
anul XV  • Nr. 687  • apare 13 - 19 noiembrie 2020 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

agRICULTURĂ

Fondat de Cornel POENAR

Pag.16
Producţia de miere din
2020 a fost la cel mai slab
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Schimbările climatice 
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Vaccinul pentru COVID-
19, în câteva luni
Vaccinul pentru COVID-
19, în câteva luni

Cunoscută încă din antichitate pentru 
calitățile ei deosebite, varza era considerată

un remediu universal, fiind declarată
legumă sacră. /pag.8-9

aCTUaLITaTEPag.2
Oamenii care au grijă de
sănătatea alimentelor
noastre. Medicii veterinari,
de la acţiuni de prevenire,
până la verificări minu -
ţioase necesare comba terii
bolilor la animale. 
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Accent Media (AM): Dom-
nule dr. Leontin LASLĂU, în
calitatea dumneavoastră de
director executiv, punctați-
ne cele mai semnificative
rezultate din activitatea
colegilor dumneavoastră
din cadrul Direcţiei Sanitar-
Veterinare. 

Leontin Laslău (LL): S-au
efectuat și încheiat acțiunile
sanitare veterinare prevăzute
în programul strategic pentru
anul 2020 și aprobate prin
Hotărârea de Guvern nr.
1156/2016, iar normele
metodologice prin Ordin al
președintelui ANSVSA nr.
35/2016, cu modificările și
completările ulterioare. Astfel
pot nota:

• Efectuarea acțiunii de
tuberculinare la toate bovinele
în vârstă de peste 6 săptămâni
în  vederea depistării precoce
a eventualelor cazuri de TBC
bovin (tuberculoză), în cen-
trele de colectare care des-
fășoară activități de comerț
intracomunitar cu bovine.

• S-au desfășurat acțiunile
de vaccinare anticărbunoasă
(împotriva antraxului) la bovi -
ne, ovine, caprine și cabaline,
pentru prevenirea apariției fo-
carelor de antrax, boală trans-
misibilă de la animale la om și
s-a efectuat vaccinarea an-
tipseudopestoasă la păsări
(campania a II -a de vaccinare)
pentru prevenirea focarelor de
pseudopestă aviară, afecțiune
care poate produce morbidi-
tate și mortalitate de până la
100% la păsările infectate.

AM: Este o perioadă a vac-
cinărilor antirabice. Ce acţi-
uni derulaţi în acest sens?

LL: De la data de
01.10.2020 se desfășoară
cam pania de vaccinarea an-
tirabică la câini și pisici pentru
prevenirea apariției focarelor
de rabie, boală transmisibilă la
om prin mușcătura sau zgâri-
etura animalului bolnav.

• S-au recoltat probele pen-
tru verificarea eficienței vac-
cinării antirabice la vulpe, în
urma acțiunilor pe fondurile
de vânătoare din județul

Hunedoara.
• S-a efectuat recoltarea

probelor de sânge de la toate
bovinele în vârstă de peste 24
luni în vederea testării pentru
bruceloză și leucoză enzootică
bovină, în vederea prevenirii
apariției și gestionării  fo-
carelor de leucoză enzootică
bovină și bruceloză bovină,
boli care afectează din punct
de vedere economic efectivele
de bovine, la toate animalele
provenite în urma activităților
de comerț intracomunitar.

• Nu a lipsit recoltarea pro-
belor de sânge de la ovinele și
caprinele femele peste 6 luni și
de la toți berbecii și țapii de re-
producție în vederea testării
pentru bruceloza ovină și pen-
tru epididimita infecțioasă a
berbecilor, depistând astfel in-
fecțiile care afectează eco-
nomic efectivele de ovine și
caprine din județul Hune-
doara, activitate încheiată în
15.09.2020.

• În cadrul programului de
creștere a rezistenței la scrapie
au fost genotipați un nr. de 29
berbeci.

Înregistrăm cererile depuse
de proprietarii de ovine în ved-
erea efectării testelor de
genotipare. Exploatațiile care
doresc să participe în progra-
mul de genotipare, urmează să
fie verificate de medicii veteri-
nari oficiali.

• Am avut în atenție
recoltarea probelor de sânge

de la ecvine în vederea testării
pentru anemie infecțioasă ecv-
ină asigurând depistarea pre-
coce a acesteia și prevenirea
difuzării acesteia în teritoriile
indemene ale județului Hune-
doara, în cadrul programului
de măsuri stabilit pentru local-
itățile contaminate cu AIE.

AM : Sunt activităţi şi pe
linia pregătirii probelor de
furaje?

LL: Nu a lipsit recoltarea
probelor de furaje din unitățile
autorizate sanitar veterinar în
vederea testării microbiolog-
ice și fizico chimice, activități
prevăzute în programul strate-
gic de recoltare a probelor de
furaje.

• S-a avut în vedere

recoltarea de probe pentru
testarea produselor medici-
nale veterinare care sunt com-
ercializate prin intermediul
farmaciilor veterinare și a de-
pozitelor farmaceutice vet-
erinare.

• Monitorizarea recoltării
probelor de sanitație din ex-
ploatațiile autorizate sanitar
veterinar, înainte de popularea
acestora cu animale.

• S-a pus accent pe identifi-
carea și înregistrarea ani-
malelor în BND (Baza
Națională de Date) în vederea
coroborării datelor din teren
cu BND privind asigurarea
unei cât mai bune strategii de
supraveghere sanitară veteri-
nară a bolilor majore la ani-
male.

• Verificarea decontării acți-
unilor sanitare veterinare de
către medicii veterinari de
liberă practică împuterniciți,
care dețin contracte de
prestări servicii pentru acțiu-
nile sanitare veterinare cu
DSVSA Hunedoara, inclusiv
deconturile întocmite de
medicii veterinari în baza Legii
236/2019 și a OUG 117/2020.

AM: Ce ne puteţi spune de-
spre focarele din judeţ?

LL: Am monitorizat perma-
nent focarele de boală de-
clarate în județul Hunedoara
în vederea stingerii acestora și
prevenirea transmiterii
agenților patogeni către alte
exploatații și animale (leucoză

enzootică bovină, epididimită
infecțioasă, anemie infecțioasă
ecvină, avortul salmonelic al
oilor și cele două focare de
pestă porcină africană de-
clarate în 03.08.2020).

În urma respectării progra-
mului de măsuri instituit la de-
clararea focarelor de pestă
porcină africană (PPA) din lo-
calitățile Călan și Călanu Mic,
am urmat și efectuat proce-
durile de stingere a focarelor
de pestă porcină africană în
cele două localități. 

• Recoltarea probelor de
apă din exploatațiile autorizate
sanitar veterinar, de pe pășu-
nile unde pasc animalele,
taberelor de vară organizate,
stânelor organizate pentru a
ne asigura că apa este potabilă
și nu afectează starea de sănă-
tate a animalelor.

• Au fost efectuate con-
troalele planificare în Progra-
mul Strategic care au vizat
exploatațiile comerciale de an-
imale, exploatațiile nonprofe-
sionale de animale, tabere de
vară, stâne, farmacii vet-
erinare, depozite farmaceutice
veterinare, mijloace de trans-
port animale, cabinete vet-
erinare, bazine piscicole,
exploatații apicole, adăposturi
de câini fără stăpân etc. și au
fost dispuse sancțiuni cu aver-
tisment și sancțiuni pecuniare,
în funcție de neconformitățile
identificate.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Sănătatea animalelor, în atenţia
medicilor veterinari

Dialog blitz cu dr. Leontin LASLĂU, director executiv - Direcția Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara
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Deva – Judeţul Hunedoara
a înregistrat joi un trist
record în ceea ce priveşte
numărul de îmbolnăviri de
COVID-19, într-o singură zi.
Potrivit datelor Grupului de
Comunicare Strategică, în
judeţul nostru au fost înre gis -
trate 412 cazuri de infecţie cu
noul coronavirus, ceea ce a
adus Hunedoara la o rată de
infectare de 2,86% la o mie
de locuitori. Pe ansamblu, de
la debutul pandemiei, în
judeţul Hunedoara s-au îm-
bolnăvit de COVID-19 un
număr de 6.140 de persoane. 

Pe de altă parte, pentru a
face faţă volumului de muncă
în ceea ce priveşte anchetele
epidemiologice, Instituția
Prefectului și Direcția de
Sănătate Publică Hunedoara,
în colaborare cu Primăria
Deva, au organizat mai multe
echipe de voluntari care, zil-
nic, vor realiza telefonic an-
chete epidemiologice. Activi-
 tatea se desfă șoară în trei săli
ale Inspectoratului Școlar
Județean.

Anchetele pornesc de la
cazurile de persoane infec-
tate nou descoperite și ur-
măresc identificarea tuturor
celor care au intrat în contact
cu bolnavul.  În urma datelor
obținute, autoritățile me -
dicale județene vor stabili

„lanțul de infecție” și vor
putea identifica noi posibile
cazuri. 

Echipele sunt formate din
42 de voluntari, cadre med-
icale de la cabinetele școlare
din Deva și cursanți ai Școlii
Postliceale Sanitară „Carol
Davila” din Deva.

Există speranţe- un
nou vaccin

Grupul farmaceutic Pfizer
a anunţat că vaccinul său îm-
potriva COVID-19 a redus cu
90% riscul de îmbolnăvire.
Informaţia a stârnit un imens
val de speranţă în întreaga
lume, Statele Unite estimând
că ar putea avea un vaccin
autorizat în câteva săp-
tămâni, iar Uniunea Euro-
peană, la începutul anului
2021. Deocamdată nu este
clar dacă vaccinul oferă imu-
nitate de lungă durată.

Directorul general al Orga-
nizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS), a declarat că anunţul
este “încurajator. Potrivit
companiei producătoare,
vaccinul, administrat în două
doze, la trei săptămâni dis-
tanţă, este “90% eficient“,
conform rezultatelor prelim-
inare ale unui studiu realizat
pe scară largă, aflat încă în
desfăşurare, şi care nu au fost
detaliate. 

Vaccinarea în România

Ministrul Sănătăţii, Nelu
Tătaru, a anunţat că vac-
cinarea anti-COVID se va face
cu ajutorul cadrelor medicale
din spitale, a medicilor de
familie, a Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă
(DSU) şi a militarilor. La în-
ceputul anului va veni vac-
cinul pentru personalul
medical. Vor fi mai multe
tranşe, iar fiecare tranşă va fi

distribuită cu ajutorul unor
anumite structuri. Preşedin-
tele Klaus Iohannis a de-
clarat, marţi, că România se
aşteaptă să primească prima
tranşă de vaccin anti-COVID
în primul trimestru al anului
viitor, arătând că primii care
vor beneficia de vaccinare
vor fi cei din sistemul me -
dical şi persoanele de risc,
urmând ca vaccinarea în-
tregii populaţii să înceapă cel
mai devreme în primăvară.

Record de îmbolnăviri de
COVID-19, într-o singură zi

A
vând în vedere
Hotărârea 52/2020
a Comitetului

Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă, transpusă în HG
935/2020 - după cum ne
spunea Sorin Gabriel IS-
TRATE (foto), inspector
şef adj. SSM - ITM Hune-
doara recomandă
agenţilor economici
transpunerea în practică a
respectivelor dispoziţii
legale.

În acest sens acolo unde se
poate organiza activitatea în
regim de telemuncă se poate
face acest lucru printr-o mod-
ificare a contractului de
muncă aşa cum prevede
Legea 81/2018. 

Modificarea clauzelor con-
tractuale se va face printr-un
act adiţional la contractul de
muncă deja existent speci-
ficându-se astfel în mod ex-
pres că salariatul lucrează în
regim de telemuncă. Pe lângă
modificarea clauzei referi-

toare la locul muncii, angaja-
torul va mai trebui să includă
în actul adiţional şi perioada
(sau zilele) în care tele-
salariatul îşi desfăşoară activ-
itatea la un loc de muncă
organizat de angajator; locul
sau locurile desfăşurării ac-
tivităţii de telemuncă conven-
ite de părţi; programul în
cadrul căruia angajatorul
poate să verifice activitatea

telesalariatului şi modalitatea
concretă de realizare a con-
trolului; modalitatea de evi-
denţiere a orelor de muncă
prestate de telesalariat şi re-
sponsabilităţile părţilor con-
venite în funcţie de locul/
locurile desfăşurării activ-
ităţii de telemuncă, inclusiv
responsabilităţile din dome-
niul securităţii şi sănătăţii în
muncă, obligaţia angajatoru-
lui de a asigura transportul la
şi de la locul desfăşurării ac-
tivităţii de telemuncă al mate-
rialelor pe care telesalariatul
le utilizează în activitatea sa,
după caz; obligaţia angaja-
torului de a informa tele-
salariatul cu privire la
dis po ziţiile din reglemen-
tările legale, din contractul
colectiv de muncă aplicabil
şi/sau regulamentul intern, în
materia protecţiei datelor cu
caracter personal, precum şi
obligaţia telesalariatului de a
respecta aceste prevederi;

măsurile pe care le ia angaja-
torul pentru ca telesalariatul
să nu fie izolat de restul anga-
jaţilor şi care asigură acestuia
posibilitatea de a se întâlni cu
colegii în mod regulat;
condiţiile în care angajatorul
suportă cheltuielile aferente
activităţii în regim de tele -
mun că.

Telesalariatul beneficiază
de toate drepturile recunos-
cute prin lege, prin regula-
mentele interne şi contractele
colective de muncă aplicabile
salariaţilor care au locul de
muncă la sediul sau domici -
liul angajatorului.

Totodată recomandăm lu-
area măsurilor de protecţie
pentru tot personalul, even-
tual decalarea programului
de muncă pentru unii salari-
aţi, acordarea echipamen -
telor de protecţie individuală,
reamenajarea locurilor de
muncă pentru a nu permite
aglomerarea acestora, organi-

zarea inclusiv a pauzelor de
masă decalat pentru salariaţi,
asigurarea curăţeniei şi dez-
infectarea periodică a
locurilor de muncă, reorgani-
zarea traseelor interioare şi
reactualizarea planului pro-
priu de securitate şi sănătate
în muncă prin includerea
riscului de infectare cu noul
Coronavirus. Se va acorda o
atenţie deosebită grupurilor
vulnerabile: femei lehuze sau
care alăptează, persoane cu
afecţiuni cronice, persoane
care au vârsta peste 60 de ani
sau persoane cu dizabilităţi.

În toate controalele pe
care inspectorii de muncă le
efectuează în această peri -
oadă se vor verifica cu pre -
dilecţie măsurile pe care le
iau angajatorii împotriva
răspândirii virusului atât de
dăunător.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Telemunca în atenția Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara

Casa de cultură 
Hunedoara

Lucrările de reabilitare la
Casa de cultură din municipiul
Hunedoara au avansat, iar ex-
teriorul clădirii ar putea fi gata
în luna decembrie. Preşedin-
tele CJ Hunedoara, Laurenţiu
Nistor, şi primarul municipiu-
lui, Dan Bobouţanu, au verifi-
cat stadiul proiectului, început
în luna iulie. Lucrările sunt co-
ordonate de Consiliul Jude -
țean Hunedoara, care
de ru  lează mai multe proiecte
de investiții finanțate din
bugetul propriu sau din fon-
duri nerambursabile.

Tichete sociale 
Mai multe categorii de per-

soane vulnerabile din mu-
nicipiul Deva vor primi tichete
sociale pe suport electronic
pentru mese calde. Desti-
natarii finali sunt: persoanele
care au împlinit vârsta de 75
de ani şi au pensie sub 800 de
lei, persoanele şi familiile fără
adăpost, care nu au un domi-
ciliu stabil, mai ales cele
monoparentale. Tichetele so-
ciale se vor distribui la,,Can-
tina socială” aflată pe strada
Titu Maiorescu nr. 24, mu-
nicipiul Deva. Pe baza cărții de
identitate/buletin de identi-
tate, fiecare beneficiar va
primi în plic sigilat un card,
lista unităților unde pot servi
masa caldă și un ghid de uti-
lizare. Valoarea tichetului so-
cial este de 180 lei/lună.
Această sumă se încarcă lunar
pe cardul beneficiarului. Ti -
che tele sociale se vor distribui
până pe 16 noiembrie.
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1.În ceea ce priveşte situaţia economică a
ţarii si în particular a judeţului nostru, dorim
să impunem  elaborarea şi realizarea unui
program concret de redresare şi progres. Tre-
buie renunţat la abordarea superficială şi de-
pendenţa de factori intâmplători a creşterii
finanţării economiei, a relaţiilor externe şi a
gradului de ocupare  a forţei de muncă.

Concomitent trebuie să impunem o
politică socială coerentă încât să realizam de-
paşirea traiului sub nivelul sărăciei care există
pe întreg teritoriul ţării: orice om trebuie să
aibă un loc de muncă, o locuinţă decentă şi
posibilitatea de a-şi creşte copiii in condiţii
bune.

Considerăm că este necesar să se de-
paşească acele elemente negative care au ieşit
la suprafaţă în perioada de criză sanitară şi să
definitivăm un sistem de sănătate gratuit îm-
preună cu un sistem de invăţământ dedicat
educaţiei de nivel superior al noii generaţii. În
acelaş mod se impune reviziuirea întregului
sistem de salarizare şi asigurări sociale încât
românii să beneficieze de venituri decente, de
o pensie care să le garanteze un trai decent.

2. Revizuirea sistemului de taxe şi impozite
care în prezent este excesiv de stufos şi ne-
drept faţă de marile categorii de contribuabili.

3. Se impune o îmbunătăţire a adminis-
traţiei centrale şi locale în sensul eliminării
birocraţiei excesive. În acest fel insăşi struc-
tura aparatului administrativ şi a unităţilor
teritoriale va putea fi dimensionată la un nivel
satisfăcător.

4. Să contribuie la imbunătăţirea legislaţiei
adoptate până în prezent şi la elaborarea unor
legi, care să completeze lacunele evidente ale
reglementărilor în vigoare. Legile vor trebui
astfel alcătuite, încât să rezulte acte normative

pe inţelesul tuturor cetăţenilor. În plus, con-
siderăm că publicaţia Monitorul Oficial să fie
la îndemâna cetăţeanului prin reţeaua de dis-
tribuire a presei şi prin gratuitatea acestuia.

5. În vederea asigurării egalităţii de şanse
la toate alegerile, trebuie impusă obligativi-
tatea pentru candidaţii aflaţi în funcţie ca la o
anumită dată înaintea începerii campaniei
electorale să demisioneze din acele funcţii
publice. În acest fel se vor evita acele situaţii
frecvente în care mijloacele financiare şi struc-
turile statului să fie folosite pentru interesele
respectivilor candidaţi.

6. O altă dispoziţie care trebuie impusă
este eliminarea inegalităţii şi discriminării la
obţinerea finanţării partidelor  şi candidaţilor
în raport cu numărul de mandate avute în leg-
islaţia anterioară.

7. Legiferarea dispoziţiei ca pentru partic-
iparea în calitate de candidat a unei persoane
la oricare dintre alegeri, acea persoană să aibă
cetăţenie română.

8. Voi milita pentru ridicarea la un nivel su-
perior egal cu a celor mai prospere zone  a lo-
calităţilor şi altor unităţi teritoriale, care din
motive ecomomice şi chiar politice sunt negli-
jate de actualele foruri legislative şi adminis-
trative.

În ceea ce priveşte judeţul Hunedoara,
avem în vedere, o schimbare radicală în pri -
vinta politicii aferente Văii Jiului.Consideram
că acest teritoriu bogat în frumuseţi naturale
şi istorie are potenţialul devenirii unui ade-
vărat paradis turistic şi că însăşi bogăţiile pe
care le ofera natura, pot fi valorificate la un
nivel superior.

Mihăiescu Cornel Gavrilă,
Preşedinte PRM Hunedoara,

Candidat pentru Camera Deputaţilor

Măsuri împotriva populației,
împotriva românilor, împotriva
României, ce sunt puse în aplicare
de cozile noastre de topor, ade-
vărat ale noastre, nu ale altora,
cum ne place să dăm vina de
fiecare dată, pentru că ne-am
transformat într-o masă inertă,
manevrabilă, lașă, o formă ab-
datată al sclavului de epocă mo -
dernă. 

Poate suntem responsabili de
ceea ce trăim noi toți, pentru că
am uitat să spunem NU, să
gândim cu propria noastră conști-
ință, acceptăm tot ce ne este
servit prin massmedia, prin on-
line, fără să verificăm măcar o
dată ceea ce primim frumos am-
balat în cuvinte meșteșugite. 

Poate este o coincidență faptul
că măsurile de restricție se iau
odată cu începerea campaniei
pentru alegerile parlamentare din
6 decembrie 2020, dar cine are de
câștigat în afară de cei aflați la bu-
toanele puterii, care pot informa
sau dezimforma după bunul plac
populația, care transformă totul
într-o caricatură de campanie, a
lor, culmea pentru care primesc
fonduri de la stat, de la ei pentru
ei.

Măsuri de restricție a circu-
lației, oare pentru cine, pentru ei
nu, ei au girofare, au linii securi -
zate, au servicii specializate de
asigurare a propriilor nevoi. Se în-
tâlnesc în spații închise, în sedii
de partid, de guvern, de protocol,
noi ceilalți decât în propriile
locuințe, fără socializare, fără și
fără, doar cu frică, frică de a vor-
bii, de a gândii, de a respira aerul
infectat de ei.

Măsuri de protecție a infestării
cu un virus inodor, ascuns în
spații comune pentru populație,
în piețe, în restaurante, moluri,
săli de teatru și cinematografe, în
biblioteci, stadioane, oriunde oa-
menii pot scimba idei, gănduri,
nevoi personale, periculoase pen-
tru noua ordine, pentru noii
stăpâni, care trebuiesc închise,
falimentate chiar desființate dacă
ar fi posibil.

De ce, pentru ce, cum, între-
bări la care nimeni nu răspunde,
ne este livrat același șablon, peri-
colul infestării cu puiul satanei,
care se cheamă ”FRICA” de fapt
frica de a trăii, frica de a găndii,
frica de supraviețuii. 

În loc să facem ceea ce trebuie
pentru oameni, să investim în sti-
ință, în cunoaștere, în studiu, pen-
tru realizarea unor medicamente
și vaccinuri proprii, necesare atăt

în timp de pace căt și în timp de
război, reprezentative pentru
locul unde ne aflăm, pentru 
populația noastră, am desființat
instituții, servicii și industrii. 

Cheltuim ceea ce nu producem,
ne împrumutăm pentru orice, dar
nu investim în tatamente și mate-
riale necesare menținerii vieții
oamenilor, cheltuim pentru 
asigurarea unor conturi perso -
nale și ale unor multinaționale cu
interese îndoielnice, chiar ostile
României, poporului nostru, al
românilor, câți mai suntem.

Avem Guvern, avem Preșe -
dinte, Români de alte național-
ități, toți patrioți, pentru România
trup și suflet, dar oare unde se
află, unde se găsește acel suflet,
noi nu îl simțim nici în trup, nici
material, pentru că nu este așa, să
nu fim ipocriți și trebuie să re-
cunoaștem că totul trece prin
stomac, prin cheltuielile pentru
sănătatea familiei (celula de bază
a societății după unii) pentru
supraviețuirea zilnică. 

Nu pentru cei care sunt la gu-
vernare de treizeci de ani și care
se rotesc ori de căte ori este
nevoie (au învățat bine lecția cu
rotirea cadrelor, chiar au dus la alt
nivel, mult superior, față de cei de
la care au primit învățături), la
vremuri noi, tot noi.

Avem aleși locali care repre -
zintă statul român, ROMÂNIA, dar
nu sunt cetățeni români, au doar
domiciliul sau reședința în Româ-
nia, oare este normal, este sănă-
tos pentru noi poporul român,
reprezintă ei interesele României,
ale românilor, chiar atăt de bine
intenționați sunt ei pentru binele
poporului nostru, se sacrifică ei
pentru bunăstarea noastră, a
romănilor.

Întrebări pe care orice cetă -
țean român ar trebuii să le pună,
fără a fi socotiți antieuropeni
(poate că noi ROMÂNII suntem
trăitori în Europa mai înainte ca
alții să stie că există ca popor),
sau împotriva altor naționalități
trăitoare pe pământ ROMÂNESC,
pentru că da sunt naționalist și
reprezint un partid naționalist și
nu am decăt dorința de a fi
ROMĂN ÎN ROMÂNIA, de a trăii
fară FRICĂ pentru țara mea, pen-
tru familia mea, pentru mine,
pentru ziua de măine. 

NEGOIȚĂ  Alexandru Toma, 
Vicepresedinte  

PRM Hunedoara
Candidat pentru SENAT

Vrem sa fim români
în România   

Obiectivele candidaţilor Partidului
România Mare, pentru alegerile

parlamentare din 6 decembrie 2020

Comandat de Partidul România Mare Hunedoara. Executat de 

Accent Media SRL.  Cod de identificare atribuit de Autoritatea Electorală 
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S
ituaţia în România se
agravează de la o zi la
alta. Tot mai mulţi

români se îmbolnăvesc, îşi
pierd  locurile de muncă şi
încă nu se întrevede o ieşire
din această pandemie.
Legat de acest subiect, am
dorit să cunoaştem părerea
lui Viorel Sălan, senator
PSD de Hunedoara.

- Gestionarea pandemiei
COVID-19 este în răspun-
derea Guvernului. Cum s-a
implicat Parlamentul în re-
zolvarea acestei crize?

Cu certitudine, România
traversează cea mai grea pe-
rioadă din ultimii 30 de ani. Ac-
tualul guvern a pierdut
controlul pandemiei pentru că
a luat măsuri în funcție de in-
teresele politice, fără să se con-
sulte cu specialiștii în domeniu.
Din acest motiv, România este
mereu în urma pandemiei,
niciodată în fața ei încercând să
adopte măsuri de prevenție.
Nici în momentul actual Guver-
nul Orban nu reuşeşte să ia
acele măsuri care să îm-
bunătăţească situaţia existentă.

Grupul parlamentarilor PSD
a susţinut mereu interesele
cetăţenilor. O demonstrează o
serie întreagă de legi adoptate
în această perioadă grea. Şi aş
exemplifica aici amintind :
“Propunerea legislativă pentru
recunoașterea meritelor per-
sonalului medical participant
la acțiuni medicale împotriva
Covid – 19”, devenită Legea
nr.56/15.05.2020 publicată în
M.O. nr.402/15.05.2020.

Legea prevede acordarea
unor sporuri de 30% din
salariul de bază, pentru pe-
rioada stării de urgență și trei
luni de la încetarea stării de ur-
gență. Legea reglementează de
asemenea, acordarea unor

drepturi acestor angajaţi, pre-
cum şi urmaşilor celor care au
decedat din cauza îmbolnăvirii
cu coronavirus. 

Cu certitudine, nu este sin-
gurul act normativ de acest fel. 

Am dorit astfel să răspun-
dem dificultăţilor cu care per-
sonalul medical se confruntă în
acest moment, ameliorând, pe
cât posibil, situaţia existentă.

- Care este viziunea PSD în
ceea ce priveşte Sănătatea şi
cum s-a concretizat în Parla-
ment?

Viziunea principală a gu-
vernării social-democrate în
domeniul sănătății a fost con-
struită în jurul pacientului și nu
a sistemului medical, scopul
final fiind acela ca serviciile de
sănătate să fie cât mai aproape
de pacient. Activitatea legisla-
tivă a parlamentarilor PSD a
sprijinit mereu această viziune.
De aceea, împreună cu colegii
parlamentari ai PSD, am pro-
movat o serie întreagă de in-
iţiative legislative ce au avut
acest obiectiv. 

Aş dori să amintesc aici una
dintre cele mai importante şi
anume: propunerea legislativă
pentru completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, şi pentru
completarea Legii nr.46/2003
privind drepturile pacientului,
devenită Legea
nr.186/17.10.2019 publicată
în M.O. nr.848/18.10.2019.

Legea prevede că “Niciunui
pacient nu i se va refuza drep-
tul la îngrijiri medicale din
cauza neînregistrării naşterii
sale în actele de stare civilă”.

De asemenea, reglemen-
tările  se referă la categorii de
persoane care sunt scutite de la
coplată şi beneficiază de asigu-
rare, fără plată contribuţiei, în
condiţiile art. 224, cum ar fi:
copiii până la vârsta de 18 ani;
tinerii între 18 ani şi 26 de ani,
dacă sunt elevi, absolvenţi de
liceu, până la începerea anului
universitar, dar nu mai mult de
3 luni, ucenicii sau studenţii;
bolnavii cu afecţiuni incluse în
programele naţionale de sănă-
tate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, pentru serviciile
medicale aferente bolii de bază
a respectivei afecţiuni, dacă nu
realizează venituri din muncă,
pensie sau din alte resurse;
persoanele fizice cu venituri
din pensii şi indemnizaţie so-
cială pentru pensionari, de
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Viorel Sălan:”Am
votat în Parlamentul
României legi pentru
sănătatea oamenilor”

Echipa de candidați PSD Hunedoara pentru Senat și Camera Deputaților

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit de Autoritatea

Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar:11200020.

până la 900 lei/lună inclusiv,
indiferent dacă realizează sau
nu alte venituri; toate femeile
însărcinate şi lăuzele, pentru
servicii medicale legate de
evoluţia sarcinii s.a.

Este o lege adoptată din
grija pentru oameni, pentru cei
mai vulnerabili cetăţeni ai
României.

- Rezolvarea crizei san-
itare este fără nicio îndoiălă
prioritatea principală în
acest moment. Cum îşi prop-
une PSD să preia controlul
pandemiei?

Partidului Social Democrat
şi-a întregit echipa cu special-
işti de renume ai medicinii
româneşti,  specialiști care știu
despre ce vorbesc și care știu și
ce trebuie făcut pentru a con-
trola pandemia.

Venim în faţa cetăţenilor şi
cu un plan concret de combat-
ere a pandemiei COVID-19.
Principalul obiectiv este reduc-
erea transmiterii virusului și
protejarea persoanelor cele
mai vulnerabile, cu risc de
forme grave, complicații și
deces. De asemenea, dorim să
asigurăm accesul la sistemul
medical și la tratament pentru
pacienții infectați, dar și acce-
sul bolnavilor cronici la servici-
ile medicale necesare.

Cele mai importante direcţii
de acţiune vor fi, în primul
rând, consolidarea capacității
de răspuns la nivelul asistenței
medicale pentru a gestiona un
număr ridicat de pacienți
COVID-19, inclusiv pentru cei
care necesită terapie intensivă.
Apoi, vor fi luate măsuri pentru
protecția personalului medical,

cu prioritate a celor implicați în
tratarea pacienților COVID-19
și a medicilor de familie. De
asemenea va fi consolidată ca-
pacitatea de răspuns a struc-
turilor de sănătate publică. 

Nu în ultimul rând, vom lua
măsuri ne-medicale de reduc-
ere a transmiterii, care pot im-
plica limitarea anumitor
activităţi pe o perioadă limi-
tată.

Doar când e nevoie! Doar în
funcție de riscul real al trans-
miterii, pentru fiecare tip de
activitate și unitate în parte.

Abia după aceea putem să
ne ocupăm de economie şi să îi
repornim motoarele.

Comandat de Partidul 
Social Democrat – 

Organizaţia Judeţeană 
Hunedoara. CMF: 11200020



L
ocalitatea chineză Wei-
hai a găzduit prima
mare competiție de

tenis de masă, după șocul
pandemic din martie. 
Cupa Mondială, la feminin, a
reunit 21 dintre cele mai
bune jucătoare ale lumii,
printre care românca
Bernadette Szocs(locul 24
ITTF).

Ea a evoluat în grupa 4, a fost
învinsă în primul meci de Hy-
owon Suh (Coreea de Sud, nr.
23 ITTF) cu 4-2  după care a
trecut de  egipteanca Dina
Meshref (ITTF 32), pe care a în-
vins-o  cu 4-3 și s-a calificat în
optimile de finală a competiției
din China.

Sportiva noastră a jucat în
optimi cu liderul mondial,
Meng Chen, meci pe care
românca l-a pierdut cu 4-0.

Bernadette Szocs a declarat
la finalul întrecerilor: ” Din pă-
cate, evenimentul s-a încheiat

prea repede pentru mine, dar
sunt extrem de fericită pentru
performanța mea și că am avut
șansa să concurez la Weihai.
Acum este timpul să mă con-
centrez și să mă pregătesc pen-
tru următoarea competiție”.
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P
atru sportive Larisa
Nițu, Denisa Fodor,
Maria Cioclea și

Diana Vlăsceanu au
reprezentat România la
Grand Prix-ul de lupte
libere pe nisip pentru se-
nioare  organizat la
Moscova.

A fost o competiție inter-
națională puternică din punct
de vedere valoric, care le-a
adus celor patru sportive
medalii meritate astfel că de-
plasarea lor a fost una reușită.

Medaliile  pentru România

au fost cucerite astfel: aur
Maria Cioclea (categoria 50
kg) , argint Larisa Nițu ( cate-
goria 70 kg) iar cele de bronz
Diana Vlăsceanu (categoria
+70 kg) și mezina Denisa
Fodor (categoria 60 kg).

Sportiva Denisa Fodor
este legitimată la secție de
lupte libere din cadrul  L. P. S.
"Cetate" Deva  unde este elevă
și este pregătită de prof. Suraj
Moravan. Acest rezultat vine
după ce în urmă cu  două săp-
tămâni deveanca a urcat pe
podiumul de premiere la

Campionatele Naționale
câștigând astfel dreptul de a fi
cooptată în lotul național și
de participare la competițiile
internaționale. 

Denisa Fodor este medali-
ată cu bronz la Campionatul
Mondial  și cu medalie de
argint la Jocurile francofone
din Africa  la acest tip de com-
petiții sportive, care este po -
si bil să fie incluse ca și
de monstrative la Jocurile
Olimpice din 2024 de la Paris.

Felicitări Denisa!

Lupte libere: Denisa
Fodor, medaliată 

la Moscova

E
chipa de rugby Ști-

ința Petroșani s-a

calificat în finala Di-

viziei Naționale de Seniori

după ce  au câștigat și

meciul retur disputat în

deplasare, pe terenul for-

mației Rugby Club Bârlad.
Formația din Valea Jiului s-

a impus în Moldova cu 32-27
(13-5), după ce avea un avan-
taj de 19 puncte încă din
meciul tur. Formația din
Petroșani va disputa finala
grupei cu CS Năvodari, care a
reușit tot o dublă victorie cu
CSM Galați, dobrogenii câș -
tigând  cu 16-12 (10-6).

O altă echipă din vestul
țării, CS Universitatea Aurel
Vlaicu Arad, a renunțat la par-
ticiparea în play-out, unde ar
fi urmat să joace pe terenul
echipei CSM Bucovina Su -
ceava. Aradul a anunţat Fede -
raţia Română de Rugby că nu
poate lua parte la acest final
de campionat 2019-2020,
atât din cauza pro blemelor
de lot, cât şi a unor cazuri de
coronavirus, inclusiv al an -
trenorul Marian Grindei, in-
ternat în spital.

Într-un alt meci din play-
out, RC Grivița a învins for-
mația  RC Gura Humorului cu
17-13.

D
ouă medalii au fost
cucerite la Campio -
natul European 

rezervat juniorilor U 21,
de către sportivii din
România participanți la
competiția desfășurată 
la Porec în Croația.

Alex Creț,a evoluat la  cate -
goria -90 kg, și a reușit să urce
pe a doua treaptă a podiumu-
lui european după ce a fost în-
vins în finala de francezul
Francis Damier. Sportivul
român a avut evoluții foarte
bune reușind să treacă pe
rand de judoka Martin
Bezdek (Cehia), Stefanov
Stanislav (Bulgaria) și Tymur

Valieiev (Ucraina). În semifi-
nale l-a învins pe israelianul
Guy Gurevitch.

O medale de bronz a fost
cucerită de Șerban Eduard
categoria -100 kg, care la în-
vins prin Wazari pe multiplul
campion mondial de juniori,
francezul Kenny Liveze  la
capătul unui meci strâns.

Deveanca Georgiana Miler
legitimată la SCM Deva, a avut
o evoluție apreciată de tehni-
cienii federației la categoria
+78 kg, unde a ocupat locul
cinci la această competiție
continentală. Menționăm că
judoka din Deva are 17 ani și
este înca cadetă.

Rugby:  Știința Petroșani, în 
finala eșalonului secund!

Judo:  Două medalii pentru
țara noastră la Campionatul

European U21

Tenis de masă
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După  desfășurarea în-
trecerilor din etapa
a II-a a tradiționalei

competiții Cupa Romanie
pentru tineret U 23,
sportiva Noemi Budoi legit-
imată la CS Siderugica
Hunedoara se menține pe
locul I la individual femi-
nin cu un total  de 1079
popice doborâte fiind ur-
mată în clasament de  de
Bernadette Bereș  de la
Electromureș Tg. Mureș
care are un total de 1065
pd. 

În clasamentul individual
după două etape punctează și
Andreea Cărămidariu, cea de

a doua sportivă a clubului
hunedorean înscrisă în com-
petiția individuală.

La masculin, după cele
două etape desfășurate, echi -
pa SC Siderurgica  se situează
pe locul secund fiind de-
vansată de Electromures  TG.
Mureș, campioana națională
en titre, aflată pe primul loc,
iar pe locul al treilea se află
formația  CSM Tg. Secuiesc. La
individual masculin, hune-
doreanul  Dacian Bulgaruse
se află pe locul III în clasa-
ment.

Urmează o etapă impor-
tantă, cea de a treia, care se va

desfășura pentru fete  la Tg.
Mureș pe 12 decembrie, iar la
băieți o zi mai târziu dar pe
arena de la Hunedoara.
Menționăm că în perioada
27-29 noiembrie sunt pro-
gramate să se desfășoare pe
moderna arenă de la Cluj
Napoca, întrecerile finale din
cadrul Campionatului Națio -
nal individual U 23 masculin
și feminin în probele de  indi-
vidual clasic, sprint, tandem
și tandem mixt unde CS Side -
rurgica Hunedoara va parti -
cipa cu un lot alcătuit din 9
sportivi (2 fete și 7 băieți).
Succes!

Popice: Sportivii de la
Siderurgica se menţin 

în topul naţional

Bază sportivă nouă la Petroșani

Recent a fost semnat
contractul pentru
noua baza sportivă

de la Jiul Petroșani, o in-
vestiție care se ridică la
peste 6 milioane de lei.
Contractul de lucrări cu
firma care a câștigat lici-
tația a fost semnat la
Petroșani, de directorul
general al Companiei
Naționale de Investiții,
Manuela Pătrășcoiu, în
prezența secretarului de
stat în MLPDA, Vetuța Stă-
nescu și a primarului mu-
nicipiului Petroșani,
Tiberiu Iacob – Ridzi

Noua bază sportivă va dis-
pune de un teren de fotbal cu
suprafață artificială, cu 500
de locuri în tribună, instalație
de nocturnă, cu spații

adminis trative și un mini-
teren pentru practicarea altor
sporturi. Baza sportivă de la
Petroșani este cuprinsă în an-
gajamentul pe care și l-a luat
România pentru Euro 2020.

În perioada următoare va
fi emisă autorizația de con-
strucție și vor demara lu-
crările propriu – zise la
viitoarea bază sportivă de la
Jiul Petroșani.

”Mulțumesc d-nei secretar
de stat pentru sprijin, pentru
implicare și pentru că este
prezentă aici, mulțumesc dnei
Pătrășcoiu, directorul CNI,
care este practic titularul de
contract, mulțumesc con-
structorului care astăzi a
semnat acest contract la
Petroșani. Este încă o promi-
siune care se realizează”, a de-

clarat primarul Tiberiu Iacob
– Ridzi.

Cu această ocazie, Vetuța
Stănescu secretar de stat în
MLPDA, a precizat că acesta
este doar un prim contract,
dar vor urma și altele ce vor fi
semnate.  ”Se concretizează
un prim proiect pe care, când
am ajuns în MLPDA l-am găsit
acolo și pe care, împreună cu
colegii mei de la CNI am
reușit să îl reanimăm, încât
astăzi să devină un lucru con-
cret și astăzi să putem să sem-
năm contractul de reabilitare
a unei baze sportive atât de
importante care, pentru mu-
nicipiul Petroșani reprezintă
extrem de mult, în primul
rând datorită tradiției fotba -
listice care există aici”, a de-
clarat Vetuța Stănescu.

A N U N Ţ

Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post de execuţie de
natură contractuală vacant de muncitor necalificat, treaptă
profesională I în cadrul Compartimentului administrarea
parcărilor – Biroul Administrarea Domeniului Public și Pri-
vat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului
Brad (studii generale; vechime în muncă 5 ani).

Concursul se va desfășura astfel:  
- proba scrisă - în data de 08.12.2020, ora 11:00
- interviu - în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei

scrise,
la sediul Primăriei Municipiului Brad din Brad, Strada In-

dependenţei, nr. 2, judeţul Hunedoara.
Data – limită până la care se pot depune actele pentru

dosarul de concurs este data de 26.11.2020.
Persoană de contact: Neaga Maria-Marinela – inspector

telefon: 0254 612 665 (interior 22)
0787 646 304

e-mail: bradprim@yahoo.com

R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Brad, 335200, str. Independenţei nr. 2, tele-
fon: 0254/612665, fax: 0254/612669, brad-

prim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

Federația Română de
Gimnastică orga-
nizează în aceste zile

la Ploiești  întrecerile Cam-
pionatelor Naționale indi-
viduale ale juniorilor și la
seniorilor. 

Comitetul de Organizare al
FRG a dispus luarea tuturor
măsurilor necesare astfel încât
competiția programată la
Ploiești să se desfășoare în cele
mai bune și sigure condiții, pri-
mordială fiind siguranța
sportivilor, antrenorilor, arbi-
trilor și a celorlalți reprezen-
tanți oficiali.

Întrecerile se vor desfășura
respectând toate recoman dă -
rile autorităților, iar accesul
spectatorilor în sală nu va fi

permis. Cu toate acestea, Fed-
erația Română de Gimnastică
va pune la dispoziția tuturor
celor interesați și pasionați un
livestream care va asigura
transmisiunea online a între -
gului concurs. 

Livestream-ul va putea fi
urmărit pe Facebook și
Youtube. Nu vor lipsi din între-
ceri seniorii Vlad Cotuna, Mar-
ian Drăgulescu, Robert Pasca,
Roland Modoianu, Andrei
Groza și Andrei Muntean care
vor primi, sperăm, o bună
replică de mai tinerii lor colegi,
juniorii Richard Drăgulescu,
Sebastiano Stoica,Nicolae Bera
și a gemenilor Gabriel și
Robert Burtănete.

Gimnastică: Întreceri naționale 
masculine fără spectatori la Ploiești

Natație:  Camelia Potec, aleasă 
în Comitetul Executiv al 

Ligii Europene
Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon

Modern, Camelia Potec, a fost aleasă, duminică, în
Comitetul Executiv al Ligii Europene de Nataţie (LEN),
potrivit site-ului FRNPM.

Din cauza pandemiei de coronavirus, alegerile au avut
loc online, iar Potec a fost aleasă în Comitetul Executiv
al LEN alături de alţi opt membri.

Camelia Potec a primit 93 de voturi din 104, iar ală-
turi de ea din Executivul LEN mai fac parte Joe Caruana
Curran (Malta), Christer Magnusson (Suedia), Pedrag
Sloboda (Croaţia), Aleksandar Sostar (Serbia), Marco
Stacchiotti (Luxemburg), Alexei Vlasenko (Rusia), Sami
Wahlman (Finlanda) şi Noan Zwi (Israel).

Italianul Paolo Barelli a fost reales preşedinte al LEN,
pentru al treilea mandat, iar secretarul general David
Sparkes (Marea Britanie) a fost reconfirmat prin vot.



Cunoscută încă din an-
tichitate pentru ca -
litățile ei deosebite,

varza era considerată un
remediu universal, fiind
declarată legumă sacră. 
În prezent, varaza  este
apreciată atât ca aliment,
cât și ca adjuvant într-o
gamă largă de afecțiuni.
Sunt cunoscute peste 400
de soiuri de varză, de cu-
lori diferite, toate cu 
virtuții terapeutice 
uimitoare. 

În antichitate
Atât medicii din Grecia și

Roma antică, cât și celții
foloseau varza ca sursă de
hrană, medicament, ori ca in-
gredient magic. În războaie,
cataplasmele din foi de varza
zdrobită aveau rol de dezin-
fectant pentru ranile sol-
daților, iar în Roma antică se
consuma la începutul petre-
cerilor, pentru mai buna ab-
sorbție a alcoolului de către
organism, scrie vegetarian-
club.net. Practic, era conside -
rată un remediu universal și a
fost declarată legumă sacră.

În scop terapeutic
Supranumită de nutrițio -

niști și fitoterapeuți aliment
minune, se pare că varza este
recomandată în peste 100 de
afecțiuni. Se folosește în stare
crudă, sub formă de salată
sau suc, murată sau gătită în
aburi ori la cuptor. S-a con-
statat că ea își păstrează ca -
litățile și atunci când este
gătită prin înăbușire, fără apă.

Bogată în vitamine, săruri
minerale sau fibre, cu un rol
terapeutic excelent, varza
este recomandată în orice
sezon. Se utilizează și sub

formă de cataplasme, frun-
zele sale conținând substanțe
cu proprietăți antitumorale,
antioxidante și antiinflama-
toare.

În urma studiilor efectu-
ate, cercetătorii susțin că,
acolo unde varza se folosește
ca aliment de bază, fiind con-
sumată în cantități mari, 
populația se bucură de o imu-
nitate neobișnuită, la o mul -
țime de afecțiuni. Trebuie
spus că, în scop terapeutic, se
pot folosi toate felurile de
varză.  Și, se crede că varza
mai are încă multe secrete,
rămânând ca în viitor să fie
descifrate.

Sucul obținut din frunzele
de varză crudă este folosit în
tratarea bronșitelor, larin-
gitelor, anemiilor, surdității,
cirozei, diabetului zaharat,
litiazelor biliare, afectiunilor
pectorale, astm.

Decoctul de varză albă se
folosește pentru combaterea
constipației și diareei.

Cataplasmele cu 
foi de varză

Sunt utilizate pentru tra -
tarea reumatismului, nevral-
giilor, gutei, flegmoanelor,
degerăturilor, zona zoster.
Înainte de  utilizare, frunzele
se încălzesc puțin. Se pot
aplica în mai multe straturi,
iar la sfârşit, totul se fixează
cu o legătură. Pentru compre-
sele mai mici, se taie frunza
de varză în mai multe fâşii,
după mărimea locului de
aplicare, apoi fâşiile se pre-
sează, se încălzesc şi se dis-
pun în straturi. Şi în acest caz
se leagă cu un bandaj.

În cazul rănilor sau
abceselor

Se vor alege frunzele
tinere, care se taie în fâşii late
de 3-4 cm. alături de nervura
centrală a frunzei. În cazul în
care foile nu sunt tinere, se
vor alege frunzele mai net-
ede, care se taie taie fâșii, se
presează și se aplică pe locul
afectat, în așa fel încât sucul
să se scurgă printre ele. Dar
atenție, pe rană nu trebuie să
fie nicio încrețitură, întrucât o
îndoitură cât de mică, poate
provoca dureri.

Important!
• Frunza de varză folosită

trebuie să  fie bogată în suc şi,
cu cât e mai verde şi mai
groasă, cu atât e mai activă.
Dacă este uscată, devine inac-
tivă.

• Dacă frunza folosită
devine galbenă, uscată sau
veştedă, boala ori este foarte
rebelă, ori s-a vindecat prin
compresele anterioare.

• Varza linişteşte durerile
unei boli, atunci când acestea
sunt foarte violente. Dar, ea
poate produce dureri şi
atunci când boala este inse-
sizabilă, începându-se proce-
sul vindecării. 

Alifia cu varză 
Este folosită de foarte

mulți ani, având avantajul că
nu se  degradează atât de re-
pede, chiar dacă este ținută la
temperatura camerei. Este
deosebit de utilă în caz de
celulită, psoriazis, hemoroizi,
ulcerații sau varice. 

Pentru obținerea ei, este
nevoie de: 40-60 ml suc de

varză crudă, echivalentul a 3
linguri, 5 gr ceară de albine,
20 gr untură albă de porc sau
lanolină, 50 ml ulei din ger-
meni de porumb, 10-15 ml
sau o lingura de alcool rafinat
de 38- 40 grade, o jumatate
linguriță miere de albine.

Se pregătește un vas
emailat, în care se încălzește
untura sau lanolina, împre-
ună cu ceara de albine. Se
amestecă bine, lăsându-se să
se topească, apoi se pune
uleiul din germeni de po-
rumb și se încălzește la 60 de
grade. 

Separat, se încălzeste sucul
proaspăt de varză, mierea de
albine și apoi alcoolul rafinat,
amestecându-se totul foarte
bine. Vasul se ia apoi de pe foc
și compoziția se toarnă, încet,
peste primul amestec. După
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răcire, se  pune în borcane
mici din sticlă sau ceramică.
Cu ea se masează zonele
dureroase, pe care se aplică o
bucată de pânză, care se va
ține 2-3 ore, zilnic, reco-
mandă farmacianaturala. Ali-
fia poate fi aplicată și pe față,
având rolul unei creme de
noapte. 

Remedii naturiste 
cu varză

Pentru tratarea ul-
cerului duodenal

Sucul proaspăt de varză
este recunoscut și recoman-
dat de specialiști. Pentru
obținerea rezultatelor dorite,
este indicat a se consuma câte
un litru de suc de varză albă
pe zi, între mese, timp de trei
săptămâni.

Extrasul concentrat 
de varză

În urma unui studiu efec-
tuat, cercetătorii elvețieni au
ajuns la concluzia că, extrasul
concentrat de varză este mult
mai eficient decât sucul
proaspăt de varză în cazul ul-
cerului duodenal. Acesta se
poate obține folosindu-se o
căpățână proaspătă de varză,
care se spală și se taie în felii.
Feliile obținute se pun într-un
vas din porțelan sau ceram-
ică, presându-se ușor. Vasul se
acoperă cu un capac și se lasă
24 de ore, timp în care varza
lasă un lichid. Lichidul rezul-
tat se strecoară printr-o
pânză deasă. Se consumă
aproximativ 200 ml, de trei
ori pe zi, cu o jumătate de oră
înainte de masă. Nu trebuie
adăugată apă.

Pentru tratarea gas-
tritelor hiperacide
Varza albă se poate con-

suma ca atare, aproximativ
300-400 grame pe zi, dar și
sub formă de suc proaspăt,
între mese. Un astfel de

remediu natural protejază or-
ganismul și dă rezultate ui -
mitoare, afirmă nutriționiștii.

În caz de astm
bronșic, guturai sau

dureri în gât
Decoctul de varză ajută la

menținerea simptomelor sub
control. Se obține din 60 g de
varză și o jumătate de litru de
apă, care se fierb timp de 30
de minute. Vasul se ia de pe
foc, se lasă să se răcească
puțin, după care, se adaugă 70
g de miere de albine, scrie
adev.ro. Din acest decoct se
consumă câte o linguriţă pe zi,
timp de două săptămâni. 

În caz de diabet
Cercetătorii au ajuns la

concluzia că varza contribuie
la reglarea valorii glicemiei. În
astfel de situații, este reco-
mandat a se consuma varză
crudă, cu foile bine spălate,

tăiate fâşii şi servite ca aperi-
tiv, cu puţin ulei de măsline,
sare şi suc de lămâie.

În cazul surmenajului
fizic sau intelectual 
Varza este un tonic extra-

ordinar pentru sistemul mus-
cular și sistemul nervos,
susțin cercetătorii. În astfel de
situații, timp de trei săp-
tămâni, se va consuma la
prânz și seara câte o farfurie
de salată de varză. Un astfel
de tratament este indicat și ca
adjuvant în depresie.

Calmează nevralgiile
și reumatismul

Toamna,  când durerile
reumatismale sau nevralgiile
își fac simțită prezeța, le pu -
tem ameliora procedând în
felul următor: vom fierbe în
puțină apă patru frunze de
varză, împreună cu patru
cepe tocate mărunt și patru

pumni de tărâțe de grâu.
După ce apa a scăzut, vasul se
ia de pe foc, iar fiertura obțin-
ută se pune într-o pânză sub-
țire din bumbac și se aplică pe
locul dureros, ținându-se
timp de două ore sau chiar
mai mult, potrivit click.ro.

În caz de colite sau
eczeme

Sucul de varză este foarte
util. Se vor consuma trei pa-
hare de suc de varză pe zi. În
astfel de situații, sucul de
varză este bine să fie ameste-
cat cu suc de morcovi, în părţi
egale. După o lună, tratamen-
tul se întrerupe, apoi se poate
relua după șapte zile.

Cistită sau retenţie de
urină

În astfel de situații, se
aplică o cataplasmă pe partea
inferioara a abdomenului și
se lasă toată noaptea. Daca

este necesar, se ține şi în 
timpul zilei.

Inflamațiile
Dispar foarte repede dacă,

pe locul afectat, se aplică foi
de varză, care au fost ţinute
două minute într-o cratiţă cu
apă clocotită. Cataplasmele se
vor schimba o dată la trei ore.

În cazul arsurilor sau
rănilor 

Se folosește sucul de varză,
care ajută la o vindecare mai
rapidă, prevenind formarea
cicatricilor. Pe arsuri se vor
aplica comprese cu suc de
varză, care se țin 15 minute,
de câte două-trei ori pe zi. 

În cazul rănilor care se vin-
decă mai greu, se apalică zil-
nic comprese cu suc de varză
pe locul afectat, care se țin
aproximativ o oră, apoi zona
se lasă să se usuce, scrie
sanatate.ro. Acest procedeu
ajută la vindecarea mai rapidă
a rănii, iar semnele rămase
vor fi mai puțin vizibile.

În cosmetică
Atât varza proaspătă, cât și

sucul de varză revigorează și
reîmprospătează tenul, spun
specialiștii. Astfel că:

Tenul gras
Se va masa faţa și gâtul cu

un tampon îmbibat cu suc de
varză, timp de cinci minute.
Un astfel de tratament ajută la
curățarea pielii, previne tul-
burările de pigmentare, dă
strălucire și frumusețe tenu-
lui afectat.

În cazul tenului ridat și
îmbătrânit

Se vor aplica comprese cu
suc proaspăt pe față, care se
țin 10-15 minute. După înde-
părtare, tenul se va lăsa să se
usuce la aer, iar în final, se
aplică o cremă hidratantă.

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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Chiar dacă nu aveți probleme fi-
nanciare, ar trebui să fiți atenți cu
banii, pentru că pot veni zile mai
grele. Pe parcursul intervalului, vă
veți întâlni cu prietenii, care au
nevoie de sprijinul vostru. Dacă
este posibil ajutați-i, dar fără să le
spuneți nimic despre intențiile
voastre viitoare.

Încă de la începutul săptămânii
apar cheltuieli neprevăzute. Încer-
cați să vă încadrați în banii pe care-
i aveți și să nu faceți împrumuturi
nejustificate. Investițiile pe care vi
le-ați propus pot fi amânate. Veți
avea întâlniri cu persoane impor-
tante, de la care aveți multe de în-
vățat.

Pot apărea schimbări importante
în viața de familie, în urma cărora
toată toți vor avea de câștigat. De-
scoperiți lucruri noi, pe care încer-
cați să le adaptați dorințelor și
planurilor voastre de viitor. În acest
interval, primează sentimentele de
independență și, mai ales, dorința
de schimbare.

Este o perioadă importantă din
viața voastră, mai ales că lucrați la
un proiect de anvergură. Dacă
reușiți tot ce v-ați propus, situația
voastră financiară se va schimba
simțitor. O problemă de familie vă
preocupă în mod deosebit, dar
rudele voastre mai în vârstă o pot
rezolva foarte bine.

Apar noi responsabilități la locul
de muncă, așa că trebuie să vă
străduiți să le faceți față.  Relațiile
profesionale se pot îmbunătăți,
dacă veți găsi un coleg sau un
partener de încredere cu care să
comunicați. Este de dorit să-i acor-
dați mai multă încredere
partenerului de cuplu.

Pentru o scurtă perioadă de timp,
situația voastră financiară se
poate schimba, așa că va trebui să
gestionați cu atenție toate cheltu-
ielile pe care le faceți. La serviciu
veți avea discuții cu șefii sau reuni-
uni oficiale, unde sunt șanse să vi
se aprecieze ideile. Evitați discuțiile
detaliate și bazați-vă pe intuiție.

Ar fi bine să vă rezolvați toate
problemele din trecut și încercați
să vă împăcați cu toți cei din jurul
vostru. Sunt momente importante
pentru călătorii, studii sau pentru
demararea unei afaceri. Totul este
să fiți atenți cu cine plecați la drum
și să nu vă lăsați intimidați de per-
sonalitatea nimănui.

La serviciu aveți multe respons-
abilități, dar nu sunt probleme ur-
gente de rezolvat. Acest lucru vă
ajută să le rezolvați în liniște pe
toate, mai ales că unii dintre colegi
se vor implica și ei, pentru ca lu-
crurile să meargă bine. Situația fi-
nanciară este neschimbată, dar
sunt șanse să se îmbunătățească.

Vor avea loc schimbări benefice în
viața voastră. Fie că vă veți muta
mai aproape de serviciu, fie că vă
găsiți un loc de muncă, în care sunt
mai multe avantaje  materiale. În
viața de cuplu vor fi unele
neînțelegeri legate de trecut, dar
ar fi bine să le lăsați în urmă și să
mergeți mai departe.

Încă de la începutul intervalului
aveți multe de făcut atât acasă, cât
și la locul de muncă. În astfel de
situație, trebuie să vă planificați
mai bine timpul și să nu insistați
asupra lucrurilor mărunte. Sug-
estiile celor din jur vă pot ajuta
mult. Investițiile pe care vi le doriți
mai pot aștepta.

Sunteți foarte solicitați la serviciu,
încă de la începutul intervalului.
Lucrările amânate au revenit în
actualitate, iar acum trebuie să le
finalizați. Nu intrați în panică, or-
ganizați-vă mai bine timpul și veți
reuși. Munca voastră va fi răs-
plătită și s-ar putea să primiți ceva
bani în plus.

Este o perioadă încărcată la servi-
ciu, munciți mult, dar aveți nevoie
și de o pauză, ca să vă reveniți. Tot
ceea ce v-ați propus să faceți tre-
buie să realizați în etape, mai ales
dacă acest lucru presupune și un
anumit efort. Dacă grăbiți lucrurile,
există riscul să nu ajungeți la rezul-
tatele scontate și să pierdeți și bani.

• Discuție între soți
- Se pare că pe primul loc la tine este fot-

balul și abia pe locul doi sunt eu, spune soția
supărată.

- Greșit, draga mea! Pe locul doi e pescuitul!

• Două prietene stau de vorbă
– Nu înţeleg deloc de ce te porţi aşa urât cu

soţul tău. Este extraordinar pentru vârsta lui!
– Pentru vârsta lui poate că e extraordinar,

dar pentru a mea nu!

•La o oră târzie din noapte
Un bărbat sună la medicul de familie

spunându-i că soţia lui are apendicită. Indig-
nat, doctorul îi răspunde:

- Măi idiotule, tu nu știi că nu crește la loc,
că i-am scos-o anul trecut?

- Idiot ești tu, îi spune bărbatul. Pentru că,
de când noi n-am mai vorbit, mi-am schimbat
nevasta!

• Discuție între doi prieteni
- Salut! Știu că ești băiat deștept. Am și eu

nevoie de un sfat.
- Salut! Spune, te ajut oricând. Ce-ai pățit?
- Păi, m-am despărțit de nevastă-mea. Prob-

lema este că ea s-a combinat cu unul care are
doi copii și s-au mutat toți la noi în aparta-
ment. Acum, nu știu ce să fac! 

- Macaroane! Cu un kilogram vă săturați toți
cinci!

• O blondă la IKEA
- Intră acest dulap în mașina mea?
Vânzătorul:
- Ce mașină aveți?
- Roșie.

A ieșit din serial

Sezonul trei al serialul turcesc „Mă numesc Zü-
leyha” este difuzat acum în  Turcia și a stârnit agi-
tație în rândul telespectatorilor. Asta pentru că,
Hunkar (Vahide Perçin), care urma să se căsătore-
ască cu Fekeli, este înjunghiată și omorâtă de Be-
hice. Despre dorința actriței de a părăsi serialul s-a
mai scris, spunându-se că aceasta ar fi fost deran-
jată de decizia producătorilor de a o aduce în dis-
tribuție pe Nazan Kesal (51 de ani), și aceasta fiind
o actriță respectabilă, cu o carieră impresionantă,
scrie presa tabloidă din Turcia. Adevăratul motiv
pentru care Vahide Perçin părăsește serialul este
oboseala, ea trebuind să se protejeze întrucât a
avut cancer la sân. Dar serialul continuă, filmările
se fac în Adana, unde echipa lucrează de la în-
ceputul lunii august, departe de casă și în condiții
de pandemie.

SE SPUNE CĂ:

Duminică, 15 noiembrie, ora 19,55

Visul alb
Inspirat din viața reală, filmul îl are în central

povestirii pe George Jung, care, împreună cu un pri-
eten, se mută în California. Acolo, George se implică
în afaceri cu droguri, devenind primul american care
importa, pe scară largă, cocaină în America. Fiind
unul din cei mai mari dealeri de droguri din America,
ajunge, în scurt timp, să câştige o mulțime de bani.
Dar, la un moment dat este arestat, apoi eliberat, fiind
prins între urmăririle poliției și iubirea pentru
Mirtha. Și, chiar dacă a făcut multi bani, apoi a urmat
decăderea, George n-a obținut niciodată singurul
lucru pe care și-l dorea, o dragostea adevărată. 

FILM CAFE



M
ultă lume vede per-
fecțiunea în alegeri,
numai noi nu o

vedem. Și, orbiți de frustrări,
criticăm această capodoperă
instituțională! 

America a împrumutat mod-
elul de alegeri românesc. Nu sunt
anti-american. Cum nu sunt anti-
rus. Am mai spus: eu critic doar
politicile imperiale ale celor
două națiuni. Cum fac același
lucru și cu nașterea naționalis-
mului chinez, care va vira cât de
repede în politică imperială.

Ce se întâmplă cu SUA acum,
în alegerile astea cu ”suspans”,
sunt simptomele unei boli de sis-
tem. În plin apogeu al momentu-
lui unipolar american, episodul
Al Gore. Când ordinea democra-
tică nu s-a mai auto-reglat, ci a
fost necesară intervenția arbi-
trară a justiției, pe post de arbi-
tru. Atunci, Curtea Supremă de
Justiție a decis în favoarea lui
George W. Bush. A urmat ce știm
că a urmat. De atunci, dezechili-
brele în politică și conflictele
care au necesitat intervenția
justiției pe post de arbitru s-au
înmulțit. Este semn de gravă
slăbiciune internă. Știu, știu,
totul este minunat în America,
numai noi nu vedem perfecți-
unea, și, orbiți de frustrări, cri -
ticăm această capodoperă
institu țională!

Societatea s-a îndepărtat 
de politică !

Aceste conflicte au lăsat urme
adânci în societate, care, ca peste
tot în lume, s-a îndepărtat de
politică. Să nu se amăgească ni-
meni: faptul că au venit la vot
atâția americani este înșelător.
Prezența la vot este indicator al
intensității urii din societate, nu
al aderenței la un proiect, identi-
ficat cu unul sau cu altul dintre
candidați! Atenție, Trump nu a
predat gestiunea de la Casa Albă.
O să vedeți mai târziu ce va ieși!
Dacă America își va clădi ade-
vărul pe jaf, alegeri furate, ma-
nipulări ordinare, atunci nu mai
putem discuta de democrație ex-
emplară sau putere economică,
unde este dezastru la capitolul
șomaj, violențe, crime etc. 

Care-i proiectul lui Trump?
Care este  proiectul lui Biden?
Care-i proiectul națiunii ameri-
cane? Cu rare excepții, se ignoră
un lucru esențial: durata de viață
a imperiilor scade vertiginos!
Imperiul sovietic a murit după
70 de ani. Imperiul american nu
va supraviețui nici atât! Și asta
din cauze interne, în primul
rând. Polarizare economică și so-
cială, inechitate în suportarea
costurilor de funcționare ale Im-
periului și în distribuirea ben-
eficiilor lui, presiunea puterilor
emergente etc. 

Destrămarea Imperiului
Ame rican este în curs. De asta
caută cu disperare un dușman

extern, pentru a putea menține
coeziunea internă. Doar că nici
Rusia, nici China și, cu atât mai
puțin UE, nu vor să joace acest
rol. Din cauza costurilor și din
lipsa beneficiilor. Tot ce fac ele
este să se asigure că pot gestiona
crizele și consecințele prăbușirii
Imperiului American.

Următorii patru ani sunt crit-
ici pentru viitorul întregii lumi.
Pentru că, toate sunt puse sub
semnul întrebării: ordinea inter-
națională, alianțele politice și
militare, sistemele economice și
sociale, ideologiile, religiile.
Toată lumea evocă schimbarea,
ca soluție a crizei, dar nimeni nu
discută despre conținutul schim-
bării.

Faptul că legitimitatea am-
bilor candidați, ca posibili
președinți, după aventurile în
Justiție, este pusă la îndoială de
cam jumătate din societatea
americană, nu este de bun augur.
Cineva spunea că Biden va fi un
soi de ”rață șchioapă”, ca Președ-
inte. Ceea ce este perfect ade-
vărat. Deși, al doilea mandat l-ar
face pe Trump mai liber în decizii
- nu trebuie să ducă politici care
să placă unei majorități, care să-
i ofere acel al doilea mandat -
sunt altele care-l limitează, inclu-
siv personalitatea lui conflictuală
și societatea divizată.

N-are sens să vă mai
faceți iluzii!

Le-am spus-o multora, atât în
discuțiile private, cât și public:
Trump a pierdut! Se știa că va
pierde încă din momentul în care
a fost ales Biden drept înlocuitor
al sau. Este ca și la noi, știm di-
nainte cine va câștiga: PNL, USR,
PMP, iar PSD, dacă mai rămâne
ceva. Și atunci, am totul ,,AL
MEU"! Așa se naște totalitaris-
mul și tirania! Nu ne interesează
decât NOI, să avem NOI  totul!
Poporul legitimează alegerile
sau FURTUL.

Imediat după 1989, primele
mele ieșiri au fost în Austria.
Eram copleșit. Eu, copilul venit
din Estul sărac, cu hainele mele
ieșite de mult din modă, rămăs-
esem hipnotizat de luminile
Vienei,  de civilizația și
bunăstarea Occidentului. Mă
uitam în spate cu mânie. Eram
nerăbdător să descopăr acea so-
cietate, să mă înfrupt din ea și să
le arăt tuturor, la întoarcere, ce
minuni avem de înfăptuit. M-a
ținut, într-adevăr, vreo câteva
zile starea hipnotică. Apoi, am în-
ceput să vorbesc cu oamenii și, în
ciuda zâmbetului de com-
plezență afișat peste tot, am în-
ceput să bănuiesc că se află ceva
nevăzut, ascuns. Treptat, am
înțeles că poleiul este doar pe-
afară. Bogăția afișată în exterior
era dublată de o sărăcie la inte-
rior, ținută ascunsă, ferecată în
spatele perdelelor groase. Era o
sărăcie pe care n-o prea puteam

explica. E săracă o familie care
are linia completă de electrocas-
nice, două mașini și care își mai
permite și unul-două concedii
externe? Pentru noi, la acea
vreme, era un vis. 

Așadar, la cât de săraci eram
noi, sărăcia lor era bogăție. Cu
toate acestea, tristețea vocii lor
persista. Am încercat să merg
mai adânc și, treptat, am înțeles
ce era în neregulă. În spatele
poleielii se afla ceva mai bine
mascată, aceeași ideologie pe
care noi o consideram moartă.
Țin minte că i-am spus cuiva din
grupul meu: „Știi, din câte văd,
pe-aici e tot un fel de comunism,
dar mascat. Nu ți se pare du-
bios?”. 

Ne-am trezit prea târziu!

Gustul amar pe care l-am avut
atunci, a persistat de-a lungul
timpului. Mi s-a părut pripită in-
trarea în NATO. Cu cine ne
băteam? Cine ne mai amenința.
Mi s-a părut pripită și intrarea în
UE. Știam că ne va distruge. Cul-
mea, unul ca Țiriac - mânat, de-
sigur, de interesele sale - urla în
vânt, că ne-ar mai trebui un an
de stat pe margine pentru a ne
pregăti. Nu l-a ascultat nimeni!
Monstrul ascuns sub capcana
poleită a „Europei unite” nu mai
avea răbdare. Apoi au început
toate să se reverse. Pe moment,
am crezut că m-am înșelat. Ba
chiar am devenit partizanul ideii,
gândindu-mă că UE va fi o Eu-
ropă a națiunilor, una în care
spiritul și specificitatea fiecărei
națiuni va fi pusă în evidență. Am
fost prost, recunosc! Iar de trezit,
așa cum se întâmplă întot-
deauna, noi, cei din generația
mea, ne-am trezit prea târziu.

O să vă mai spun, înainte de a
închide această mult prea lungă
paranteză, că și timingul a fost
special ales acum. La treizeci de
ani de la așa-zisa cădere a comu-
nismului, dinamica e cu totul
alta. Cei care aveau mai mult de
zece ani la Revoluție, au acum cel
puțin patruzeci de ani, gândindu-
se mai mult la pensie. Ceilalți,
deja n-au habar ce se-ntâmplă și
ce s-a întâmplat. 

Prinși în capcana comunistă 

7 noiembrie 2020. Oare în-
tâmplător s-a anunțat, fix în
această zi, victoria lui Biden? 103
ani de la lovitura de stat din Oc-
tombrie, sărbătoriți în stradă cu
anunțul victoriei stângii radicale
în SUA. Așa cum noi, prin inter-
mediul Uniunii Europene, am
fost prinși în capcana comunistă,
la fel restul lumii, prin inter-
mediul SUA, va fi prinsă în
aceeași capcană. Vreți să știți
cum va arăta SUA? Uitați-vă
puțin la Canada și, vă garantez
că-n doi ani, SUA o va lăsa în
urmă. Veți înțelege curând că
Trump n-a fost decât „cel care în-

târzie”, dar căruia îi e imposibil
să se opună tăvălugului. Tăvă -
lugul care vine e nemilos și
nerăbdător. Ar fi trebuit să-l
vedeți. Și, singurele statui inau-
gurate sunt cele ale lui Marx. 

Nu vă iluzionați, n-aveți scă-
pare cu strategiile clasice. Nu vă
ascundeți în spatele propri-
etăților, pentru că vă vor fi luate.
Nu vă ascundeți în spatele
proviziilor, pentru că nu vă vor
ajunge. Nici măcar de fugit nu
veți avea unde. V-ați aruncat sin-
guri în capcană, cel puțin conști-
entizați unde vă aflați! Nu vă mai
amăgiți! Da, trăim timpurile ace-
lea. Vor fi boli, va fi foame și, mai
ales, va fi multă suferință. Au
venit timpurile materiei. Repet,
nu vă iluzionați! 

America, democrația 
și istoria

În anul 1787, Alexander Tyler,
scoțian, profesor de istorie la
Universitatea din Edinburgh, a
scris despre căderea Republicii
Ateniene cu două milenii în
urmă: „O democrație este întot-
deauna temporară prin natura
ei; pur și simplu, ea nu poate ex-
ista ca o formă permanentă de
guvernare și va continua să ex-
iste până ce alegătorii vor de-
scoperi că își pot vota, pentru ei,
cadouri generoase din bugetul
public. Din acel moment, majori-
tatea va vota pentru candidații
care promit cele mai multe ben-
eficii din bugetul statului, rezul-
tat care va genera, în final,
colapsul democrației, generat de
o asemenea politică fiscală
nesănătoasă. Va urma apoi, in-
evitabil, o dictatură”.

"Vârsta medie a celor mai
mari civilizații ale lumii, încă de
la începutul istoriei, a fost de
aproximativ 200 de ani. În acești
200 de ani, națiunile au progre-
sat întotdeauna în următoarea
secvență:

Statele Unite ale Americii,
născute în 1776, au murit în
2016. Profesorul Joseph Olson
de la Facultatea de Drept a Uni-
versității Hamline din St. Paul,
Minnesota, atrage atenția asupra
unor fapte interesante, referi-
toare la ultimele alegeri prezi-
dențiale:

Numărul de state unde a
câștigat: Obama: 19; Romney:
29.

Suprafața (în mile pătrate) pe
care a câștigat: Obama: 580.000;
Romney: 2.427.000.

Populația statelor câștigate
de: Obama: 127 milioane; Rom-
ney: 143 milioane.

Rata crimei la 100.000 de
locuitori în statele câștigate de:
Obama: 13.2; Romney: 2.1.

Profesorul Olson adaugă: "În
ansamblu, harta teritoriului pe
care Romney a fost câștigător a
inclus, în cea mai mare parte,
terenuri deținute de cetățeni în-
stăriți, care plătesc impozite.

Teritoriul Obama a cuprins, în
cea mai mare parte, cetățeni care
trăiesc în locuințe modeste, cu
venituri mici și care beneficiază
de diferite forme de ajutor social
din partea guvernului...”

Olson consideră că Statele
Unite se află undeva între faza de
"satisfacție și apatie" a definiției
democrației a profesorului Tyler,
cu aproximativ patruzeci la sută
din populația națiunii ajunsă
deja la faza "dependenței guver-
namentale".

Dacă Congresul acordă am-
nistie și cetățenie pentru
douăzeci de milioane de invada-
tori criminali ilegali – și ei vor
vota – atunci putem să ne luăm
la revedere de la SUA, în mai
puțin de cinci ani. Dar atmosfera
de acum, când sunt alegeri în
SUA, este una de război civil, una
ca în vestul sălbatic.

Oculta a declarat, împreună
cu Soros și votul prin corespon-
dență, câștigătorul. Păstrând
proporția, ori la Sectorul 1, ori în
SUA,  sunt aceleași manevre. ,,Ju-
dicial Watch " a identificat 1.8
mil. mai multe voturi decât pop-
ulație, identificate în opt state.
Președintele JW Tom Fitton
spunea: 1,8 mil. voturi fantomă,
de partea cui erau voturile, intu-
iți dumneavoastră. Procurorul
General Bill Barr a declanșat pro-
cedura investigării.

"Mă tem că există riscul unor
tulburări civile în toată ţara, în
condiţiile în care ţara noastră
este atât de divizată. Din păcate,
anarhia americană face ravagii.
Ce exemplu putem lua noi?
Vânzările de arme s-au oprit, de
teama unor confruntări.

Dacă timpul își parcurge im-
placabil și imperturbabil drumul,
timpurile nu mai au răbdare.
Totul se întâmplă atât de repede,
încât de abia apucăm să ne dăm
seama, darămite să mai
înțelegem ceva. 

O singură concluzie:
,,DEMOCRAȚIA ESTE ISTORIE".
Trebuie un alt sistem identificat,
care să funcționeze cât mai
aproape de adevăr. Până atunci…

Fiecare se descurcă cum
poate, om, comunitate, umani-
tate.

Nu uitați să purtați mască!

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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C
u o aromă fină și
un gust dulce-
acrișor, gutuile

sunt pline de vitamine
și minerale, care forti-
fică organismul,
pregătindu-l pentru
afecțiunile sezonului
rece. Spre deosebire de
alte fructe, gutuile își
păstrează o mare parte
din proprietăți și atunci

când sunt preparate
termic, ne spun 
specialiștii.

Consumate în stare proas -
pătă, aceste fructe ajută la
buna funcționare a ficatului,
la reducerea nivelului de co-
lesterol rău, combate bolile
cardiovasculare şi elimină
substanţele toxice din orga -
nism. Sunt recomandate de
medicina naturistă datorită

proprietăților antiinflama-
torii, antispastice, analgez-
ice, astringente, emoliente,
digestive, diuretice şi tonice
pe care gutuile le posedă. 

Și cum despre gutui se
spune că erau preferatele
Afroditei, nu ne rămâne
decât să ne bucurăm și noi
de aceste fructe miraculoase,
pe care toamna ni le oferă cu
generozitate.

IMPORTANT !

• Tăiate în bucăți mici și
apoi uscate, gutuile sunt
folosite în China și Coreea
pentru aromarea ceaiurilor.

• După ce au fost tăiate,
gutuile pot fi păstrate într-un
recipient cu suc de lămâie.

• Se pot păstra fie învelite
în hârtie cerată la frigider, fie
într-o cameră răcoroasă, în
lădițe căptușite cu hârtie cer-

ată, dar departe de mere și
cartofi. 

• În rețetele culinare, sunt
folosite atât pentru prepa -
rarea mâncărurilor de gutui,
prăjiturilor dar și pentru
frăgezirea cărnii de porc,
potrivit libertatea.ro. 

Taninurile din compoziția
lor păstrează carnea fragedă
până la preparare.

INGREDIENTE

200 g zahar, 8 ouă, 8 linguri zahăr pudră, 12 linguri

făină, 4 linguri ulei, 2 linguri unt, 4 linguri lapte, un

praf de copt, esență de vanilie, un praf de sare.

Gutuile – fructe cu proprietăţi
miraculoase

Gutuile – fructe cu proprietăţi
miraculoase

Mod de preparare:

Gutuile, necurățate de
coajă, se spală, li se scot sâm-
burii și se taie în felii de 0,5
cm grosime. Astfel pregătite,
gutuile se pun într-o cratiță,
împreună cu jumătate din
cantitatea de unt, 50 ml apă,
se presară cu sare și piper. Se
acoperă cu un capac și se
călesc, la foc mic, timp de 10-
15 minute, fără să se
amestece în ele. Carnea,
spălată și condimentată, se
prăjește în ulei, până se

rumenește și devine cro-
cantă.

Separat, într-o tigaie mai
mică se topește zahărul, apoi
se trage de pe foc, se adaugă
cantitatea rămasă de unt
topit și 200 ml de apă
fierbinte sau supă de pui.
Tigaia se dă din nou al foc și
se lasă să fiarbă până se
topește zahărul. Făina se
amestecă bine cu 4 linguri de
apă și se toarnă peste sosul
caramel, lăsându-se la foc
mic, până se îngroașă puțin.

Sosul caramel se toarnă
peste gutui, se amestecă
ușor, apoi se va servi alături
de carnea crocantă de pui.
Deasupra se presară pătrun-
jel verde.

INGREDIENTE

4 gutui, 8 bucăți de

carne de pui, 6 linguri de

zahăr, 2 linguri de făină,

50 g unt, 200 ml apă sau

supă de pui, 50 ml smân-

tână, sare, piper, pătrun-

jel.

Mâncare de gutui cu pui

Mod de preparare:

Albușurile, separate de
gălbenușuri, se bat spumă cu
zahărul pudră și sarea.  Pe
rând, se adaugă apoi, gălbe-
nușurile, uleiul, laptele și
aromele, mixându-se în con-
tinuare până la omogenizare.
La final, se adaugă făina cu
praful de copt, care se
amestecă ușor cu o paletă,
până se încorporează.

Separat, se topește zahărul
(200 g), la care se adaugă
două linguri de unt. Cratița se
mișcă în așa fel încât zahărul

caramelizat să cuprindă
toată suprafața de jos și ușor
pe margini. În cratița cu za-
hărul caramelizat se așază,
una lângă alta, feliile de gutui,
curățate de coajă, iar peste
ele se toarnă blatul preparat
anterior. Cratița se dă la cup-
torul preîncălzit pentru 15-
20 de minute. Când blatul
este copt, se scoate din cup-
tor, se acoperă cu o farfurie și
cu o mișcare rapidă, se răs-
toarnă. Fructele caramelizate
pot fi decorate cu un strat de
frișcă. 

Prăjitură cu gutui
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

L - L - R - L - R - L  - GURU - GOLI - NUN - SUV - AC - C - TUNA - AIA - I - CD - OCA - VIOI - ERA - MIA - AR - L - HAU - NBA - B - L - ASI - L - MDA - FIU - LIVADA

- CRUPIER  - ISCA - APA - LIANA - SA - ODE - PERU - IU - IC - UU - EUNUC - SANDA - SANSA - BS - AG - ENE - EUROPA - L - UM - INII - FS - RAT - AI  -   ASIDUA

- CAUTA - RAITA - H - MEDIA - BRIOSA - SAT - AS - SE - ELANI - AL - JURI - AD - IANPOI - VALE - T - SAS - LER - J - ILAU - CAZINO - LUNCANI - RS



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 aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și
utilat complet. Preț: 150 euro/lună,
plus garanție. Telefon: 072.055.313.

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. 

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 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.

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 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 singur, Deva, 63 de ani,
1,72, 80 kg, fără vicii majore, dornic
de viață, iubire, doresc să cunosc o
doamnă de maxim 61 de ani, care are
interes de o casă, apartament. 
Sunați-mă! Telefon: 0720.366.434.

l Pensionar, 80 de ani, caut fe-
meie săracă, de vârstă apropiată, pen-
tru îngrijire reciprocă la mine în sat,
județul Timiș, aproape de Coșevița –
Coșava. Telefon: 0725.823.184.

l Domn, 57 de ani, 1,78/82, se-
rios, prezentabil, fără vicii sau obliga -
ții, caut doamnă văduvă, singură, de
vârstă apropiată, numai pentru căsă-
torie. Telefon: 0726.515.930.

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

PIERDERI

l SC ELLY PRODUCT SRL, cu
sediul în Haţeg, str.Independenţei,
nr.3, et.4, ap.19, jud.Hunedoara,
având CUI 36548501, înregistrată la
Registrul Comerţului Deva sub
J20/986/2016, pierdut certificat con-
statator eliberat de ONRC Deva la
data de 15.03.2019. Îl declar nul.

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, bărbați,
mărimea 50-52. Tel.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.
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G
hidul turistic oficial
în format digital,
Discover Hune-

doara,oferă informații de
interes turistic și general
din tot județul Hune-
doara, atât în limba
română, cât și în
limba engleză. 

Secțiunile aplica -
ției conțin reco-
mandări de trasee
tematice, descrieri
ale obiectivelor tur-
istice, prezentarea
unită ților de cazare,
a restaurantelor,
pre cum și a producă
torilor locali și a
meșterilor populari
din județ, localizări

pe hartă ale diverselor puncte
de interes, precum și date de
contact pentru diverse ser-
vicii publice.

Discover Hunedoara - Offi-
cialCountyApp concentrează
o colecție cuprinzătoare de
informații turistice din județ,
acest ghid digital fiind un in-
strument gratuit de infor-
mare, ideal pentru călătoriile
efectuate pe cont propriu.

Aplicațiamobilă Discover
Hunedoara - Official-
CountyApp este disponibilă
pentru descărcare gratuită pe
dispozitivele Android și iOS .

Magazin Play:
https://play.google.com/stor
e/apps/details?id=com.schu-
bertundfranzke.cityapp.hune
doaracounty&hl=ro

AppStore:https://appad-
vice.com/app/discover-
hunedoara/1480668381
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Schimbările climatice au efecte
majore asupra producţiei de miere

Discover Hunedoara - 
OfficialCountyApp

Deva - Producţia de miere
realizată în acest an de apicul-
torii din judeţul Hunedoara a
fost cea mai slabă din ultimele
trei decenii, vremea capri-
cioasă şi schimbările climat-
ice fiind principalii factori
care au condus spre acest
rezultat, apreciază reprezen-
tanţii Asociaţiei Crescătorilor
de Albine (ACA) Hunedoara. 

Potrivit acestora, culesul la
florile de salcâm a fost
aproape inexistent, iar atunci
când a venit vremea pentru
florile de tei sau pentru
floarea soarelui familiile de al-
bine au fost foarte slabe.
Unele familii de albine, lipsite
de o supraveghere atentă, au
murit, în plină vară, din lipsa
hranei. 

„Lucrez în domeniul api-
culturii de aproape 30 - 40 de
ani şi pot spune că un an atât
de prost din punct de vedere
al recoltelor nu am mai întâl-
nit. Tot anul a fost slab. Putem
spune că recolta la salcâm a
fost calamitată total şi până la
culesul la florile de tei şi
floarea soarelui a trebui să
hrănim familiile de albine, în
plină vară. Familiile de albine
au slăbit foarte mult, iar la tei
şi floarea soarelui nu a mai
avut cine să culeagă nectarul”,
spune vicepreşedintele Asoci-
aţiei Crescătorilor de Albine
(ACA) Hunedoara, Tiberiu

Iosif Korb.
În opinia acestuia, princi-

palul motiv pentru care s-a
ajuns în situaţia de criză îl
reprezintă schimbările cli-
matice, acestea mani-
festându-se deja de câţiva ani.

„Este un semnal de alarmă
pentru că avem probleme de
câţiva ani, mai ales la florile de
salcâm. Este foarte clar că s-a
schimbat clima. Pentru se-
creţia de nectar o floare are
nevoie, în principal, de o tem-
peratură adecvată, umiditate,
presiune atmosferică. Dacă nu
sunt îndeplinite aceste
condiţii, florile nu secretă nec-
tar. Tare mă tem că anii care
vin vor semăna cu acesta”, a
arătat reprezentantul apicul-
torilor hunedoreni.

În opinia sa, statul trebuie
să-i sprijine pe apicultori, în
aşa fel încât aceştia să-şi poată
acoperi pagubele şi să-şi
refacă familiile de albine. 

Anul acesta a fost acordat
un ajutor de minimis în val-
oare de 25 de lei pentru o
familie de albine, însă el nu
compensează pierderile decât
într-o mică parte, susţine Iosif
Korb.

„Cheltuiala apicultorilor
este mult mai mare. De exem-
plu, să te deplasezi, în pas-
toral, cu familiile de albine din
judeţul Hunedoara până în
Mehedinţi, Dolj, Gorj, costă
foarte mult şi e ca la 'Loz în
plic': omul cheltuieşte, dar nu
ştie dacă scoate ceva bani. În
anul acesta nu au scos nimic”,
apreciază vicepreşedintele
ACA Hunedoara.

El a arătat că un exemplu
de sprijin ar putea fi luat din
urmă cu mai mulţi ani, când
stuparii plăteau transportul
albinelor, biostimulatorii sau
zahărul pentru hrana stupilor
la o jumătate de preţ.

Deva - Telecabina de la
Cetatea Deva va fi oprită în-
cepând de marţi, 10 noiem-
brie, pe o perioadă nedeter-
 minată. Măsura a fost luată
pentru limitarea răspândirii
îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2, dar şi pentru că
incidenţa cazurilor de
COVID-19 în municipiul Deva
a depăşit pragul de 3 la o mie
de locuitori. 

Potrivit reprezentanților
Serviciului Public de În-
treținere și Gospodărire Mu-
nicipală (SPIGM) Deva, care
administrează monumentul
istoric, turiştii care doresc să
viziteze Cetatea Deva o pot
face la pas, alegând unul din-
tre cele trei trasee marcate ce
urcă pe Dealul Cetăţii. Per-

soanele care vizitează Ceta -
tea Deva trebuie să poarte
mască de protecție.

Telecabina Deva – oprită din
cauza pandemiei

Hunedoara - Situația actu-
ală a făcut ca toate școlile să
fie închise, cel puțin pentru
următoarele 30 de zile. Din
păcate, pentru mulți copii din
toată țara, acest lucru a
însemnat că nu au mai avut
acces la educație. În Hune-
doara, consilierii s-au mobi-
lizat pentru a dota absolut
toate unitățile de învățământ
cu tablete, pentru ca toţi să-şi
poată desfăşura activitatea
şcolară online. 

Astfel, în cadrul ședinței de
consiliu local care a avut loc
joi, 12 noiembrie, consilierii
au aprobat proiect de
hotărâre intitulat „EDUCAȚIE
ONLINE ÎN MUNICIPIUL HU -
NEDOARA”, prin intermediul
căruia vor fi achiziționate un

număr total de 4.587 de
tablete școlare cu abonament
la Internet, 367 de laptopuri,
78 de sisteme complete (all in
one) şi multe altele.  

Acest proiect urmează să
fie finanțat în cadrul Progra-
mului Operațional Competi-
tivitate 2014-2020, valoarea
totală fiind de peste 10,38
milioane lei.

Astfel, pentru asigurarea
accesului elevilor la procesul
de învățare în mediul on-line,
aceștia vor fi dotați cu tablete
școlare, iar cadrele didactice
și clasele cu echipamente și
dispozitive IT.

„Suntem deja în scenariul
roșu și toate școlile își des-
fășoară activitatea didactică
online, de aceea considerăm

că este de datoria noastră să
asigurăm elevilor din mu-
nicipiul Hunedoara suportul
pentru desfășurarea cursu -
rilor fără probleme și fără
cheltuieli adiționale din par -
tea părinților. Astfel, fiecare
elev va primi o tabletă conec-
tată la Internet, ca să aibă cu
toții acces la educație. Sunt
familii cu mai mulți copii,
unde posibilitățile părinților
sunt depășite, pentru că este
clar că dintr-un salariu sau
două nu poți asigura, dintr-un
foc, tablete sau laptopuri pen-
tru toți copiii”, spune Dan
Bobouțanu, primarul mu-
nicipiului Hunedoara și iniți-
atorul acestui proiect de
hotărâre.

Municipiul Hunedoara cumpără 
4.500 de tablete pentru școala online


