan-
demiei nu va impune noi re-
stricții, în data de 12 noiembrie
vom juca etapa 6. 

În același timp, cu ocazia
acestei întâlniri am prezentat
noile proiecte care vizează Liga
4, res pectiv Certificarea clubu -
rilor de Liga 4 și Programul 

educa țional„.
La întâlnire au mai partic-

ipat din partea asociației
jude țene, secretarul asoci-
ației- Sorin Ciotlăuș, cei doi
vicepreședinți, Adrian Liga,
Cristian Gîţ, Amalia Catană -
manager evaluare-certificare
și Eduard Kovacs - reprezen-
tantul futsal în Comi tetul Exe -
cutiv.
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D
irecția pentru
Tineret și sport
Hunedoara a orga-

nizat recent la sediul in-
stituției din Deva,
premierea sportivilor,
tehnicienilor și a
cluburilor  care au avut
rezultate deosebite în
anul competițional trecut. 

Programată iniţial în prima
parte a anului, premierea a
fost amânată din cauza pan-
demiei de coronavirus iar
acum conducerea  instituției
care coondonează mișcarea
sportivă hunedoreană a găsit

un moment prielnic pentru a-
i recompensa pe  sportivii cu
rezultate remarcabile în anul
competițional 2019.

Acțiunea, la care a fost
prezent și prefectul județului
Hunedoara, Călin Marian, s-a
desfășurat în spațiu limitat, cu
respectarea tuturor condiți-
ilor impuse de protocolul
semnat de către MTS și Minis-
terul Sănătății astfel că
sportivii, antrenorii și invitații
la sala DJTS l-au respectat în-
tocmai.

Vă reamintim că sportiva
anului 2019 în județul Hune-

doara a fost desemnată atleta
Florentina Marincu Iușco, cea
care s-a calificat la Jocurile
Olimpice de la Tokyo de anul
viitor, iar în acest sezon ea
este dublă campioană  națio -
nală. Alături de atleta din
Deva a fost și prof. Nicolae
Alexe, cel mai bun tehnician
în anul competițional trecut
ca și mai mulți sportivi
reprezentanți ai LPS Cetate
Deva, entitate sportivă con-
dusă de prof. Adrian Liga, dis-
tinsă cu trofeul pentru clubul
cu cele mai multe rezultate în
2019.

Premierea celor mai
buni sportivi ai

judeţului Hunedoara
M

amadou Sakho,
fotbalistul francez
al echipei Crystal

Palace, a primit scuze din
partea Agenţiei Mondiale
Antidoping (AMA/WADA),
care l-a acuzat în mod
eronat în 2016 de
folosirea unei substanţe
interzise, scrie site-ul 
The Athletic.

În faţa unui tribunal lon-
donez, Mamadou Sakho a
primit miercuri scuzele
AMA, care l-a acuzat pe ne-
drept în martie 2016, când
fundaşul, pe atunci la Liver-
pool, a fost testat pozitiv la
un produs utilizat pentru
arderea grăsimilor, deşi acea
substanţă era autorizată.

Sakho a fost exonerat de
comisia de disciplină a UEFA,
după ce s-a constatat că sub-
stanţa respectivă nu era in-
clusă pe lista produselor
interzise de AMA.

În urma acestui caz, Sakho
a ratat finala Europa League
alături de Liverpool precum
şi o eventuală convocare la
naţionala Franţei pentru
EURO 2016. El nu şi-a mai
recăpătat apoi locul în
echipa de pe Anfield, care l-a
împrumutat în ianuarie
2017 la Crystal Palace, ce l-a
transferat definitiv în cursul
aceluiaşi an.

După cum a anunţat anul
trecut presa britanică, Sakho
a solicitat daune de 13 mil-

ioane de lire sterline din
partea Agenţiei Mondiale
Antidoping.

"AMA acceptă faptul că dl.
Sakho nu a încălcat regula-
mentul antidoping al UEFA,
nu a trişat, nu a intenţionat
să obţină niciun avantaj şi a
acţionat de bună-credinţă", a
declarat miercuri avocatul
agenţiei în faţa tribunalului.

"AMA regretă daunele
produse de acuzaţiile de-
făimătoare reputaţiei dlui
Sakho şi suferinţa, durerea şi
neplăcerea cauzate lui", a
adăugat avocatul.

AMA a acceptat să-i
plătească jucătorului o sumă
"substanţială" drept com-
pensaţii şi să-i achite cheltu-
ielile de judecată.

M
area Britanie s-a

retras de la Cam-

pionatele Eu-

ropene de judo,

programate luna aceasta

la Praga, din cauza pan-

demiei de coronavirus, a

anunţat Federaţia brita -

nică de specialitate, 

citată de Reuters.
Natalie Powell, care a de-

venit în 2017 prima judoka
britanică aflată pe prima
poziţie în ierarhia feminină,
se număra printre cei 18
membri ai echipei care urma

să ia parte la competiţia pro-
gramată între 19 şi 21
noiembrie în capitala Cehiei.

"Această decizie nu a fost
luată cu uşurinţă. Însă, sănă-
tatea şi siguranţa membrilor
echipei noastre şi a familiilor
lor este primordială", a pre-
cizat British Judo într-un co-
municat.

Menționăm că Republica
Cehă s-a confruntat recent cu
o creştere a numărului de
cazuri de Covid-19, fiind ra-
portate în medie circa
12.000 de noi infectări zilnic,
în cursul ultimei săptămâni.

Doping: Scuze de la Wada
pentru un fotbalist francez

Judo:   Campionatele Europene
fără sportivii din Marea Britanie

Fotbal Liga a IV-a: Cel de-al doilea 
mini-turneu de fotbal, gata de start
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U
n nou eveniment de
promovare a
sportului devean s-a

desfășurat în organizarea
Primăriei municipiului
Deva. Mai precis sportivii
legitimați la  secția de
kaiac - canoe din cadrul
Liceului cu Program
Sportiv ,,Cetate" Deva au
fost  prezenți marți după
amiază pe platoul din fața
Centrului Cultural ,,Dră-
gan Muntean" Deva, la
evenimentul ,,Campioni în
orașul Cetății".

Cu această ocazie , cei care
au fost prezenți, fie ei simpli
trecători, colegi  din cadrul
entității sportive devene sau
chiar reprezentanți ai
Primăriei Deva au reușit să
obțină multe informații des -
pre activitatea și perfor-
manțele  tinerilor kaiciști
deveni pregătiți de prof.
Alexandru Mureșan.

Doar în trei ani,între anii
2017-2020, după preluarea
secției de prof. Alexandru
Mureșan, sportivii secției de
kaiac – canoe au participat la
competiții naționale, cupe și
regate iar palmaresul lor se

regăsesc peste 170 de me -
dalii.

Sportivii cu vârste cu prin -
se între 10-16 ani au adus la
Deva și 22 de titluri naționale
- 9 medalii de aur, 7 de argint
și 6 de bronz iar unii dintre ei
sunt convocați la loturile
reprezentative.

La competiția ,,Regata Baia
Mare" la kaiac - canoe din
luna octombrie 2020, spor -
tivii legitimați la LPS Cetate
Deva au avut o evoluție exce-
lentă.Pe lângă medaliile indi-
viduale, sportivii noștri și-au
adjudecat locul I în clasamen-
tul cluburilor participante şi
se numără printre favoriţii vi-
itoarelor com petiţii naţionale
programate de către Federa -
ția Română de Kaiac-Canoe,
în perioada următoare.

De asemenea, la Campi-
onatul Național de Viteză
2020, secția kaiac - canoe a
Liceului Sportiv ,,Cetate" Deva
a reușit performanța de a se
clasifica pe locul III în clasa-
mentul pe cluburi.

“Campioni în Orașul
Cetății"  a fost ...o zi fără soare
dar compensată de sclipirea

medaliilor cucerite de elevii
pregătiți de prof. Alexandru
Mureșan, o zi în care cetățenii
municipiului Deva au avut
ocazia să descopere pentru
prima dată tinerii eroi din
spatele zecilor de medalii
aduse la panoplia LPS Cetate
Deva.

Felicitări  sportivilor legi -
timați la secția deveană pen-
tru performanțele lor.

Kaiac: Campioni în oraşul Cetăţii

S
elecţionerul echipei
naţionale de tineret
a României, Adrian

Mutu, a anunţat, mier-
curi, lotul de 23 de jucă-
tori pentru partida cu
Danemarca din 17 noiem-
brie, decisivă pentru cali-
ficarea la EURO 2021,
informează site-ul oficial
al Federaţiei Române de
Fotbal.

Printre cei 23 de jucători
se află şi Ianis Hagi, mijlocaş
care în ultima perioadă a
jucat pentru prima reprezen-
tativă.

Echipa naţională de tine -
ret a României întâlneşte, la
17 noiembrie, de la ora
20:30, pe Stadionul "Ilie

Oană" din Ploieşti, selecţio -
nata Danemarcei, într-o par-
tidă din cadrul grupei a 8-a a
preliminariilor EURO U21 de
anul viitor. Partida cu Dane-

marca poate asigura califi-
carea "tricolorilor" U21 la
EURO 2021 în cazul unei vic-
torii.

Fotbal: Adrian Mutu a anunțat lotul 
pentru meciul cu Danemarca

Lotul selecţionatei Under 21 :
Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgovişte), George Micle (FC Argeş);
Fundaşi: Denis Haruţ (FC Botoşani), Ştefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Alexandru

Paşcanu (SD Ponferradina/Spania), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Denis Ciobotariu (CFR Cluj),
Radu Boboc (FC Viitorul), Raul Opruţ (FC Hermannstadt), Ricardo Grigore (Dinamo);

Mijlocaşi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Gabriel Simion (FCSB), Cătălin Itu (CFR Cluj),
Darius Olaru (FCSB), Ianis Hagi (Rangers/Scoţia), Alexandru Măţan (FC Viitorul), Claudiu
Petrila (Sepsi OSK), Olimpiu Moruţan (FCSB), Vlad Dragomir (Perugia/Italia);

Atacanţi: Nicolae Carnat (CFR Cluj), George Cîmpanu (Universitatea Craiova), Valentin
Costache (CFR Cluj).

Pe lista adiţională de jucători întocmită de Adrian Mutu în cazul în care va fi nevoie de în-
locuirea vreunuia dintre fotbaliştii convocaţi se află Andrei Raţiu (ADO Den Haag / Ţările de
Jos), Ion Gheorghe (FC Voluntari), Mihai Velisar (Gaz Metan), Adrian Şut (FCSB), Ştefan Ba-
iaram (Universitatea Craiova), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Carlo Casap (FC Viitorul).

Futsal: Amicalele de futsal 

cu Franța au fost anulate

C
ele două partide 
amicale de futsal
dintre selecționatele

României și Franței, pro-
gramate inițial pe 6 și 
7 noiembrie, în Sala Spor-
turilor “Concordia” din
Chiajna, au fost anulate.
Federația de Fotbal din
Hexagon a anunțat Federația
Română că, din cauza
situației pandemice și a
stării de urgență institu-
ite pe teritoriul Franței,
toate meciurile amicale

ale reprezentativelor
franceze au fost anulate.

Lotul naționalei României

se află într-un cantonament

la București, unde se

pregătește în vederea cam-

paniei de calificare pentru

Campionatul European din

2022.  Echipa țării noastre

face parte din grupa a 4-a,

alături de Serbia, Bosnia-

Herțegovina și învingătoarea

dintre Anglia și Macedonia

de Nord.



Fiind printre ultimii
emisari ai toamnei,
dovleacul își ia în se-

rios menirea, atrăgând
privirile prin colorit,
mărime și formele sale.
Gustos, parfumat și plin de
calități nutritive, despre
dovleac se spune că este
un veritabil medicament,
ajutând la ameliorarea sau
tratarea mai multor afecți-
uni.

Originea dovleacului 
Se crede că dovlecii își au

originea în America de Sud,
unde creșteau sub formă săl-
batică, în Conul Sud. Dar, sem-
ințe de dovleac au fost
descoperite în  Mexic, fiind
datate din anii 7000-5500
î.Hr. Astăzi, dovleacul este
cultivat pe mari suprafețe, în
toate regiunile lumii, mai
puțin în Antarctica. Se cunosc
aproape 800 de soiuri de
dovleac, dintre care, doar 200
sunt comestibile. 

Calități terapeutice
Potrivit studiilor efectuate,

specialiștii susțin că, din
punct de vedere nutriţional,
dovleacul este similar cu
morcovul. Și, dincolo de gus-
tul minunat pe care îl are, este
bogat în vitamina A şi
carotenoizi, cu proprietăţi an-
tioxidante puternice, care
protejează şi fortifică organ-
ismul. În plus, dovleacul are
în compoziție  fier și mag-
neziu, fiind, totodată, și o
sursă importantă de fibre,
atât de necesare digestiei. 

Remedii naturiste
Pulpa de dovleac

Este un  diuretic natural,
dar are și certe calități purga-
tive sau sedative. Pentru a

beneficia de efectele terapeu-
tice ale dovleacului, special-
iștii ne recomandă un terci de
dovleac, preparat din  2,5 kg
pulpă de dovleac, fiartă în
lapte. Ca arome, pot fi folosite
frunze de cimbru și tarhon,
tăiate mărunt. O astfel de
cură se face de două ori pe
săptămână.

În caz de constipație
Se pregătește așa-numita

”ciulama de dovleac”, care se
prepară astfel: se fierbe
miezul de dovleac (aproxima-
tiv 500 g), apoi se pasează. La
pasta obținută se adaugă apa
în care a fiert dovleacul și
totul se omogenizează.
Prepa ratul obținut se împarte
în două și se consumă într-o
singură zi.

Sucul de dovleac
Se obține prin centrifu-

garea pulpei. Este un foarte
bun detoxifiant, datorită
conţinutului mare de vitam-
ina A. Pentru eliminarea tox-
inelor din organism, se va
consuma, după mesele prin-
cipale, timp de 10 zile, câte un
pahar de 100 ml de suc de
dovleac, amestecat cu ceai de
afin.  De asemenea, sucul de
dovleac poate fi utilizat în
afecțiuni cardiovasculare, ale
rinichilor dar și ale ficatului,
scrie monitorulbt.ro.

Semințele de dovleac
Consumate în stare crudă,

semințele de dovleac pot în-
locui unele medicamente, în
tratarea afecțiunilor intesti-
nale, dar și articulare. Ajută și
la eliminarea viermilor in-
testinali, dar s-au dovedit
foarte utile în vindecarea
prostatei, scrie csid.ro.

În cazul durerilor 
articulare

Se pot folosi două linguri
de semințe descojite, dar cu
pielița verde păstrată, la care
se adaugă un pahar de apă
caldă. Se lasă așa de seara
până dimineața, când se scot
din apă și se trec prin mașina
de tocat. Se amestecă apoi cu
apa în care au stat peste
noapte, până se obține o
pastă omogenă. Cura durează
10-15 zile, timp în care tre-
buie excluse din dietă
mâncărurile sărate, condi-
mentate și alcoolul.

În caz de cistită
Se folosesc 200 g de se -

mințe și 500 ml apă clocotiră.
Semințele pi -
sa te se in-

fuzează în apă clocotită timp
de 8-10 ore. Compoziția obțin-
ută se consumă fier binte, câte
100 ml, de patru ori pe zi, între
mese, potrivit expresul.md.

Pentru combaterea
diabetului

Semințele de dovleac (30
de grame) se curăță și se fierb
la foc mic, în 500 ml de apă.
Sucul obținut se consumă
dimineața pe stomacul gol și
seara înainte de culcare, scrie
sanatate.ro

Uleiul din semințe 
de dovleac

S-a dovedit a fi printre cele
mai puternice vermifuge și
detoxifiante naturale, spun
nutriționiștii. De asemenea,
este foarte util și în tratamen-

tul colitei de putrefacție. În
astfel de situații, înaintea
meselor principale, se con-
sumă o salată preparată din
doi morcovi raşi şi asezonaţi
cu două linguriţe de ulei de
dovleac şi suc de lămâie.
Tratamentul durează 14 zile,
iar în acest interval nu se con-
sumă carne, nici alte pre -
parate bogate în proteine.

Păstrarea dovleacului
Dovleacul se poate congela,

în acest fel păstrându-și cal-
itățile. După curățare, dovlea -
cul se taie bucăți și se pune în
pungi din plastic sau tăvi pen-
tru îngheț.Învelite în folie ali-
mentară, bucățile de dovleac
pot fi păstrate și în frigider,
timp de 2-3 săptămâni, foliile
fiind schimbate periodic.
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În Antichitate, dovleacului i s-au atribuit calități deosebite. 
• În Egiptul Antic era venerat ca întruchipare a unei zeiţe. 
• În Japonia, China sau Africa, oamenii au sacralizat dovleacul, fiecare

zonă având un adevărat cult al acestuia, potrivit libersaspun.ro. 
• Pentru chinezi, dovleacul este simbol al abundenței, fertilității, regene -

rării și imortalității. În Laos, legendele povestesc că din dovlecii de pe vrejul
crescut pe vrejul Axului
lumii, s-au născut oamenii. 

• La noi în țară, dovleacul
este asociat cultului stră-
moşilor, în perioada pos-
turilor fiind un aliment gătit
şi pus pe mesele de
pomenire. În Noaptea Sfân-
tului Andrei, dovlecii decu-
pați în diferite forme, sunt
puși la streșinile caselor,
pentru a alunga spiritele
rele, potrivit superstitiisio-
biceiuri.ro.
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Sunt prăznuiți de cred-
incioșii ortodocși la
data de 8 noiembrie a

fiecărui an, împreună cu
soborul tuturor puterilor
îngerești. Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil sunt con-
ducătorii cetelor de îngeri,
păzitorii oamenilor,
călăuzele sufletelor spre
Rai, cei care duc la în-
deplinire porunca milei și
dreptății lui Dumnezeu. 

Pomenirea Sfinților 
Îngeri 

Se face în ziua a opta din
luna noiembrie, cifra 8 fiind
simbolul vieții veșnice, iar
noiembrie, a noua lună de la
creaţie, care s-a săvârşit în
luna martie, ca un simbol al
celor nouă cete îngereşti,
potrivit doxologia.ro.

Este o zi de cinstire închi-
nată Sfinţilor Îngeri şi
Arhangheli, prieteni și ocroti-
tori ai oameneilor, care ne
ajută să cunoaştem voia Dom-
nului şi s-o putem împlini. 

Sfinții Arhangheli sunt cei
dintâi îngeri, mijlocitori între
Dumnezeu şi noi, oamenii, cu-
vântul ”arhanghel” însemnând
"mai mare peste îngeri" sau
"cel dintâi dintre îngeri. Și cum
”înger” înseamnă vestitor,
aceștia vestesc pe pământ voia
lui dumnezeu, potrivit cresti-
nortodox.ro. În popor, sărbă-
toarea mai poartă numele de
”Vara Arhanghelilor”. 

Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil au fost aleși ocrotitorii
spirituali ai Jandarmeriei Ro -
mâne.

Sfântul Arhanghel 
Mihail

Apărătorul Credinței, poar -
tă sabie de foc, are menirea de
a păzi legea lui Dumnezeu şi
de a birui puterea vrăjmaşilor.

În limba ebraică, numele său
înseamnă ”Cine este ca Dum-
nezeu”. Este voievodul oştilor
cereşti şi cel dintâi din ceata
Sfinţilor Arhangheli. Atunci
când Lucifer a greşit în cer şi
au început a cădea mulţime de
îngeri, toate puterile cereşti
tulburându-se, Arhanghelul
Mihail a fost cel care a pus
capat căderii îngerilor răi,
spunând: „Să stăm bine, să
stăm cu frică, să luăm aminte”!
Tot Mihail s-a certat cu di-
avolul în pustiul Arabiei pen-
tru trupul lui Moise, zicând:
”Certe-te pe tine Domnul!
(Iuda 1, 9). A însoţit pe
poporul ales din Egipt în
pămîntul făgăduinţei, a adus
cele zece pedepse peste
poporul cel împietrit al lui
Faraon. El s-a arătat păzitorul
oştilor lui Isus Navi, căruia i-a
zis: ”Eu sînt Voievodul oştilor
Domnului şi acum am venit”
(Iosua 5, 14). A distrus cetățile

Sodoma și Gomora și l-a salvat
pe Lot împreună cu familia sa
de la moarte. Și, la sfîrşitul
veacului, tot el, împreună cu
ceata arhanghelilor, va suna
din trîmbiţă, va scula pe cei
morţi şi va aduna toate limbile
la judecată, după mărturia
Sfîntului Apostol Pavel care
zice: ”Că Însuşi Domnul, întru
poruncă, cu glasul Arhan -
ghelului şi întru trîmbiţa lui
Dumnezeu, se va pogorî din
Cer” (I Tesaloniceni 4, 16),
scrie paginiortodoxe.

Sfântul Arhanghel 
Gavriil

Este arhanghelul bunelor
vestiri. În limba ebraică Gavriil
înseamnă "bărbat-Dumne -
zeu". Arhanghelul Gavriil nu
mai poartă sabie de foc, ci crin
de neîntinată bucurie. Este
plin de dumnezeiască blân-
dețe, fiind trimis de Dumnezeu

la Fecioara din Nazaret să-i
vestească taina cea mare a în-
trupării Domnului. Tot el a
adus vestea zămislirii Maicii
Domnului dumnezeieştilor ei
părinţi, Ioachim şi Ana. A vestit
în templu Sfântului Zaharia că
soţia lui va naşte la bătrîneţe
pe Sfântul Ioan Botezătorul. A
dat vestea cea bună Anei,
mama proorocului Samuil. A
dus la Cer rugăciunea Fe-
cioarei Maria când petrecea în
templu. I se arăta adesea şi-i
descoperea taine negrăite,
ducând  hrană îngerească la
Sfânta Sfintelor. El a auzit de-
spre taina întrupării lui Hris-
tos, rostind cel dintâi numele
Preadulcelui Iisus. De aseme-
nea, el a vestit păstorilor că în
Betleem s-a născut Mesia. A
cîntat cel dintîi „Slavă întru cei
de sus lui Dumnezeu şi pe
pămînt pace, între oameni
bunăvoire”! (Luca 2, 14).  

Liniș tindu-l pe Iosif, i-a

poruncit să fugă în Egipt cu
Pruncul şi iarăşi să se întoarcă
în Nazaret, scrie crestinortoo-
dox.ro. Și tot el ocroteşte fe-
cioarele, mamele, păzeşte
pruncii, duce rugăciunile cele
fierbinţi la Dumnezeu şi aduce
înapoi împlinirea cererilor. 

Tradiții, obiceiuri și 
superstiții

• În tradiția populară se
obișnuiește ca, în ajunul sărbă-
torii Sfinților Mihail și Gavril,
să se împartă pomeni pentru
sufletul morților, aceste
ofrande numindu-se ”Moșii de
Arhangheli”. Tot atunci, se
aprind lumânări atât pentru
cei în viață, cât și pentru cei
trecuți în neființă.

• În popor existsă credința
potrivit căreia Arhanghelul
Mihail poartă, uneori, cheile
Raiului și luptă împotriva di-
avolilor. De asemenea, se crede
că el stă la capul bolnavilor,
când le este dat să moară și la
picioare, dacă le este sortit să
mai trăiască, potrivit traditii-
superstitii.ro.

• Se spune că cine lucrează
în această zi,  se va chinui în
ceasul morții până la ieșirea
sufletului.

• În unele zone, arhanghelii
sunt considerați ocrotitorii
turmelor de oi și, în această zi,
se amestecă berbecii cu oile, în
scopul împerecherii. Se fac
turte din mălai, pe care
ciobanii le aruncă în mijlocul
oilor, scrie libertatea.ro. Și,
dacă turta cade cu fața în sus,
se spune că, în primăvară,
toate oile vor avea miei. Iar
dacă va cădea cu fața în jos, nu
se va întâmpla acest lucru.

”La mulți ani!„ tuturor celor
ce poartă numele Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavriil

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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În zona voastră de activitate este
nevoie de un efort în plus, pentru a
susține toate responsabilitățile pe
care le aveți. Trebuie să manifestați
prudență în tot ce faceți și să nu de-
pășiți anumite limite. În relația de
cuplu sunt șanse de conciliere,
dacă adoptați o poziție înțeleaptă
și vorbiți pe un ton normal.

Urmează o săptămână intere-
santă, plină de neprevăzut. La
locul de muncă pot avea loc schim-
bări sau reveniri asupra unor de-
cizii luate cu ceva timp în urmă.
Este de așteptat să se reconfi -
gureze strategia de lucru. Situația
financiară este fluctuantă, dar
reușiți să vă descurcați bine.

Aveți idei strălucite, care sunt luate
în calcul de cei apropiați. Dacă vă
ascultați intuiția, lucrurile vor
merge așa cum vă doriți. Totul este
să nu renunțați atunci când apar
unele piedici, considerate de netre-
cut. Sunteți hotărâți să renunțați
la unele obiceiuri care nu vă aduc
nimic bun. 

Simțiți nevoia să vă reconsiderați
poziția în legătură cu unii dintre
prietenii voștri. Chibzuiți cu atenție
situația și nu luați hotărâri pripite.
În plan profesional, s-ar putea să
fiți puși în situația de a lua decizii
imediate, fără să aveți prea mult
timp de gândire.

Încă de la începutul intervalului
beneficiați de o mulțime de avan-
taje sau câștiguri ușoare. Chiar
dacă banii vin repede, la fel de  re-
pede se duc, dacă faceți cheltuieli
inutile. Mare atenție la docu-
mentele pe care le semnați. În fam-
ilie va fi armonie.

Veți reveni asupra unor hotărâri
luate și lucrurile vor intra pe fă-
gașul normal. Ca totul să meargă
bine și la serviciu, depinde foarte
mult de atitudinea voastră legată
de cei din jur. Manifestați diplo-
mație și prudență atunci când este
vorba de o situație mai deosebită.

Încă de la începutul intervalului
veștile bune vă intră în case. Bene-
ficiați de multă energie, iar acest
lucru vă ajută să rezolvați, în timp
util, toate activitățile rămase în
urmă. Alături de partenerul de
cuplu realizați lucruri frumoase,
iar bucuria va fi deplină.

Veți lua decizii importante în acest
interval, care vă vor ajuta să
mergeți mai departe și să aveți o
situație stabilă. Nu vă lăsați influ-
ențați de nimeni și de nimic. Cău-
tați să vă ghidați după intuiție, iar
lucrurile se vor finaliza în favoarea
voastră. Partenerul de viață vă
sprijină.

Vă îndreptați atenția către familie,
pe care ați cam neglijat-o în ultima
vreme. Sunteți puși pe fapte mari,
dar atenție la detalii. Nu de altceva
dar exagerările pot fi, uneori, cu
efecte negative. La serviciu apar
situații neprevăzute și trebuie să le
faceți față.

Comunicați bine cu cei din jur, iar
acest lucru este în avantajul vostru.
Proiectele pe care le-ați început se
apropie de sfârșit, dar aveți nevoie
de sprijinul colegilor de muncă.
Spre sfârșitul intervalului pot
apărea oportunități nesperat de
avantajoase.

Schimbările neașteptate care
apar în viața și activitatea voas-
tră vă pot schimba planurile. Este
nevoie de ceva nou, care să vă im-
pulsioneze și să vă redea pofta de
muncă. Poate vă veți perfecționa
într-un alt domeniu de activitate
sau vă căutați un alt loc de
muncă.

Este necesar să vă concentrați
mai mult pe nevoile și senti-
mentele voastre. Stabiliți-vă
prioritățile pentru următoarea
perioadă și lăsați lucrurile
mărunte să meargă de la sine.
Nu vă neglijați sănătatea, chiar
dacă  aveți multe de făcut.

• Într-un taxi
Urcă un bărbat, îți scoate dezinfectantul, își

dă cu el pe mâini, apoi își cere scuze șoferului
pentru mirosul dezinfectantului. La care
șoferul:

- Stați liniștit, îi răspunde șoferul, de câteva
zile nu mai simt niciun miros!

• Noi directive date de OMS
Privind distanțarea socială:
Între doi oameni - 2 metri
Între soț și soție - 10 metri
Între soț și soacra lui- 15 km.
Între soție și soacra ei - încă nu au termi-

nat de măsurat!

• O discuție telefonică
- Alo, iubito, după serviciu merg la o bere

cu băieții ...
- Repetă, te rog!
- După serviciu, vin direct acasă!

• La alegeri
Un candidat independent obține trei voturi.
Nevastă-sa:
- Știam eu că ai amantă, jigodie ce ești!

• De ce nu pornește computerul ?!
- Bună ziua! Ieri am cumpărat de la dum-

neavoastră un computer și nu pornește.
- Bună ziua! Ați apăsat pe butonul mare de

pe unitate?
- Da, am apăsat.
- Acum verificați cablul de alimentare din

spatele computerului.
- OK, doar să-mi iau o lanternă și-l verific.
- Dar pentru ce aveți nevoie de lanternă?
- Îi întuneric, nu avem curent de ieri!

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 20,30

Ultima călătorie
Povestea filmului pleacă de la un fapt real, con-

stituind o adevărată lecție de viață. Aflându-se într-
o excursie cu clasa în Aruba, Natalee, o adolescentă
din Alabama, a dispărut. Și cum autoritățile nu au
ajuns la niciun rezultat timp de  patru ani, mama ei
Beth și tatăl vitreg, ajutați și de prietena lor, Carol,
vor presa fără încetare autoritățile din Aruba. La
sfârșitul filmului, mama fetei dispărute se
adresează tinerilor, sfătuindu-i să nu se lase con-
duși de impulsuri de moment și să acționeze cu
rațiune, în orice situație.

Vineri, 6 noiembrie, ora 21,10

Culoarea minciunii
Filmul spune povestea lui Coleman Silk, un profe-

sor de literatură clasică, dintr-un orășel din New Eng-
land. Eminentul profesor avea un secret teribil, care-i
putea distruge viața liniștită. Atunci când idila sa cu
o tânără administratoare este dezvăluită, secretul as-
cuns de Silk, mai bine de 50 de ani, față de soție, copii
și chiar de colegul său, scriitorul Nathan Zuckerman,
iese la iveală, iar consecințele sunt distrugătoare. Se-
cretul este descoperit chiar de prietenul său, Zucker-
man, care începe să reconstituie biografia
necunoscută a lui Silk, considerat a fi un bun peda-
gog, dar care avea o viață ingenios născocită.

TVR 1

PRO CINEMA



În afară de tehnica
avansată, și aici sunt mici
semne de întrebare, restul

este un regres, vizibil aproape
în toată lumea.

Auzeam, pe când eram copil,
de Turnul Babel. De câțiva ani, am
auzit  cuvintele: PAS cu PAS. M-am
întrebat, unde mergem, pas cu
pas? Păi văd că mergem spre
dezastru, haos, sărăcie lucie,
sclavie! Ferească Dumnezeu de un
război civil româno-român! Iar
despre falsitate, hoție, nu mai
vorbesc. Mă întreb, de ce politi-
cienii s-au înconjurat de oameni
falși, slab pregătiți profesional,
care nu stau să gândească o
strategie, nu știu să conducă, nu
știu să spună adevărul sau nu vor
? Suntem conduși de alții din
afară, iar ei doar ,,mimează". Am
văzut cum un ambasador îi
cheamă la el pe Primarul General
al Capitalei și pe Primul Ministru.
Cum este posibil așa ceva? Doar în
Romania se poate întâmpla! Ce
ordine mai primim?

Mai există Uniunea 
Europeană? 

În ultimele luni, n-am mai prea
auzit de ea. Încotro se îndreaptă
UE? Fiecare stat a trecut pe cont
propriu.“Uniunea Europeană se
îndreaptă spre un totalitarism,
care doreşte să devină o religie de
stat, o religie ateistă, nihilistă… o
religie, care va deveni obligatorie
pentru toţi. Planul ocult de
cucerire a Europei se desfăşoară
sub ochii noştri şi cu acceptul nos-
tru. Nu cu tunuri, ci cu vorbe. Nu
cu armate, ci cu aşa-zişii “politi-
cieni” corupţi. Vrem sau nu, ne op-
unem sau nu, în final, Europa va fi
cucerită”.

Ce se întâmplă? Ce reprezintă,
de fapt, Uniunea Europeană? Uni-
unea Europeană este un proiect
conceput să promoveze interesele
unei elite industrial/financiare, în
aşa fel încât să “scape” de sub con-
trolul naţional. Ideea fundamen-
tală a Comunităţii Europene a fost
să se erodeze puterea şi autori-
tatea statelor naţionale, tocmai
pentru a se da frâu liber acestor
interese industrial-financiare. 

În anii 1980, Consiliul Euro-
pean a pus în circulaţie un afiş in-
teresant, înfăţişând Turnul Babel
(reprodus după o pictură din
1563 a pictorului flamand Peter
Brueghel cel Bătrân). O macara în
jurul căreia se văd nişte muncitori,
stelele Uniunii Europene precum
şi sloganul: “Mai multe limbi, o
singură voce”, completează imag-
inea.

Semnificaţia este cât se poate
de clară: construirea unui nou
Turn Babel a început în forţă.
Babel era un oraş unde întreaga
omenire era unită, toţi oamenii

vorbind o singură limbă. Turnul
Babel nu era construit pentru a
aduce slavă lui Dumnezeu, ci era
dedicat unei religii false. Însă
Dumnezeu (scris în ebraică
YHWH; tradus în română ca Yah-
weh, Iehova, sau cel mai adesea,
Domnul), văzând că oamenii
păcătuiau împotriva lui, le-a în-
curcat limbile şi i-a împrăştiat pe
tot Pământul. Turnul ”Euro-
Babel”, cum a fost supranumit,
chiar a fost construit la Strasbourg
şi în el se găseşte acum Parlamen-
tul European. Clădirea a fost inau-
gurată în 1999.

Edificiul din Strasbourg este şi
locul unui alt simbol păgân, adop-
tat de UE. Pe unul din pereţii inte-
riori este zugrăvită răpirea
Europei de către Zeus. Potrivit leg-
endei greceşti, Zeus a dorit să se
înfrupte din nurii prinţesei feni-
ciene, Europa. Ca să îi intre în
graţii, el s-a transformat într-un
taur de o frumuseţe răpitoare, şi a
îngenuncheat la picioarele tinerei.
Aceasta s-a urcat pe taur, care a
plonjat în apă, a înotat până în in-
sula Creta, răpind-o pe frumoasa
prinţesă. 

“Cine nu-şi cunoaşte istoria,
riscă să o repete”

Dictonul clasic, este valabil și în
zilele noastre. Potrivit legendei,
acum 4500 de ani, minciuna, se-
ducţia şi violul au fost armele
folosite de Zeus, travestit într-un
taur alb, pentru a pune mâna pe
frumoasa prinţesă feniciană, Eu-
ropa. Astăzi, aceleaşi metode: se-
cretomania, dirijismul din umbră
şi violul conştiințelor sunt uti-
lizate de “arhitecţii” proiectului
european, pentru a ispiti un întreg
continent şi a-l face să cadă în
braţele celui care va fi echivalentul
contemporan al tatălui păgân al
zeilor antici.

De fapt, taurul îl reprezintă pe
ZEUS (Kazarii ) care, prin minci-
ună şi înşelătorie pun mâna pe
Europa şi o răpesc. De menţionat
faptul că Europa s-a lăsat păcălită
şi, de bună voie, s-a urcat pe taur
(ţările Europei, care au intrat în
comunitate). UE, cel mai
“grandios” şi mai “democratic”
proiect din istoria modernă a
omenirii, aşa cum este caracteri-
zat de liderii continentului, e în re-
alitate, opera unei elite, care a
construit metru cu metru, din
umbră, edificiul european. Scena
seducerii este pictată şi la Brux-
elles, pe bolta celuilalt sediu al
Parlamentului European, pe o
suprafaţă de trei ori mai mare
decât mărimea naturală a person-
ajelor. Mai mult, europenii care
vizitează capitala UE se pot
“delecta” privind statuia plasată
chiar în faţa sediului Consiliului
European, în care Europa este în-

făţişată călărind taurul zeiesc. 
Acest simbol este reprodus şi

pe timbre, cum a fost cel emis cu
ocazia alegerilor parlamentare
din Marea Britanie, în 1979, sau
pe moneda euro comemorativă,
pusă în circulaţie în Italia, unde
Europa, aşezată pe taur, este
reprezentată ţinând în mână un
stilou şi Constituţia Europeană.
Nici nu se putea găsi ceva mai
“sugestiv”. Totul se întâmplă chiar
acum, în zilele noastre. Și, pentru
ca misiunea să fie dusă la capăt, a
apărut acest virus. Eu nu spun că
nu există, dar statisticile și ziarele
internaționale, bâlbele liderilor
lumii, mă contrazic. 

De ce a ajuns virusul să 
conducă Europa și lumea? 

De ce ne sunt transmise doar
mesaje negative despre Covid ?
OMS a emis numai informații con-
tradictorii, pe-o mână cu China, iar
marii lideri ai lumii nici ei nu au
înțeles OMS, tăindu-le finanțarea.
Chiar și conducătorii noștri, nu
toți, au știut o parte din adevăr,
dar nu l-au spus, de dragul de a
face alegeri anticipate. Ei văd că au
greșit, se vede și   cum încearcă să
acopere anumite decizii luate
greșit. Din păcate, în aceste tim-
puri, virusul a scos la iveala ,,valo-
rile politicii românești". Pentru că,
dacă am avea valori, ar gândi o
strategie financiară și medicală
create pe adevăr, nu pe minciună
și am ieși cu fruntea sus. Dar ni-
meni nu realizează că omenirea
nu va mai reveni la normal. Avem
nevoie de o strategie proprie eco-
nomică, creată de tine, politician
roman, pentru propria ta țară și
nu în avantajul altora. În caz con-
trar…

România va fi împărțită 
tuturor!

Ca o bucată de ciolan. Ne îm-
prumutăm! Dar cât ne mai împru-
mutăm, pentru că, la un moment
dat, ni se va spune: ,,stop joc". Și
atunci, vom intra în insolvență, se
va instaura o conducere din afară
și românii vor deveni sclavi cu
patalama la mână. După un an de
guvernare, ”tăiem frunze la câini”.
Nu avem nimic concret, economic,
financiar, doar datorii. Iar privitor
la  Corona, avem doar întrebări și
oameni morți, zilnic. Atenție la
medici, că riscă să treacă din sal-
vatori în extrema cealaltă. Uitați-
vă în istorie ce s-a întâmplat! Noi
nici acum nu știm originea virusu-
lui, avem doar ipoteze. Nu există
tratament, sunt doar experi-
mente. Nu există vaccin, sunt doar
încercări. 

Am văzut reportajul CNN de-
spre virus, la Antena 3, duminică,
1 noiembrie, scos la iveală de jur-

naliști, unde nici liderii lumii nu
mai credeau nimic. Ce lideri prof-
ită de pe urma acestui virus? 

Corespondentul CNN, Alex
Beresxon, spunea că este nevoie
de o anchetă internațională, să nu
existe părtinitori, care să scoată la
iveală cel puțin jumătate de ade-
văr. Dr. FAUCI se contrazice zilnic,
și nu știe ce să mai spună, pentru
a duce lumea în eroare. Ori nu știe,
fiind depășit, ori face jocurile
cuiva. Este un melanj între ne-
cunoaștere și manipulare. Cu cât
ține mai mult, cu atât viața ni se va
schimba mai mult. 

Ai noștri conducători, numai
de rău ne spun. Am observat că
empatia nu mai există. Vedem că
USR ne îndrumă să schimbăm
viața de cuplu, cu cea de grup, de
turmă. Biserica și creștinătatea
este atacată din toate părțile. Cei
care nu au jurat cu mâinile pe Bi -
blie, sunt păgâni! Ce caută printre
noi? Cine a schimbat viața acestor
tineri? Conducătorii noștri, de
dragul alegerilor, alianțelor și al
ciolanelor, stau cu capul în nisip,
fără nicio reacție. Copiii noștri au
devenit ca extratereștrii. Uitați-vă
ce priviri au, ce gândire au, nu văd
nimic bun ce este în jurul lor. Fac
carte doar de gura părinților,
cărora le spun că sunt învechiți.
Mai avem un pic și ne trezim la
grotă sau la balamuc, dar împre-
ună cu cel mai mare epidemiolog
al lumii, Nelu Tătaru. A devenit cel
mai mare specialist de Vaslui!
Într-o zi, ținea următorul discurs:
”Masca nu este bună pentru oa-
menii sănătoși, ci pentru oamenii
bolnavi". Fără cuvinte…

Europa nu a putut fi cucerită
prin război! Dar va fi cucerită prin
mijloace economice şi financiare.
Enorma presiune financiară la
care este supusă România în mo-
mentul de faţă, nu are alt scop
decât cucerirea ei. Când nu mai ai
frontiere, nu mai ai monedă
naţională, nu mai ai armată, ţi-au
distrus industria şi agricultura,
sistemul de învăţământ şi de sănă-
tate, ţi s-au furat toate resursele şi
eşti obligat să te supui legilor co-
munităţii europene, eşti deja
cucerit. În iulie 2010, Angela
Merkel propunea ca ţările mem-
bre UE, care fac excese bugetare,
să-şi piardă suveranitatea. Deci,
întâi ne îndatorează prin acordul
cu FMI, fluturând ideea că luăm
împrumut ca să putem plăti pen-
siile şi apoi ne preiau suverani-
tatea. Și ţara va fi, practic, condusă
de “investitorii care vor cumpăra
obligaţiunile statului respectiv”. 

Ce va urma? 

Vom avea un singur Parlament,
Guvern, vom fi atei, vom fi progre-
siști cu toții. Pentru ca suverani-
tatea ţării să poată fi transferată

cât mai uşor către cei ce vor con-
duce, în final, întreaga lume, este
necesar ca statul să fie cât mai
suplu, iar funcţiile lui să fie reduse
la minim. De aceea, e nevoie de
concedieri masive în sistemul
bugetar, de vânzarea tuturor ac-
tivelor de stat şi desfiinţarea ser-
viciilor publice, învăţământ,
să nă tate etc. Scopul final este re-
ducerea populaţiei globului sau
înrobirea ei, eliminarea clasei de
mijloc (va exista doar un grup elit-
ist de bogaţi, care vor conduce
lumea, restul populaţiei va fi
săracă și supusă) şi, instaurarea
Noii Ordini Mondiale, în care un
Guvern Mondial unic, va conduce
şi controla toată planeta. 

Întemeierea Uniunii Europene
prin Tratatul de la Roma, semnat
în urmă cu o jumătate de secol, la
25 martie 1957, s-a bazat pe o
fraudă grosolană, fiind una dintre
cele mai mari operaţiuni de ma-
nipulare colectivă din istoria
omenirii. Un posibil răspuns la
această întrebare este dat de pres-
tigiosul istoric César Vidal, potrivit
căruia, pentru a înţelege ce se în-
tâmplă în Europa, trebuie luat în
considerare fenomenul francma-
soneriei. Exemplu: președintele
Franței, Valery Giscard d’Estaing i-
a spus lui Gorbaciov că în 15 ani,
UE va fi un stat federal. Să nu
uităm rolul lui Frattini, Baroso,
Juncker și alții. Dar nici de contro-
versa  lui Buttiglione, un catolic
practicant, care a fost respins de
Comisia Europeană pentru o
frază: ,,homosexulaitatea este un
păcat". 

Sunt multe adevăruri pe care
nu le știm nici acum. Oare vom
afla adevărul despre proveniența
virusului, adevăratul tratament,
adevăratul vaccin, cauza răs pân -
dirii lui în toată lumea? Atunci,
vom trece din Teoria Conspirației
în Teoria Adevărului.

Oare alegerile din SUA vor
duce la lupte de stradă, să nu spun
altfel? Oare se va declanșa un
război pe criterii religioase în Eu-
ropa și în lume? Oare când va sosi
vremea să gândim rațional?
Uitați-vă la țările așa-zis libere, oc-
cidentale și la cele care au fost în
comunism. Oare unde ,,golanis-
mul", corupția și criminalitatea
este mai mare?! SCAPĂ CINE
POATE!

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Trăim în lumea regresului 
sau a progresului?
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Mod de preparare:
Cepele și usturoiul se

curăță, se spală, se taie
mărunt și se călesc în ulei, la
foc mic. Ardeii se curăță, se
taie cubulețe și se călesc în
tigaie, împreună cu ceapa și
usturoiul. Roșiile se taie cubu -
lețe și se adaugă la celelalte
legume călite, ames tecându-
se bine.

Rădăcinoasele (morcovii,
pătrunjeii și țelina) se spală,
se dau pe răzătoarea mare și
apoi se călesc în tigaie, la foc
mic, împreună cu celelalte
legume, până se înmoaie.

Se pregătește apoi o oală
cu trei litri de apă rece, care se
pune la fiert, iar când
legumele sunt bine pătrunse,

se pun în oala și se fierb la foc
mediu. Până fierb legumele,
ciupercile se spală în câteva
ape, se taie fâșii și se pun în
oala cu legume, lăsându-se să
dea câteva clocote și se condi-
mentează cu sare și piper,
după gust. Ciorba se drege cu
cele două gălbenușuri și
smântână, se mai dau câteva
clocote iar deasupra se pre-
sară pătrunjel tocat.

important!
• Ceapa și usturoiul nu se

călesc prea tare, întrucât pot

căpăta un gust amar.
• După ce se călesc legu -

mele, se mai lasă să dea 2-3
clocote, înainte de a se adăuga
ciupercile.

• Ciupercile se pun la
sfârșit, întrucât fierb mai re-
pede.

• Pentru ca smântâna să nu
se brânzească, în ea se pune
câte puțin din ciorba fierbinte,
până ce  se ajunge la aceeași
temperatură.

• Pătrunjelul se pune după
ce se stinge focul.

inGrEdiEntE

500 grame de ciuperci pleurotus, 3 morcovi,1-2
pătrunjei, 1/4 țelină, 2 cepe galbene, 4-5 căței de us-
turoi, 1 ardei gras verde, 1 ardei kapia, 2 roșii, 2-3 lin-
guri de ulei, 300 ml de smântână grasă, 2 gălbenușuri,
sare, piper, frunze de pătrunjel.

Ciorbă Cu CiuPErCi PlEurotus 
și sMântână
Ciorbă Cu CiuPErCi PlEurotus 
și sMântână

Mod de preparare:
Conopida se spală și se

desface în buchețele. Se
pregătește o oală cu apă și
sare care se pune la foc. Când
apa începe să fiarbă, se
adaugă bucățelele de cono -
pidă, lăsându-se la fiert
aproximativ patru minute.
După acest interval, conopida
se scoate din oală și se lasă la
scurs.  Între timp, cașcavalul
se dă pe răzătoare, iar ciuper-
cile se taie bucățele. Se
pregătește o tigaie cu ulei

încins, în care se călesc ciu-
percile  pentru câteva minute
și se condimentează cu sare și
piper. Într-o tavă de copt se
pun ciupercile prăjite, iar
deasu pra se aranjează buche -
țelele de conopidă.

Pentru obținerea sosului
se amestecă untul topit cu
lapte, făină, nucșoară, muștar,
sare și piper. Ingredientele se
dau la foc mic, amestecându-
se continuu, până se va obține
un sos omogen. Sosul se
toarnă peste conopida din

tavă, iar deasupra se presară
pesmet și cașcaval ras. 

Tava se dă la cuptor pentru
15-20 de minute, până se
formează un  strat auriu dea-
supra.

inGrEdiEntE

1,5 kg.conopidă, sare,
2-3 l apă, 200 g ciuperci,
2 linguri ulei, 4 linguri
pesmet, 750 ml lapte, 60
g făină, 70 g unt, o lin-
guriță muștar, cașcaval,
piper, nucșoară.

inGrEdiEntE

210 g de făină, un praf de sare, ¼ bicarbonat de
sodiu, o linguriță praf de copt, 180 g de zahăr, 270
g piure de dovleac, 100 ml de ulei, o linguriță de
scorțișoară, ½ linguriță nucșoară, coajă rasă de
portocală, 100 g nuci tocate mărunt.

Pentru glazură: 100 g unt, 100 g brânză Philadel-
phia, 100 g zahăr pudră, 120 g nuci prăjite și tocate. 

ConoPidă la CuPtor

Prăjitură cu dovleac
şi nuci  
Prăjitură cu dovleac
şi nuci  

Mod de preparare:
Dovleacul se rade pe răzătoare și se călește cu o lingură

de ulei, până se evaporă sucul lăsat.
Ingredientele uscate: făina împreună cu sarea, bicarbon-

atul, scorțișoara și nucșoara se pun într-un castron și se
amestecă bine. Se vor separa apoi gălbenușurile de al-
bușuri. Albușurile se bat spumă împreună cu zahărul, apoi
se adaugă, pe rând, gălbenușurile, uleiul, piureul de dovleac
și coaja de portocale, amestecându-se după fiecare ingre-
dient,  pentru a se omogeniza compoziția. Se încorporează
apoi făina, iar la final, se pun nucile măcinate.

Aluatul obținut se toarnă într-o tavă mică (23/23cm),
tapetată cu hârtie de copt. Tava se dă la cuptorul preîncălzit
pentru aproximativ 40 de minute, după care, se face testul
cu scobitoarea.

Până se coace prăjitura, se va pregăti glazura,
amestecând untul cu zahărul și crema de brânză. Glazura
obținută se întinde uniform peste prăjitura răcită, iar dea-
supra se presară nuci tocate mărunt.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

L - C - C - M - FUGA - YALA - NAN - TUN - SCIT - JIND - ANI - OCA - ACAT - ENOT - ERA - S - IA - CRET - TAUR - NAI - F - A - PUB - B - UDA - ZIS - LAMURI

- ALTARE - IARASI - IULIE - TIJA - AD - EP - ALT - UTI - TON - EUNUC - UMED - TEI - ST - OJE - GREP - NEA - LOT - R - ODAI - CEA - SELENARA - TS -

RUS - NAUT - ES - TAC - I - MEDIC - RIDELUIT - PLANETA - ASI - ERES - ULM - D - PST - URSE - TE - NINSE - APAS - GIRA - AZURIU - CITI - STRAS



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 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, 63 de ani, 1,72, 80, 80,
șaten, ochi verzi, singur, din Deva, caut
doamnă, de maxim 61 de ani, dornică
de iubire, bani, apartament. Consider
că e foarte greu de găsit, dar nu im-
posibil. Sunați, vă rog! Telefon:
0720.366.434.

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 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.

DIVERSE

l Vând sau schimb trei butoaie de
300 litri fiecare, din stejar cu dud, cu
cereale sau țuică. Brad, telefon:
0752.455.955.

l Cumpăr garaj (metalic sau din
lemn). Telefon: 0728.489.750.

l Vând cărți noi, trei lei bucata.
Telefon: 0254.245.703.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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16 - ACTUALITATE

Investiţiile publice, 
verificate de conducerea

Consiliului Judeţean

Noul subprefect al judeţului,
Nicolae-Marcel Morar, a depus

jurământul de învestire

Deva - Noul subprefect al
judeţului Hunedoara, Nicolae
- Marcel Morar, a depus ju-
rământul de învestire în
funcţie, în cadrul unei cere-
monii care s-a desfăşurat la
sediul Prefecturii din Deva, în
sistem de videoconferinţă.

El a fost numit în funcţia
de subprefect al judeţului
Hunedoara prin Hotărârea
Guvernului nr. 912/2020.

Ceremonia de învestire a
fost condusă de secretarul de
stat Gheorghe Sorescu şi de
directorul Direcţiei Generale
pentru Relaţiile cu Instituţiile
Prefectului din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne,
Gheorghe Teodor. Din partea
Instituţiei Prefectului Hune-
doara a participat subprefec-
tul în funcţie Dorel Ovidiu

Bretean.
Noul subprefect Nicolae-

Marcel Morar are 49 de ani,
este licenţiat în istorie al Uni-
versităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu şi a absolvit un Master
în specializarea "Istoria Tran-
silvaniei", în cadrul aceleiaşi
universităţi.

Până la ocuparea noii
funcţii, Marcel Morar a fost
şeful Biroului „Administrare
Unităţi de Învăţământ, Bu -
nuri Culturale” din cadrul
Primăriei municipiului Deva.

În perioada 2006 - 2010 a
condus, în calitate de director
general - manager, Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi Romane-
Deva, iar între anii 2010 -
2012 a ocupat funcţia de vi-
ceprimar al municipiului
Deva. 

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

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

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

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

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

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

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

conform SNC şi în domeniile de specializare înteligenţă conform SNCDI.

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

absolvirea cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale.

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

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 

Deva – Mai multe şantiere
unde Consiliul Județean Hune-
doara derulează proiecte de
investiții finanțate din bugetul
propriu și din fonduri neram-
bursabile, au fost verificate de
conducerea instituţiei admi -
nistrative. S-a urmărit astfel
stadiul lucrărilor şi încadrarea
în termenele de execuţie pen-
tru a evita întârzierile de orice
natură.

„Am verificat stadiul lucră -
rilor de reabilitare a Casei de
Cultură din municipiul Hune-
doara. Lucrările începute în
luna iulie a acestui an au
avansat și, potrivit reprezen-
tanților societății care execută
lucrarea, exteriorul clădirii va
fi finalizat în luna decembrie a
anului în curs”, a declarat
preşedintele CJ Hunedoara,
Laurenţiu Nistor.

Pe șantierul de moderni -
zare a drumului judeţean DJ
687 Hunedoara – Călan, lu-
crările sunt în grafic și au ajuns
la un progres fizic de 70%.
Modernizarea celor 9 kilo-
metri se face printr-un proiect
cu finanțare europeană acce-
sat de Consiliul Județean
Hunedoara. Și pro iectul de

restaurare a Caste lu lui Nopcsa
din Săcel, comuna Sântămărie
Orlea, proiect finanțat prin
PNDL, este în grafic, a precizat
preşedintele CJ Hunedoara.

Ultimul obiectiv a fost șan -
tierul de modernizare a DJ
709f Cabana Rusu – Masivul
Parâng, alt proiect finanțat
prin PNDL. Aici, stadiul fizic al

lucrărilor este de 72%.
Acolo unde au fost identifi-

cate întârzieri sau nereguli în
execuția lucrărilor, împreună
cu proiectanții, diriginții de
șantier și constructorii am sta-
bilit termene clare de recuper-
are sau de remediere a
problemelor, după caz.

Hunedoara – Noul vi-
ceprimar al municipiului
Hunedoara este avocatul
Cătălin Olar, el fiind ales în
funcţie prin votul majorităţii
consilierilor locali. 

Cătălin Florin Olar a con-
dus, în ultimii trei ani, Casa
Județeană de Pensii Hune-
doara. S-a născut în data de
27 decembrie 1975, la Deva.
În 1999 a absolvit Facultatea
de Drept din cadrul Univer-
sității „Dimitrie Cantemir” la
Cluj Napoca. A urmat și Fa -
cultatea de Teologie la Alba
Iulia, promoția 2016 – 2020.

„Îl felicit pe colegul meu
Cătălin Olar pentru man-
datul său. Așteptăm deja de o

lună să îl punem la treabă! Îi
urez succes și spor la treabă,
pentru că avem o mulțime de
proiecte pentru Hune-
doara!", a declarat Dan
Bobouțanu, primarul mu-
nicipiului Hunedoara.

Hunedoara: Avocatul Cătălin
Olar este noul viceprimar al

municipiului


