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Şase comune se asociază
pentru un proiect ce
prevede introducerea 
gazului metan pe raza 
localităţilor aparţinătoare,
cu finanţare europeană. 

SPORTPag. 7
Campionatul European 
de handbal feminin 
2020 începe peste trei 
săptămâni (3-20 
decembrie), iar lotul
României este aproape
definitivat. 
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GRATUIT

Spitalul din Hunedoara
transformat în spital COVID:
„O decizie nefericită luată
de Minister”

Spitalul din Hunedoara
transformat în spital COVID:
„O decizie nefericită luată
de Minister”

Ce trebuie să ştim despre COVID? 
Un dialog cu reprezentanţii Casei Judeţene

de Asigurări de Sănătate. /pag.2

SPIRITUaLITaTEPag.9
Sărbătoare a Luminii,
aducătoare de noroc și 
bucurie, Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului,
cea plină de har, este 
prăznuită, în fiecare an, 
la data de 21 noiembrie. 
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Donări de plasmă 

pentru bolnavii COVID

Deva – Centrul Judeţean de Transfuzii Sanguine
Deva şi laboratoarele din Hunedoara şi Petroşani
vor avea program de lucru la acest sfârşit de săp-
tămână pentru a veni în sprijinul persoanelor care
doresc să doneze sânge sau plasmă necesară pen-
tru vindecarea bolnavilor de COVID-19 aflaţi în
stare gravă. 

Mai precis, potenţialii donatori, adică oameni
care s-au vindecat de COVID-19, sunt aşteptaţi
sâmbătă la aceste centre de donare, dacă doresc să
ajute şi pe alţi oameni aflaţi în suferinţă. Procesul
este cât se poate de sigur, iar beneficiile ulterioare
sunt enorme, dacă e să ne gândim că plasma
recoltată de la un donator poate salva până la trei
vieţi. 

Aşadar, cine poate ajuta să nu mai stea pe gân-
duri, pentru că solidaritatea umană trebuie să
primeze în aceste zile grele ale pandemiei. 
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În aceste momente difi-
cile, în vârtejul pan-
demiei COVID-19, este

în interesul nostru, al tu-
turor, să facem ce este
mai sigur, mai bine pen-
tru toți. 

Pe acest fond o rugăm pe
tânăra Nicoleta PÂRVA (foto)
- purtător de cuvânt al Casei
de Asigurări de Sănătate
Hunedoara - să ne vină în
ajutor cu cele mai utile infor-
mații.

- Ce trebuie să fac dacă
am semnele unei boli respi-
ratorii sau alte semne de-
spre care am auzit că pot fi
caracteristice pentru
COVID-19?

• Să rămâi acasă și să con-
tactezi medicul de familie
sau 112.  Cu medicul de fam-
ilie vei discuta despre ce te
supără și împreună veți de-
cide dacă vă veți întâlni, dacă
vei rămâne acasă pentru
tratament, sau dacă este
nevoie de testare pentru
COVID-19.

• Vei fi testat dacă este
necesar de o echipă special-
izată, care se va deplasa la
domiciliul tău (decizia
aparține Direcției de Sănă-
tate Publică și serviciului
medical de urgențe 112).

- Pe cine trebuie să anunț
dacă sunt depistat pozitiv?

•Rezultatul pozitiv este
transmis imediat de către
laborator către Direcția de

Sănătate Publică (DSP) teri-
torială și astfel ești luat în ev-
idența DSP.

o Vei fi contactat de
DSP pentru a fi transportat la
o unitate abilitată pentru
evaluarea obligatorie și pen-
tru efectuarea anchetei epi-
demiologice.

o DSP va elibera în
termen de maxim 30 de zile
de la ultima zi a perioadei de
izolare „Decizia de izolare” în
baza căreia vei putea solicita
concediu medical.

- Ce trebuie sa fac dacă
am fost confirmat pozitiv și
am ales să rămân la domi-
ciliu?

• Inițial, este necesară o
evaluare într-o unitate med-
icală abilitată (evaluare
obligatorie prin lege).

• Te vei deplasa cu ambu-
lanța către unitatea medicală
abilitată. NU folosi în acest
scop mijloace de transport
proprii sau în comun!

• Te izolezi de restul fami-
liei, reduci cât mai mult in-
teracțiunea cu persoanele
din jurul tău, porți mască
atunci când ieși din zona de
izolare.

• Dacă este posibil, vei
folosi singur o cameră și o
baie.

• Atunci când condițiile nu
îți permit, încearcă măcar să
dormi separat, să utilizezi
continuu masca și să dezin-
fectezi toate obiectele de
folosință comună după ce le

atingi.
• Vei anunța medicul de

familie pentru a fi luat în ev-
idență.

Vei discuta zilnic despre
starea ta de sănătate  cu
medicul tău de familie prin
consultații la distanță (tele-
fon, internet).

- Ce fac dacă pe parcursul
izolării starea mea de sănă-
tate se agravează brusc?

• Vei apela urgent servi-
ciul 112.

- Ce trebuie să știe per-
soanele sănătoase, familia,
carantinate în aceeași
locuință, sau cei declarați
contacți direcți?

• Cei care aleg să rămână
împreună cu tine vor primi o
decizie de carantinare  pen-
tru întreaga perioadă cât tu
ești persoana izolată pentru
COVID-19, dacă ai declarat în
ancheta epidemiologică fă-
cută de DSP aceste persoane.

• Vor respecta strict dis-
tanțarea față de tine pentru a
reduce riscul de îmbolnăvire
deoarece, mai ales în primele
zile de boală, ești mai conta-
gios.

• Își vor urmări atent
starea de sănătate pentru a
depista repede eventualele
semne de boală.

• Vor contacta serviciul
112 sau medicul de familie

dacă apar semnele unei boli
respiratorii sau alte semne
care pot fi caracteristice pen-
tru COVID-19.

• Contactul direct este
persoana apropiată de bol-
navul COVID 19 (ați locuit
împreună sau ați muncit îm-
preună). Cei care, la rândul
lor au venit în contact doar
cu o persoană declarată ca
fiind „contact direct”, nu cu
un bolnav, nu vor fi caranti-
nați chiar dacă locuiesc la
aceeași adresă sau sunt
colegi de muncă sau școală
cu aceștia.

- Când trebuie să mă
retestez după ce am fost di-
agnosticat?

• Conform reglemen-
tărilor în vigoare NU este
necesară retestarea .

• Indiferent de rezultatele
unui alt test, persoana bol-
navă nu mai este considerată
contagioasă la încheierea
celor 14 zile de izolare, dacă
nu prezintă simptome.

- Când și cum mă pot
reîntoarce la muncă/
școală?

• Te poți reîntoarce la ac-
tivitatea anterioară după 14
zile, dacă nu mai prezinți
simptome, fără a fi necesar
un test pentru aceasta.

• Vei respecta în conti -
nuare toate regulile de pro-

tecție (obligatoriu cu mască
în primele zece zile).

- Cum obțin documentele
necesare pentru perioada
de carantină sau izolare?

• Este esențială decizia de
izolare/carantinare (după
caz) emisă de DSP.

• Dacă ai ieșit din pe-
rioada de izolare de 14 zile
(ai fost bolnav COVID-19),
vei transmite medicului tău
de familie decizia de izolare
emisă de DSP și vei primi
certificatul de concediu me -
dical.

• Dacă ești elev sau stu-
dent, vei primi un document
util pentru motivarea ab-
sențelor și un aviz epidemio-
logic pentru reintrare în
colectivitate.

• Dacă ai stat în carantină,
fiind contact apropiat cu o
persoană bolnavă COVID-19,
vei prezenta medicului de
familie decizia de caran-
tinare emisă de DSP în baza
căreia îți va fi eliberat con-
cediul medical pentru pe-
rioada consemnată în
decizie.

IMPORTANT! Concediile
medicale se eliberează
retroactiv, în termen de 30
de zile de la ieșirea din izo-
lare sau carantină.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Să punem virusul în izolare
(informații utile în contextul pandemiei COVID-19)
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În ciuda faptului că au-
torităţile locale au so-
licitat ca Spitalul

municipal să funcţioneze
ca şi până acum, minis-
terul Sănătăţii a decis
altceva. 

Hunedoara – Conducerea
Spitalului Municipal „Dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara s-a văzut pusă în
faţa faptului împlinit: uni-
tatea medicală a fost trans-
formată în „spital COVID”.
Adică, aici vor fi trataţi doar
pacienţii care s-au infectat cu
noul coronavirus, ceilalţi bol-
navi urmând să fie internaţi
la alte spitale din jurul Hune-
doarei. Va fi menţinută
funcţionarea secţiei de Diali -
ză pentru ambele categorii
de pacienţi.

Decizia Ministerului Sănă -
tăţii luată în cazul spitalului
din Hunedoara este apreci-
ată de conducerea unităţii
medicale ca una „nefericită şi
nepotrivită”. 

„O decizie nepotrivită” 

„Din punctul nostru de
vedere, al managementului

spitalului, este o decizie ne-
fericită şi nepotrivită. Aceas -
tă decizie, ca Spitalul Muni-
  cipal „Dr. Alexandru Simio-
nescu” să devină spital exclu-
siv COVID, privează locuitorii
municipiului Hunedoara şi
pe cei ai zonelor limitrofe,
printre care sunt 22.000 de
pensionari, de serviciile
medicale non-COVID. Pa-
cienţii vor trebui să meargă
acum pentru internare la
spitalele din jur: Deva,
Orăştie, Haţeg, lucru care nu
este tocmai potrivit din
punctul meu de vedere”,
spune managerul Spitalului
Municipal Hunedoara, Radu
Budae.

În opinia sa, organizarea
spitalului ar fi trebuit men -
ţinută aşa cum a fost până
acum, cu o zonă dedicată pa-
cienţilor infectaţi cu noul
coronavirus şi cu o alta rez-
ervată bolnavilor suferinzi
de alte afecţiuni, aşa cum s-a
procedat la unitatea medi -
cală din municipiul Hune-
doara încă de la debutul
pandemiei. Adică opt luni de
zile în care spitalul a

funcţionat fără sincope, iar
tratamentul bolnavilor a fost
asigurat fără probleme. Con-
cret, în spital au fost trataţi
între 800 şi 900 de pacienţi
non-COVID pe lună şi alte
80-90 de cazuri de oameni
care au avut neşansa de a se
infecta cu noul coronavirus.

Ce se întâmplă 
cu pacienţii?

Ce se va întâmpla acum cu
pacienţii internaţi în spitalul
din Hunedoara? Bolnavii vor
fi externaţi în următoarea
săptămână, însă nu va trece
mult până când vor apărea
problemele legate de cine îi
va prelua pe cei care vor avea
nevoie de internare. 

„Bolnavii care sunt inter-
naţi vor fi externaţi într-un
termen agreat cu DSP Hune-
doara, de 7 zile. Vom pregăti
spitalul, vom face circuitele
şi ne vom pregăti pentru sce-
nariul COVID. Din calculele
pe care le-am făcut împreună
cu colegii mei de la Tehnic,
cred că vom putea extinde
capacitatea până la 250 de

pacienţi internaţi, pentru că
trebuie ţinut cont de reţelele
care alimentează zona unde
o să fie pacienţii COVID, în
special oxigen”, a precizat
managerul SM Hunedoara.

respectaţi regulile
Cum vor evolua lucrurile

vom vedea în perioada urmă-
toare. Cert este că mai bine să

prevenim, decât să tratăm şi,
prin urmare, trebuie să re-
spectăm cu sfinţenie regulile
sanitare. Purtaţi masca peste
nas şi gură, nu o mai ţineţi
sub bărbie, că nu are nicio efi-
cienţă! Spălaţi mâinile cât mai
des şi mai ales... nu vă mai
înghesuiţi la cozile pentru
promoţii. Sănătatea este mai
importată decât o tigaie la re-
ducere!

Spitalul Municipal Hunedoara transformat
în spital COVID: „Este o decizie nefericită”

Băiţa, luncoiu de Jos -
Şase comune din Ţara Zaran-
dului: Luncoiu de Jos, Băiţa,
Ribiţa, Vaţa de Jos, Vălişoara,
Baia de Criş se vor asocia în
cadrul unui proiect de anver-
gură pentru a facilita intro-
ducerea gazului metan în
localităţile de pe raza admi -
nis trativă a acestora. Proiec-
tul va trebui să fie gata şi
depus la Bucureşti până pe
17 decembrie pentru ca in-
vestiţia să poată beneficia de
finanţare nerambursabilă din
fonduri europene. 

Potrivit primarului co-
munei Luncoiu de Jos, Călin
Dud, în perioada următoare
se vor face studiile de fezabi -
li tate necesare pentru în-

tocmirea proiectului, iar acest
lucru va implica şi discuţii cu
cetăţenii despre ce va în sem -
na noua investiţie. 

„În prima etapă ne vom
face măsurătorile topografice
pentru a avea un punct de
plecare. Apoi, se ia în calcul
numărul de familii benefi-
ciare ale alimentării cu gaze
pentru a vedea în ce fel ne
putem încadra în maxim 25
de milioane de euro, valoarea
unui proiect. Estimez că vor
beneficia de acest proiect
circa 5.000 de gospodării din
toate comunele menţionate”,
a arătat primarul Călin Dud.

Pentru oameni introduce -
rea gazului metan este mai
mult decât binevenită, iar

pentru primării reprezintă o
oportunitate deoarece există
o finanţare nerambursabilă
care poate fi folosită la un
proiect extrem de important
pentru comnunităţile locale. 

„Lemnul de foc este din ce
în ce mai greu de obţinut. În
toate comunele există un seg-
ment de populaţie îmbătrânit
care nu mai poate merge să-
şi aducă lemne din pădure şi
nici nu-i mai lasă legea. Abia
se descurcă. Gazul este o al-
ternativă foarte bună, mai
ales că este contorizat şi
plăteşti cât consumi”, a adău-
gat primarul Călin Dud.

Proiectul este foarte aştep-
tat şi în comuna Băiţa,
adminis traţia locală de aici

fiind deschisă spre imple-
mentarea acestuia în toate lo-
calităţile componente.

Potrivit primarului Dami -
an Diniş, săptămâna viitoare
va fi semnat un acord de co-
laborare între cele două co-
mune menţionate la începutul
acestui articol, şi se vor des-
făşura discuţiile tehnice pen-
tru începerea studiilor de

fezabilitate. 
„Colaborăm pentru a reuşi

să fim eligibili la finanţare.
Trebuie să avem un minim de
3.000 de fumuri, pe total
asociere. Fiecare comună are
un anumit număr de kilo-
metri de reţele, în cazul nos-
tru fiind vorba de 68 de
kilometri. Pe total, finanţarea
poate ajunge la maxim 25
milioane de euro, dar nu cred
că vom ajunge la această
sumă. Pentru oameni, intro-
ducerea gazului metan re -
prezintă un mare pas în faţă.
Sunt mari probleme cu tăier-
ile de pădurile. Chiar dacă
mai sunt lemne în anumite
locuri, nu mai are cine să le
taie pentru că populaţia este
îmbătrânită şi nu mai are cine
să le taie. Este şi mai comod.
Gazul rezolvă multe pro -
bleme”, a apreciat primarul
comunei Băiţa.

Gaz metan în şase comune din Ţara Zarandului

Societate comercială angajează

manipulanŢi  mĂrfuri
Oferim: • salariu net 2200 lei

• tichete de masă
• masa la prânz
• asigurăm transport. 
Relaţii la telefon 0735/040.143.

Călin Dud Damian Diniş
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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

Toate partidele politice prin can-
didații lor își propun să facă și des-
facă, fac proiecte de țară, fac
programe de bună guvernare, dar
nimeni nu știe pentru ce țară, pen-
tru care cetățeni, pentru cine, pen-
tru ce.  

Totul la patru ani, parcă noi nu
existăm, nu avem o țară, decât
atunci când avem alegeri și putem
face multe promisiuni celor pe care
îi mai păcălim o dată și încă o dată,
de treizeci de ani. 

Ca să avem o țară nu este nece-
sar doar să ne naștem pe un terito-
riu numit stat. Trebuie să creștem
într-o familie cu credință și valori
morale, să fim oameni pentru noi
dar și pentru cei din jurul nostru. 

Trebuie să învățăm să prețuim
viața și munca, să avem curajul de
a înfăptui ceea ce ne dorim, să
facem alegeri cinstite și respectate.
Să iubim acest pământ românesc și
să nu risipim ce am moștenit. 

Partide politice avem destule,
oameni politici avem mulți, mult
prea mulți, care se mută dintr-un
partid în altul din atât de multă
credință în doctrină politică, opor-
tuniști de ocazie. 

Dar OAMENI DE STAT mai
avem? OAMENI care fac și lasă ceva
în urmă pentru poporul lor, pentru
țara lor. 

Avem președinți care instigă la
ură socială, care au fost propuși în
funcții de prim-ministru, șefi de gu-
vern, de o forță politică și refuzat de
alta, care se dezic de faptele lor, care
uită să ne spună adevărul, sau omit
cu bună știință, că doar asta e poli -
tica, o mare doamnă. 

Avem politicieni care au fost la
guvernare și care au fost schimbați,

dar care au schimbat doctrina în
mod natural și bineînțeles partidul,
urmând să revină cu forțe noi, la
vremuri noi, tot noi. 

Acuzăm vechea moștenire, tot
timpul facem asta, dar mai avem
ceva de moștenit, nu am distrus
totul, economie, agricultură, în-
vățământ, sistem sanitar, armată,
justiție, poliție. Oare mai avem
ceva? Da, mai avem ceva: avem
credință, biserică. Ar fi păcat să dis-
trugem și credința oamenilor.

La fiecare patru ani ne întrebăm:
oare cu cine votăm, pe cine,
mergem la vot sau stăm acasă? Că
doar nu se schimbă nimic, vorbim
între noi și atât. Dar nu avem cura-
jul să recunoaștem cănd am greșit,
să spunem ceea ce vrem și să lup-
tăm pentru asta, să nu ne mai fie
frică să arătăm ce nu e bine, să nu
lăsăm pe cei puțini să hotărască
pentru noi.

Suntem mulți și puternici, dacă
suntem uniți. Să fim toți ROMÂNI,
să merităm o țară și să o facem îm-
preună puternică. 

Să nu mai lăsăm pe alții să facă
doar pentru ei, să facem noi pentru
noi, pentru bunăstarea noastră,
pentru copiii noștri. 

Să nu mai promitem ceea ce nu
se realizează niciodată, să nu mai
vindem iluzii, himere, să ne pro -
punem doar să muncim în Româ-
nia, pentru România, pentru
po porul nostru. 

Să alegem oameni competenți,
cinstiți cu experiență, care pot și
vor să fie ROMÂNI ÎN ROMÂNIA.

Canditat pentru Senat
Vicepreședinte  P.R.M. 

HUNEDOARA
Alexandru Toma NEGOIȚĂ

Doar uniţi vom putea face

o Românie puternică !

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 

Permanentă la desemnarea mandatarului financiar: 11200014



P
rogramele naţionale
pentru dezvoltare lo-
cală iniţiate şi pro-

movate de guvernele
social-democrate au
însemnat un sprijin impor-
tant pentru comunităţile
locale, inclusiv pentru cele
din judeţul Hunedoara. Am
solicitat câteva detalii în
legătură cu aceasta de la
Viorel Sălan, senator PSD
de Hunedoara.

-     Cum a beneficiat con-
cret judeţul Hunedoara de
pe urma politicilor promo-
vate de guvernele PSD, în-
cepând din 2016?

Spaţiul pe care îl am la dis-
poziţie este insuficient. Aş
putea să fac însă o rapidă tre-
cere în revistă în termeni fi-
nanciari.  Dacă ne referim
strict la judeţul Hunedoara, la
finalul guvernării PSD totalul
investițiilor realizate pe județ
a fost de peste 137 milioane
lei, totalul investiţiilor în
derulare era de peste 630 mi -
li oane lei, iar totalul investiţi-
ilor contractate pe judeţ era
de peste 280 milioane lei. În
acelaşi timp, s-au implemen-
tat prin Compania Naţională
de Investiţii, proiecte în va -
loare de aproximativ 70 mil-
ioane de lei. Toate acestea

sunt doar cifre, dar cetăţenii
din fiecare localitate pot con-
firma acest efort uriaş pentru
dezvoltare locală.

-     Parlamentul României
a avut vreun rol în toată
această desfăşurare de
forţe?

Toate aceste acţiuni guver-
namentale au fost permanent
sprijinite de Parlamentul
României într-un proces con-
tinuu de legiferare. Toate pro-
gramele guvernului de susţi-
 nere a economiei pe fiecare
domeniu sau regiune în parte
au devenit legi, tocmai pentru a
le da greutate şi a obliga re-
spectarea lor de către orice gu-
vern ulterior.

Aş aminti aici câteva dintre
aceste legi adoptate de către
Parlament cu un impact pozi-
tiv resimţit direct şi indirect
de către cetăţeni.

În primul rând, o menţiune
specială merită Legea mun te -
lui, devenită Legea nr.197/
20.07.2018. Legea prevede,
între altele: plată diferențiată
pentru crescătorii de animale;
subvenții pentru investiții de
capital, credite bancare, boni -
ficații la dobân zile bancare,
credite bancare preferențiale,
dobânzi reduse, pentru dez-
voltarea fermelor și/sau a ex-
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Viorel Sălan:”Prin noul
program de guvernare,
PSD doreşte o Românie

dezvoltată pentru 
toţi românii”

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.

ploatațiilor agricole; consti-
 tuirea de centre teritoriale de
reproducție și selecție a ani-
malelor pentru rumegătoare,
care vor desfășura programe
de selecție și de adaptabilitate
la condițiile zonei montane, în
colaborare cu unitățile de cer -
 cetare-dezvoltare-ino va re;
organizarea la nivel interco-
munal a unor târguri pentru
animale și expoziții agricole,
la nivel de bazine, văi, în intra-
montan, susținută de admi -
nistrația publică locală, cu
sprijinul consiliilor județene
și al direcțiilor pentru agricul-
tură județene.

-     Dar Legea muntelui?
Legea Muntelui a fost în-

soţită de un întreg  pachet le -
gislativ dedicat dezvoltării
zonei montane ce oferă posi-
bilități pentru implemen -

tarea de proiecte de investiții
în localitățile situate în zona
de munte a județului Hune-
doara. Din acest pachet aş
putea aminti aici câteva:
Legea nr.332/21.12.2018
pri vind aprobarea Progra-
mului de investiţii pentru în-
fiinţarea stânelor montane
sau Legea nr. 296/2018
privind aprobarea Progra-
mului de investiţii pentru în-
fiinţarea centrelor de colec-
tare lapte în zona montană,
Legea nr. 330/2018 privind
aprobarea Programului de
investiţii pentru înfiinţarea
centrelor de colectare, spă -
lare şi prelucrare primară a
lânii în zona montană, Legea
nr.334/2018 pentru apro-
barea Programului de încu-
rajare a investiţiilor din zona
montană, s.a.

-     Ce propune alegăto-
rilor Partidul Social Demo -
crat prin noul program de
guvernare la acest  capitol?

Prin noul program de gu-
vernare, PSD îşi propune să
continue acest proces și să
construiască o Românie dez-
voltată pentru toți românii.
Concret aceasta înseamnă că
orice român, indiferent de
regiune, trebuie să ajungă în
maximum 2 ore la cel mai
apropiat aeroport și în ma -
xim o oră la cea mai apropi-
ată intrare pe autostradă. Şi,
de asemenea, orice român,
indiferent de regiune, trebuie
să aibă apă, canalizare, gaze
naturale, acces la educație,
acces la un sistem de sănătate
eficient şi de înalt nivel profe-
sional şi tehnic. Este ceea ce
ne dorim de fapt cu toţii.



Ş
apte candidaţi aspiră
la funcţia de preşe -
dinte al Federaţiei in-

ternaţionale de box
amator (AIBA), la
alegerile online progra-
mate pe 12 decembrie. 

Cei şapte candidaţi pentru
înalta funcție AIBA, for sus-
pendat în urmă cu un an de
Comitetul Internaţional Olim pic
(din cauza proble melor finan-
ciare şi de guvernanţă), sunt
marocanul Moha med Mous-
tashane, actualul preşe dinte in-
terimar, arbitrul german Ramie
Al-Masri, do  mi nicanul Bien-
venido Domingo Solano (vice -
preşe dinte de onoare al AIBA),
rusul Umar Kremlev (secretar
general al federaţiei ruse de
box), Anas Al Otaiba din Emi-
ratele Arabe Unite, preşedinte al
Confederaţiei asiatice de box,
azerul Suleiman Mikailov (fost
boxer şi director AIBA) şi olan-
dezul Boris van der Vorst

(preşe dinte al federaţiei olan-
deze).

Kremlev, Al Otaiba şi
Mikailov au avut funcţii exec-
utive în mandatul fostului
preşedinte, uzbecul Gafur
Rahimov, ales în noiembrie
2018, dar care a fost nevoit să
demisioneze în martie 2019,

pentru că se afla pe lista nea-
gră a Departamentului Tre-
zoreriei SUA. El era acuzat că
a oferit susţinere materială
unei organizaţii infracţionale.

CIO dorește de mai mult
timp reforme profunde în ac-
tivitatea AIBA pentru a ridica
suspendarea dar s-a implicat
direct în organizarea turnee -
lor preolimpice privând forul
internaţional al boxului de
orice ajutor economic.

Candidaţii la preşedinţia
AIBA pot face campanie până
în prima zi a alegerilor de la
congresul virtual programat
în zilele de 12 şi 13 decembrie
iar rusul Umar Kremlev a și
postat un comunicat în care
asigură că deţine susţinerea a
numeroase federaţii naţionale
care consideră că el dispune
de capacitatea de lidership
necesară pentru AIBA în acest
moment crucial al istoriei
sale.
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M
odernizarea celui
de al doilea teren
de fotbal din in -

cinta Stadionul Cetate din
Deva arată că în curând
aici se vor desfășura
antrenamentele
echipelor de fotbal ju-
niori si seniori din mu-
nicipiul reședință de
județ. Noul teren este
unul cu gazon sintetic iar
lucrările avansează după

ce a fost finalizat sistemul
de drenaj al apelor plu-
viale.

Stadiul lucrărilor este
acum la faza de montare a
gazonului sintetic și a împrej -
muirii terenului cu panouri
din plasă iar în această săp-
tămână constructorul va in-
stala sistemul de nocturnă.
Terenul de fotbal va avea șase
stâlpi, pe  fiecare fiind mon-
tate câte trei reflectoare.

Valoarea totală a proiectu-
lui (fază proiectare + fază ex-
ecuție) este de 1.789.900 lei
fără TVA  iar noul teren va
avea un gazon de foarte bună
calitate și o infrastructură
corespunzătoare pentru a
putea practica fotbal la nivel
de performanță.

Etapa următoare va fi
branșarea terenului de fotbal
la rețeaua de energie elec-
trică.

Fotbal: Modernizarea
stadionului de la Deva

se face... încet dar sigur
C

irca 150 de tineri
sportivi reprezentând
32 de cluburi și asoci-

ații sportive din tară,  prac-
ticanți ai judo-ului de
performanță  au participat
în week-end la întrecerile
din cadrul finalei Campi-
onatului Național  de judo
pentru sportivi sub 16 ani. 

Competiția a fost organi-
zată de către Federația Ro -
mână de Judo și s-a desfășurat
în sala de la Poiana Brasov, cu
respectarea tuturor condiți-
ilor impuse de protocolul
încheiat între cele două minis -
tere, cel al sporturilor și cel al
sănătății cu privire la organi-
zarea și desfășurarea com-
petițiilor sportive în spații
interioare.

Tânăra  sportivă  Cadar
Raluca, legitimată la secția din
cadrul Liceului Sportiv Cetate
Deva unde se pregătește cu
prof. Daniel Victor Gîrbovan a
câștigat medalia de bronz în
cadrul categoriei de greutate -
63 de kg ea fiind întrecută de
Hanna Balogh-CSS Tg Secuiesc
și de Maria Purcaru - CS
Mioveni. La aceeași competiție
Bogdan Densorean a ocupat
locul loc VII la categoria + 81
kg

O medalie de argint a fost

cucerită de către echipa A de
junioare de la Sport Club Mu-
nicipal Deva alcătuită din
Andra Norocea, Lavinia Bălan,
Alexandra Băidan, Patricia
Nistor  Andreea Stan, Geor-
giana Miler și Dalia Robu, toate
componente ale Centrului na-
tional de pregătire pentru ju-
nioare și cadete de la Deva, în
timp ce alte două echipe de-
vene s-au clasat ambele  pe
locul V ratând obiectivul pro-
pus inițial, cel de a obține un
loc pe podiumul de premiere
al competiției.Tinerele judoka
din centrul devean sunt
pregătite de  un colectiv alcă-
tuit din  antrenorii Ramona
Enache, Doru Bucătaru, Ro -
bert Papp, Dumitrița Rus,
coodonator fiind prof. Mugur
Ciuscă.

M
ult așteptată par-
tida tur dintre CD
Năvodari și Știința

Petroșani contând pentru
finala Diviziei Naționale
la rugby, nu a mai avut
loc.Din cauza situației
epidemiologice actuale,
echipele Clubul Sportiv
Năvodari și Știința
Petroșani au decis, de
comun acord, să dispute
finala Diviziei Naționale
de Seniori, ediția 2019-

2020, într-o singură
manșă.

Astfel, meciul este progra-
mat pe data de 2 decembrie,
pe teren neutru.În cazul în
care nici atunci nu se în-
trunesc condițiile necesare
disputării partidei, aceasta
va fi reprogramată pentru
primăvara anului 2021, am-
bele echipe dorind ca titlul
de campioană să se decidă
pe teren.

JUDO: Două medalii pentru
sportivele din Deva

Rugby:  Finala Diviziei
Naționale de seniori se joacă

într-o singură manșă

BOX: Funcția de președinte AIBA râvnită 
de șapte candidați la alegeri
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Campionatul European
de handbal feminin
2020 începe peste

trei săptămâni (3-20 de-
cembrie), iar lotul
României este aproape de-
finitivat. Din lotul lărgit de
35 au fost reținute 21 de
jucătoare.

Toate numele consacrate,
precum Cristina Neagu, Crina
Pintea, Denisa Dedu, Eliza
Buceschi, Yuliya Dumaska
sunt pe listă. Sunt pregătite
însă și câteva surprize. La
capitolul reveniri sunt Laura
Popa, Laura Moisă, Ana Maria
Savu și Cristina Laslo, care au
absentat de la ultimul Campi-
onat Mondial.

Lotul României pentru
Campionatul European de

handbal feminin 2020:
Portari: Yuliya Dumanska

(Podravka), Denisa Dedu
(CSM București), Ana Maria
Măzăreanu (Gloria Bistrița)

Extreme stânga: Ana
Maria Iuganu (Gloria Buzău),
Nicolaeta Dincă (Gloria
Bistrița), Alexandra Dindiligan
(HC Zalău)

Interi stânga: Cristina
Neagu (CSM București),
Alexandra Severin (HC Zalău),
Anca Polocoșer (Minaur Baia
Mare)

Centri: Cristina Laslo
(Minaur), Eliza Buceschi (Ra -
pid), Ana Maria Țicu (SCM
Cra iova), Andreea Popa
(Minaur), Andreea Rotaru
(Gloria Buzău)

Interi dreapta: Ana Maria

Savu (SCM Craiova), Laura
Popa (Rapid București)

Extreme dreapta: Laura
Moisă (CSM București), Sonia
Seraficeanu (Minaur)

Pivoți: Crina Pintea (CSM
București), Lorena Ostase
(CSM Slatina), Raluca Băcă -
oanu (Gloria Bistrița)

Rămâne de văzut câte jucă-
toare vor face și deplasarea la
Euro 2020, dar având în
vedere experiența edițiilor
trecute plus riscul prezentat
de Covid-19 în această pe-
rioadă, nu este exclus ca
România să plece la turneul
final cu 18 fete. Lotul se re-
unește duminică – 22 noiem-
brie, după ultimele meciuri ale
echipelor românești în cupele
europene.

Handbal feminin: 
Lotul României pentru 

Campionatul European 2020

Olimpice:  Ex-premierul Japoniei Abe Shizo
a primit Colanul Olimpic de Aur

Cu doar nouă luni
înainte de startul
celei de a XXXII-a

ediții de vară a Jocurilor
Olimpice Tokyo 2020, com-
petiție amânată pentru
2021 din cauza pandemiei
de coronavirus, Thomas
Bach, președintele Comite-
tului International Olimpic
(CIO), s-a  întâlnit cu noul
prim-ministru al Japoniei
Yoshihide Suga la reșe -
dința oficială a acestuia

În timpul întâlnirii, ambii
lideri și-au anunțat hotărârea
de a organiza Jocurile Olim -
pice de anul viitor în condiții
de maximă siguranță. Primul
ministru japonez l-a asigurat
pe președintele Bach ca
niponii sunt hotărâți să găz-
duiască o ediție de succes a
Jocurilor de la Tokyo, vara vi-
itoare, ca dovadă că omenirea
a învins virusul. 

La rândul său, liderul
Mișcării Olimpice mondiale a

susținut în continuare că
Jocurile Olimpice sigure vor fi
un simbol al solidarității și al
unității”.

Președintele Bach a adău-
gat: „Avem pregătite o serie
de măsuri împotriva virusului
Covid și împreună cu prietenii
și partenerii noștri japonezi
ne vom asigura că aceste
Jocuri vor fi lumina de la capă-
tul tunelului întunecat în care
ne găsim”.

Înainte de a participa la Re-
vizuirea Proiectului JO de la
sediul Comitetului de organi-
zare a Olimpiadei Tokyo

2020, președintele Bach a fost
la Muzeul Olimpic Japonez,
unde i-a acordat Colanul
Olimpic de Aur fostului pre-
mier nipon Shinzo Abe, cel
care a susținut puternic cere -
rea orașului Tokyo de a găzdui
Jocurile Olimpice. Președin-
tele Bach l-a laudat pe fostul
prim-ministru pentru impli-
carea sa în Mișcarea Olimpică:
„Cu credința dumneavoastra
neclintită în puterea sportu-
lui, nu este o exagerare să
spunem că ați legat o priete-
nie specială cu comunitatea
olimpică”.

Federația Inter-
națională de Judo
(IJF) nu va mai  orga-

niza alte evenimente din
cadrul  World Judo Tour
în 2020 din cauza pro -
blemelor legate de 
coronavirus.

Comitetul Executiv al IJF a
luat această decizie, la mai
puțin de o lună după revenirea
cu succes  a sportivilor la com-
petiții odată cu Grand Slam-ul
Ungariei 2020, desfășurat  la fi-
nalul lunii octombrie.

Președintele IJF, Marius
Vizer, a subliniat că decizia a
fost luată  pe fondul înrăutățirii
situației COVID-19, tot mai
multe țări fiind nevoite să ia
măsuri drastice, inclusiv caran-
tinarea mai multor orașe im-
portante.

"Este o decizie grea, cea pe
care am luat-o, mai ales după
un eveniment atât de reușit,
precum Grand Slam-ul Un-
gariei", a spus Marius Vizer.
„Din păcate, putem vedea că
majoritatea țărilor lumii se
luptă din greu pentru a preveni
răspândirea pandemiei dar

sigu ranța Familiei Judo-ului
este pe primul loc.”

World Judo Tour a fost inițial
suspendat în martie 2020 din
cauza pandemiei coronavi -
rusului și a fost reluat luna tre-
cută, cu peste 400 de con cu renți
din 61 de țări care au participat
la Grand Slam-ul Ungariei în pe-
rioada 23-25   octombrie dar
acum IJF și-a îndreptat atenția
asupra evenimentului de de-
schidere din 2021, care este
Qatar Masters, care urmează să
aibă loc în perioada 11-13 ia -
nuarie în Qatar.

"Încă o dată, trebuie să fim
rezistenți și să respectăm efor-
turile guvernelor pentru a păs-
tra siguranța populației
glo bale", a adăugat Vizer.
„Echipa IJF se va concentra
acum pe organizarea Qatar
Masters în ianuarie și sperăm
că vom putea reuni comuni-
tatea internațională de judo din
Doha, pentru a marca un nou
început la competițiile de judo
în 2021, cu cei mai buni
sportivi din lume concurând
pentru calificarea la Olim -
piadă”.

Judo: Toate competițiile mondiale
din 2020 au fost anulate

În ziua a doua din
cadrul celui de-al 160-
lea Comitet Executiv al

European Athletics (Uni-
unea Europeană de
Atletism)– care are loc on-
line - a fost decis faptul că
orașul Istanbul va găzdui
Campionatul European de
atletism în sală din 2023.

Atakoy Athletics Arena, lo-
cația unde se vor desfășura
întrecerile europene a mai
găzduit în 2012 Campionatul
Mondial de atletism în sală.

Până la întrecerile de la Is-
tanbul însă sunt programate
cele de la următorul Campi-
onat European în sală care va
avea loc în 2021, la Torun
(Polonia), în perioada 5-7
martie.

Va fi o competiție  unde
sportivii atleți au șansa de
verificare a potențialului lor
înainte de întrecerile eu-
ropene în aer liber  care vor
mai permite  posibilitatea
calificării la Jocurile Olimpice
de la Tokyo din 2021.

Atletism: Orașul Istanbul 
va găzdui Campionatul 

European în sală din 2023!



Au fost dovedite de oa-
menii de știință care
susțin că, pe lângă

purificarea sufletească,
postul este un bun prilej
pentru detoxifierea orga -
nismului. Și cum Postul
Crăciunului este abia la
început, nu ne rămâne
decât să decidem ce vom
face în continuare. 

În plan spiritual
Postul Crăciunului pregă -

tește credincioșii pentru Săr-
bătoarea Nașterii Domnului.
În același timp, ne aduce mai
multă liniște sufletească și, nu
în ultimul rând, ne creează
sentimental apropierii de di-
vinitate. În cele 40 zile de post,
Biserica Ortodoxă impune re-
nunțarea la carne, lapte,
brânză sau ouă, cu toate pro-
dusele derivate. 

Pregătirea pentru post
Chiar dacă efectele postului

sunt multiple, medicii ne spun
că, înainte de începerea postu-
lui, organismul are nevoie de
o perioadă de pregătire, pen-
tru a putea funcționa normal.
Astfel că, înainte cu o săp-
tămână, trebuie să scoatem,
pe rând, din alimentație pro-
dusele de origine animală, în-
cepând cu cele lactate, carnea,
ouăle și peștele, potrivit abc-
nutritiei.ro/. Și, înainte cu
două zile de începerea postu-
lui, ideal ar fi să consumăm
legume și fructe proaspete, ne
sfătuiesc nutriționiștii. De
asemenea, pe toată durata
postului, este bine să bem cel
puțin 10 pahare de apă pe zi. 

Beneficiile și 
necesitatea postului
Ne-au fost demonstrate de

către cercetători şi nutriţio -
nişti. Tocmai de aceea, în cele
ce urmează vom puncta

câteva dintre ele:

Detoxifierea 
organismului

Este o schimbare drastică a
regimului alimentar, ce poate
aduce organismului o stare de
bine. Asta pentru că sunt
eliminate, în mare parte sub-
stanțele chimice, metalele
grele sau pesticidele folosite
în agricultură, precum și
grăsimile depuse de-a lungul
anilor în organism, scrie
luvie.ro/. Și cum acest proces
se derulează în mod natural,
organismul nu va resimți, în
tot acest timp, efecte secun-
dare. De asemenea, în lipsa
produselor de origine ani-
mală, organismul nu mai
depune eforturi atât de mari
pentru digestie sau eli -
minarea elementelor nocive,
producându-se astfel regene -
rarea și purificarea organis-
mului. Specialiștii susțin că,
chiar și o zi de post pe săp-
tămână are efecte binefăcă-
toare, mai ales pentru
sistemul digestiv. Dar, trei
până la cinci  zile de post pe
săptămână, pot duce la re-
generarea sistemului imuni-
tar.

Previne crizele
reumatice și alte boli

degenerative
Potrivit cercetătorilor, un

regim (cum este postul), fără
proteine animale şi grăsimi),
poate ajuta pacienții cu pro -
bleme reumatice sau boli ge -
nerative să se simtă mai bine.
Asta pentru că, în mare parte,
în timpul postului, toxinele
vor fi eliminate din organism. 

Reduce apariția 
bolilor de inimă

În urma studiilor recente, s-
a ajuns la concluzia că pe-
rioada de post poate reduce

apariția bolilor cardiovascu-
lare. Asta pentru că, spun oa-
menii de știință, acest tip de
regim ajută la scăderea
trigliceridelor, a greutății și a
glicemiei, ținând departe bo-
lile de inimă. 

Întărește sistemul
imunitar

Întrucât în timpul postului
organismul depune un efort
mai mic pentru a procesa
mâncarea,  corpul începe să-
și canalizeze energia spre
metabolism și sistemul imu-
nitar scrie kudica.ro. În acest
fel, începe procesul de vinde-
care naturală a organismului,
iar proteinele pe care le pro-
duce ajută la regenerarea lui. 

Întinerește 
organismul

Prin post, organismul are
ocazia să-ți revină, mecanis-

mele de apărare se măresc,
observându-se o îmbună -
tățire a stării mentale și a cir-
culației sângelui, spun
cercetătorii. De asemenea, s-a
constatat că, postul crește ca-
pacitatea regenerativă a
celulelor stem.

Alimente 
contraindicate în post

Produsele din soia, contrar
aparențelor, nu sunt reco-
mandate în timpul postu lui.
Pentru că, acestea conțin
anu mite substanțe care pot
dăuna bolnavilor cu afecțiuni
hepatice sau cu un nivel
anormal de colesterol.

Nu sunt indicate nici pro-
dusele ”de post” care, mai
nou, se găsesc din abundență
prin magazine, scrie luvie.ro.
Nutriționiștii ne avertizează
că acestea conțin o cantitatea
însemnată de potențiatori de

gust, aditivi sau alte ingredi-
ente dăunătoare organismu-
lui. Astfel de produse, nu sunt
agreate nici de reprezentanții
bisericii. 

Precauții !
Chiar dacă postul este

foarte util, în anumite situații,
trebuie să fim precauți, ne
avertizează medicii. Asta
pentru că:

• Postul nu este recoman-
dat persoanelor care nu au
împlinit 18 ani și nici fe-
meilor însărcinate sau celor
care alăptează.

• Nu este recomandat nici
celor care au suferit infarct
sau diabeticilor.

• Persoanele care au pro -
bleme cu stomacul sau care
urmează un tratament
anume, ar trebui să consulte
medicul înainte de a începe
postul.
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S
ărbătoare a Luminii,
aducătoare de noroc
și bucurie, Intrarea în

Biserică a Maicii Domnu-
lui, cea plină de har, este
prăznuită, în fiecare an, la
data de 21 noiembrie. Se
mai numește și Aducerea
Maicii Domnului la Tem-
plu, iar în credinţa popu-
lară, poartă numele de
Vovidenie sau Ovedenie.

Sfinții Părinți 
Ioachim şi Ana

Neavând copii, L-au rugat
pe Dumnezeu să le dăruiască
bucuria de a fi părinţi, făgă-
duind că dacă vor avea un
copil, îl vor duce la Templu şi
îl vor închina Lui. Ascultând
rugăminţile celor doi, un
înger le vesteşte, la scurtă
vreme, că vor avea o fată, pe
care o vor numi Maria.

Respectâdu-și promisi-
unea făcută lui Dumnezeu,
Sfinții Ioachim și Ana, la trei
ani de la nașterea Maicii
Domnului, au parcurs, timp
de trei zile, drumul de la
Nazaret şi au dus-o pe fiica lor
la templul evreiesc din
Ierusalim. Pentru acest eveni-
ment, Ioachim și Ana au îm-
brăcat-o pe Maria în haine de
sărbătoare, au pregătit multe
făclii și au chemat rudele din
Nazaret s-o însoțească pe
Maria la Templu. În momen-
tul în care au ajuns în fața
treptelor Templului, se spune

că micuța Maria le-a urcat
singură, ca o persoană
matură, care ar fi cunoscut
drumul pe care trebuia să
meargă. 

Acolo, a fost întâmpinată
de de marele preot Zaharia,
tătăl Sfântului Ioan Boteză-
torul, care a dus-o în cea mai
sfântă încăpere din acest loc,
în Sfânta Sfintelor, camera
sfântă, în care nicio femeie și
nici un preot n-au avut voie să
pășească, ci doar arhiereul, o
dată pe an. Camera sfântă era
loc de rugăciune pentru
Maria, iar celelalte fecioare
care, de asemenea, erau
aduse pentru închinare în
Biserica Domnului până la

împlinirea vârstei de 15 ani,
primeau loc de rugăciune,
conform mărturiei Sfântului
Chiril al Alexandriei şi a lui
Grigorie de Nissa, între biser-
ică şi altar, conform cresti-
nortodox.ro. Maria a trăit şi a
slujit, în Templu, ca fecioară,
până la încredinţarea ei Sfân-
tului Iosif, la vârsta de 15 ani.

La Templul din
Ierusalim

În vremea aceea, la Templul
din Ierusalim exista o școală
pentru fete. Erau primite doar
cele care aveau vârsta de trei
ani, având dreptul să rămână
acolo până la 15 ani. În toți
acești ani, fetele învățau rugă-
ciunea, ascultarea Cuvântului
lui Dumnezeu, dar luau parte
și la activități practice precum:
păstrarea curăţeniei în Tem-
plu, cusutul, întreţinerea
veşmintelor care erau folosite
de Marele Arhiereu, de preoţi
şi de leviţi – diaconii din
Vechiul Testament. De edu-
carea acestor fete se ocupau
văduvele evlavioase, care
alegeau să-și petreacă restul

zilelor la Templu, rostind rugă-
ciuni, păstrând ascultarea și
smerenia.

Sărbătoarea 
Intrării Maicii 

Domnului 
în Biserică 

Este considerată a fi cea
mai nouă sărbătoare închi-
nată Maicii lui Dumnezeu. A
luat naștere în secolul al VI-
lea, la 20 noiembrie 543, când
împăratul Iustinian a zidit la
Ierusalim, lângă ruinele tem-
plului, o biserică închinată
Sfintei Fecioare Maria, care,
spre deosebire de una mai
veche, a fost numită biserica
Sfânta Maria „cea nouă”. 

Conform obiceiului, a doua
zi după sfinţire, adică la 21
noiembrie, a început să fie
serbat hramul (patronul)
bise  ricii, adică pe însăşi Sfânta
Fecioară Maria. Iar pentru ca
bucuria sărbătorii să fie
deplină în această zi sfântă,
prima mare sărbătoare din
Postul Crăciunului, Biserica a
rânduit ca pe 21 noiembrie să
fie dezlegare la peşte.

Tradiții și 
obiceiuri

În această zi importantă
din calendarul creștin, se îm-
plinesc multe tradiții și obi-
ceiuri care atrag norocul,
sporul și sănătatea credin-
cioșilor.

• La biserică, în ziua
praznicului se fac pomeniri
pentru cei care au murit în
condiţii suspecte, înecaţi şi
fără lumânare. În memoria
acestora, se împart pachete
cu peşte, cu fructe şi lumânări
sau o candelă, conform cresti-
nortodox.ro. 

• În popor există credința
conform căreia, la Intrarea
Maicii Domnului în Biserică,
ca și la Crăciun, cerurile se
des chid, iar oamenii pot
înțelege graiul animalelor. De
aceea, credincioșii se roagă
pentru împlinirea celei mai
mari dorințe din viața lor.

• Se spune că la țară, fetele
care vor să-și afle ursitul,
merg la fântâna din sat cu o
lumânare albă. O așază pe
marginea fântânii, iar la cân-
tatul cocoșului, privesc în fân-
tână, unde, pe luciul apei, fata
poate să privească chipul ur-
sitului. 

• În unele zone din nordul
țării, se dau de pomană
plăcinte cu dovleac şi câte o
lumânare albă pentru cei care
au murit fără lumină. Potrivit
tradiției, lumânarea albă, din-
colo de ultimul hotar al vieţii,
nu se stinge niciodată, con-
form crestinortodox.ro.

• Tot în această zi, copiii
pun crengi de măr în vase cu
apă. Ținute  la lumină și căl-
dură, acestea înfloresc și sunt
folosite în Noaptea de Anul
Nou când merg, cu sorcova.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Intrarea Maicii Domnului în Biserică

”Pe cea mai aleasă din toate neamurile, pe Sfânta Pruncă
ce se aduce astăzi de Sfinţii săi Părinţi în biserica Domnului
şi se aşază în Sfânta Sfintelor, spre sălăşluirea Împăratului
tuturor, cu cântări de laudă şi cu mulţime de făclii să o în-
tâmpinăm. Iar tu care ai milostivire nemărginită,
slobozeşte-ne din toate nevoile pe noi, care îţi cântăm: Bu-
cură-te, bucuria noastră, Sfântă Pruncă, pururea Fecioară!”
(din Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, Con-
dacul 1).
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La locul de muncă aveți foarte
multe de făcut, iar dacă nu solic-
itați sprijinul colegilor, situația s-
ar putea complica. Dacă sunt
anumite neînțelegeri între
colegi, nu trebuie să interveniți
în mod direct deoarece există
riscul să complicați lucrurile.

Energia de care dispuneți vă
ajută să realizați lucruri fru-
moase, atât la serviciu, cât și
acasă. Cu toate acestea, nu este
de neglijat situația actuală, când
tensiunile sunt în creștere, iar
răbdarea celor din jur este pusă
la grea încercare. Relațiile senti-
mentale se pot îmbunătăți.

Este momentul să acționați cu
hotărâre pentru atingerea
obiectivelor propuse. Important
este să nu acționați impulsiv și
să distrugeți tot ce ați clădit. Cu
perseverență și răbdare veți
reuși sigur să vă atingeți obiec-
tivele propuse. Astrele sunt de
partea voastră.

Urmează o săptămână destul de
aglomerată, în care trebuie să
rezolvați tot felul de situații
legate de serviciu. Nu este exclus
să vă deplasați și în afara local-
ității, pentru a rezolva toate
problemele ivite. În familie se pot
ivi discuții legate de bani sau de
o moștenire.

Instabilitatea existentă la locul
de muncă vă pune pe gânduri și
încercați să găsiți o soluție avan-
tajoasă. Veniturile din co-
laborări încep să crească, dar
apar cheltuieli neprevăzute,
care vă pot da peste cap toate
planurile. Trebuie să manifestați
prudență în tot ce faceți. 

Trebuie să priviți cu atenție la ce
se întâmplă în jurul vostru și,
mai ales, să nu aveți încredere
în informații neconfirmate. Spre
sfârșitul intervalului, lucrurile se
limpezesc și puteți accepta
propunerile care vi se fac, legate
de activitatea voastră profe-
sională.

Primiți vești importante legate
de îmbunătățirea veniturilor
salariale. Cu toate acestea, ar fi
bine să evitați cheltuielile inutile
și să vă axați doar pe activitățile
importante. Nu vă bazați pe
șanse și îndepliniți-vă promisiu-
nile făcute. Un prieten vă cere
ajutorul într-o situație delicată.

Sunt șanse să vi se ofere proiecte
importante, aducătoare de ven-
ituri substanțiale. Fiți foarte
atenți la amănunte, pentru că
dificultățile pot apărea pe par-
curs. Pentru a evita micile nea-
junsuri, aveți nevoie de calm și
mai multă atenție atunci când
semnați documente.

Perioada care urmează este
destul de încărcată, așa că este
nevoie să vă stabiliți prioritățile.
Ca să obțineți rezultate pozitive
din activități comune, trebuie să
vă schimbați atitudinea față de
colegii de muncă. Situația finan-
ciară este bună, iar în familie lu-
crurile s-au așezat.

Se conturează mai multe eveni-
mente în sfera profesională. Veți
cunoaște persoane care vă vor
da sfaturi legate de activitatea
voastră. De aceea, concentrați-
vă pe ceea ce aveți de făcut și nu
așteptați ajutorul nimănui. Veți
reuși singuri, dacă vă organizați
mai bine timpul.

Există posibilitatea să primiți o
nouă ofertă de muncă sau să fiți
promovați. În acest caz, va tre-
bui să dați dovadă de înțelepciu -
ne în comunicare și flexibilitate
în relațiile profesionale. Cu
atenție și multă răbdare, veți re-
zolva totul în timp util.

Reușiți să vă recăpătați forțele și
puterea de muncă. Ca să real-
izați tot ce v-ați propus, trebuie
să ieșiți din zona de confort și să
acționați cu mai mult curaj. Ex-
periența voastră profesională vă
poate ajuta mult. În plan finan-
ciar manifestați prudență și nu
luați decizii pripite.

ÎNTÂMPLĂRI NEOBIŞNUITE

Sunt situații în care, fără să realizăm că
anu mite lucruri se pot întâmpla indiferent de
voința noastră, trecem peste ele, poate cu
aroganță sau pur și simplu din neștiință. Iar
atunci când facem unele afirmații, bazate pe
nimic, crezându-ne atotștiutori, ar trebui să
manifestăm mai multă prudență. Și, să nu
uităm niciodată că: Dumnezeu deschide ușa pe
care nimeni nu o poate închide.

• Jenny Rivera, cântăreața mexicană,
afirma la un moment dat:  ”Nu mă voi prăbuși
niciodată” și, avionul de mici dimensiuni în
care se afla artista, s-a prăbușit în nordul
Mexicului. 

• Proprietarul Titanicului, privindu-și cu
încântare nava care era, la acea vreme, cel
mai mare pachebot din lume,  spunea cu aro-
ganță : "Nici Dumnezeu nu poate scufunda
această navă" și… știți deja ce s-a întâmplat.

• Celebra actriță Marilyn Monroe, aflată în
culmea gloriei, afirma: ”Nu am nevoie de
Iisus" Și, trei zile mai târziu, a fost găsită
moartă.

• O mamă, petrecându-și fiica ce pleca la
drum, i-a urat, cu dragoste: ”Dumnezeu să te
însoțească”. Dar, în mod ironic, fiica sa i-a
răspuns: " în portbagaj, pentru că nu e aici".
În acea călătorie a avut loc un accident și
tinerii din mașina zdrobită au murit. Doar
portbagajul a rămas intact…

• La fel, un tată îi spunea fiului său că, ori-
unde ar fi, Dumnezeu o să-l protejeze. Dar
acesta, ironic, i-a răspuns: ”prietenii mei mă
vor proteja mai mult decât Dumnezeu”.  Dar,
atunci când se întorcea acasă, un glonț rătăcit
l-a  ucis, iar prietenii nu l-au putut proteja… 

Vineri, 20 noiembrie

DIVA, ora 19,40, Acasă de sărbători

PRO CINEMA, ora 20,30, Urâțica

Sâmbătă, 21 noiembrie

TVR 2, ora 20,10, Fugarii

PRO CINEMA, ora 20,30, Lacrima diavolului

Duminică, 22 noiembrie

NAȚIONAL TV, ora 20,00, Puterea dragostei

KANAL D, ora 23,30, Petrecerea

Luni, 23 noiembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Australia

TVR 1, ora 22,20, Legea familiei

Marți, 24 noiembrie

PRO CINEMA, ora 22,15, Culoarul morții

TVR 1, ora 22,20, Marile manevre

Miercuri, 25 noiembrie

NAȚIONAL, ora 20,00, Legea lui Jacob

FILM NOW, ora 20,00, Hanna

Joi, 26 noiembrie

HAPPY CHANEL, ora 20,00, Îngerul de gheață

NAȚIONAL TV, ora 21,00, Contra cronometru

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 23,00

INOCENTUL
Acțiunea filmului ”Inocentul” este plasată în

mediul aristocrației italiene din secolul al XIX-lea.
Filmul are în prim plan trei personaje: Tullio Her-
mil, un bărbat elegant plin de sine, irezistibil, care
face să sufere orice femeie care l-ar iubi; o femeie
care vânează bărbatul ca pe o pradă și și soția fru-
mosului bărbat, care trece prin suferințe groaznice.
Cu toate că Tullio își înșela soția, el nu suporta gân-
dul că aceasta a rămas însărcinată cu un alt bărbat.
Şi, Inocentul este chiar copilul lor, ucis de tată, fără
ezitare, crezând că nu este fiul lui.

TVR 3



Noi nu mai hotărâm
nimic în această
ȚARĂ?  Ai cui mai

suntem? Cine hotărăște în
numele nostru?

La 30 de ani de la Revoluție
și, chiar mergând mai încolo,
la 102 ani de la Unire, trăim
tot mai intens sentimentul că
România nu ne mai aparţine.
Ca stat, am atins stadiul în
care nu mai putem lua
hotărâri importante cu privire
la soarta poporului român,
nici măcar decizii cu impact
periferic, fără a cere permisi-
unea cuiva.  Înainte de a
adopta o lege, oricare ar fi ea,
aşteptăm cu înfrigurare, une-
ori tremurând de frică, reacţi-
ile celor pe care i-am acceptat,
deşi nu am declarat-o vreo-
dată oficial, ca fiindu-ne
stăpâni. Şi, aproape fără nicio
excepţie,  acţionăm în funcţie
de cât de tare  strâmbă din nas
Bruxelles-ul sau Strasbourg-ul
sau cât de urât se uită spre noi
vreun secretar al secretarului
nu ştiu cărui minister din
America, Germania ori Franţa.
Mai nou, suntem conduși de
ambasadorii unor țări. Iată,
apar ca de nicăieri, tot mai
multe ţări ce se socotesc a ne
fi superioare, tocmai pentru că
noi, la nivel statal, ne-am com-
portat cu ele ca fiindu-le slugi.
Acestea, direct sau prin am-
basadorii acreditaţi la Bu-
cureşti, se amestecă cu
nonşalanţă în treburile noas-
tre interne, îşi permit să ne
dojenească cu asprime dacă
nu facem legi aşa cum vor
muşchii lor, ne critică modul în
care ne organizăm justiţia,
ridică din sprâncene a
supărare când parlamentul
naţional votează ori se în-
grămădesc la forurile inter-
naţionale să propună
sanc ţiuni antiromâneşti
atunci când nu le este pe plac
cât de mult ne iubim homo-
sexualii ori dacă le deranjează
cumva modul „non european”
în care ne călcăm aici, în
România, câinii pe coadă. Iar
noi, ca „stat naţional, suveran
şi independent, unitar şi indi-
vizibil”, lăsăm ochii în jos,
oftăm în surdină şi tăcem.
Condamnabilă tăcere! 

Se cred stăpânii României!

S-a ajuns până acolo încât,
cei care deja cred că România
în întregul său le aparţine,
sunt deranjaţi şi de modul
cum se desfăşoară mitingurile
noastre de protest. Ei consi -
deră că este dreptul lor de
stăpâni să ne impună cum şi
când să aplicăm legile noastre,
să stabilească modul în care
Jandarmeria noastră îşi orga-
nizează dispozitivele de luptă
cu protestatarii furioşi, inclu-

siv cât de departe sau cât de
sus să arunce jetul de gaz iri-
tant lacrimogen jandarmul
bucureştean, atacat cu pumnii,
cu bâtele, lovit cu pietre şi
încins la piele de sticle incen-
diare. Am ajuns să ne conducă
,,corporatiștii".  Atunci, am
văzut scoși în stradă oamenii
multinaționalelor, inclusiv di-
rectorii de bănci din Viena,
bănci care au filiale aici în Ro-
mania. 

Și, ce este mai trist, la noi
vine cine vrea să ne jecmă-
nescă, după bunul plac, fără să
fie întrebați de nimeni nimic.
În România, faptele sunt dis-
torsionate şi se aruncă vina pe
demonstranţi […] Au existat
ameninţări incredibile îm-
potriva celor care se opun
unui anume partid galben.
Prin tăcerea de care dă
dovadă, Președintele are o ob-
sesie legată de cuvântul PSD.
Nici ziariștilor nu le mai poate
răspunde, că nu a mai fost in-
stalat prompterul…

O linişte asurzitoare! Să
râzi, să plângi? Cum vreți să
avem oameni verticali când
nenorocirile le transformă în
răfuieli politice, iar hoții lor
sunt scutiți de toate și  de tot.
Ei nu răspund de nimic în țara
asta! Ca o persoană să meargă
duminica la biserică, s-a amâ-
nat carantinarea cu două zile.
Și atunci, noi, românii, vrem să
avem verticalitate?! 

Am așteptat cu nerăbdare
Conferința de presă, în care să
ni se spună că se declară, în
memoria victimelor de la
Neamț, DOLIU NAȚIONAL.
Dar, a anunțat că s-a găsit vi-
novatul: același PSD. Am în-
ceput să râdem eu și câțiva
prieteni mei  de asemenea
aberații. 

Toți sunt vinovați, 
domnule Președinte! 

Guvernul Orban de un an
nu a făcut nimic. Din cauza in-
competenței unor miniștri s-a
instaurat haosul, vizibil de
toată lumea. Iar dumneavoas-
tră, de șase ani, sunteți doar
Președintele PNL-PD! Celor
care acum zece ani au tăiat
pensiile și salariile cu 25% și
au închis spitalele! Sa nu vă
faceți că uitați, că lumea nu
uită! 

URA și DEZBINAREA sunt
practicate zi de zi, la fel și hoția
celor care au dus țara în haos.
Țara în criză nu a băgat-o pan-
demia, ci incompetența politi-
cienilor, care nu au știut să
conducă. Au căutat și se caută
prostia și hoția în curtea
vecinului. Într-o țară ca Româ-
nia nu există partide de
dreapta sau stânga, nu au pro-

grame, nu au proiecte. Au în
cap doar manipulări, hoții,
răutăți, ură, dezbinare trans-
mise de conducători. Vreau și
vrem nu un Președinte de Par-
tid PNL-PD, vreau un Președ-
inte vertical, al tuturor
romanilor, al României. Eu nu
am votat un Președinte PNL-
PD, am votat Președintele
României. Îmi doresc ca ro-
manii să revină cu picioarele
pe pământ, să votam proiecte,
oameni și nu culori. 

Străinii să conducă
la ei acasă !

Unde și ei au probleme, nu
să vina la noi și să ne dicteze
ce avem de făcut. Uitați-vă ce
se întâmplă în Franța, SUA, Ar-
menia, Canada și în multe alte
țări, unde ocultiștii duc spre
dezastru.

În mare măsură, și pe bună
dreptate, străinii se consideră
stăpânii României. De ce spun
“pe bună dreptate”? Asta pen-
tru că, austriecii de exemplu,
bazându-se pe sprijinul nos-
tru slugarnic, taie de decenii,
în mod sălbatic, după bunul
lor plac, pădurile seculare
românești.

Astăzi, ei, austriecii, con-
trolează floarea fondului
forestier naţional. Adică, dau
iama în pădurile din judeţele
Hunedoara, Gorj, Vrancea, Pra -
hova, Buzău, Neamţ, Suceava.
Şi nimeni nu-i spune Austriei:
“STOP!  Aceste păduri ne
aparţin nouă, românilor!”

Zăcămintele de petrol ale
României, fără niciun fel de
control din partea noastră,
sunt exploatate tot de Austria,
având ,,terminalul".  Tot ea
face exact ceea ce vrea cu pro-
dusele brute ori finite ale
ţiţeiului românesc şi ne vinde
apoi nouă, românilor, la un
preţ uriaş, benzina rezultată
din petrolul românesc. Austria
se consideră stăpână pe sub-
solul României întrucât nu se
găseşte nimeni în ţara asta
mare care să-i spună: “HOO!
Noi, cei de deasupra zăcă -
mintelor de ţiţei, noi românii,
pe care voi vă faceţi că nu-i
vedeţi, suntem aici! Este
petrolul nostru! Daţi-ne drep-
turile noastre şi respectul cu-
venit!”

Aceeaşi Austrie, prin puter-
nicele bănci austriece pre -
zente în România, mane vrează
după bunul ei plac banii noştri,
aplicând metode şi mecanisme
financiare care îi dezavanta-
jează pe români. Şi nimeni nu
o opreşte!

Un partener de afaceri este
o ţară egală în drepturi. Pentru
Austria am devenit, deja, doar
o “piaţă”. O piaţă şi nimic

altceva! “Investitorii austrieci
văd România ca pe o desti-
naţie excelentă pentru in-
vestiţii şi cea mai mare piaţă
din Sud-Estul Europei (sn)”
declara, cu emfaza specifică
stăpânului, domnul Bommer,
Consilierul Comercial al Am-
basadei Austriei la Bucureşti.
Prin anul 2016 erau 7200
firme austriece în România.

Dar, din nefericire, nu nu -
mai despre Austria ca stăpân
este vorba. La fel se poartă, cu
România şi cu românii, SUA,
Germania, Canada, Suedia,
Olanda, Franţa, chiar şi Un-
garia vecină. Tot ca şi cum
România le-ar aparţine se
comportă arabii, care ne
cumpără pe nimic pămân-
turile cele mai mănoase,
Ucraina, care muşcă din teri-
toriul strămoşesc cu contri -
buţia făţişă şi sub semnătura
guvernanţilor români ori
Marea Britanie, care ne so-
coteşte o naţie de hoţi şi cerșe-
tori. Ai noștri nu fac nimic, dar
nimic!

Unde ne este demnitatea și
verticalitatea?!

Citeam zilele acestea de-
spre (şi admiram) verticali-
tatea politicienilor polonezi și
unguri care, ca unul,  confrun-
taţi cu sancţiunile abuzive ale
Uniunii Europene pentru mă-
surile luate pe plan național,
prin vocea preşedintelui par-
tidului de guvernământ,
Jaroslaw Kaczynski (fratele
geamăn al fostului preşedinte
Lech Kaczynski) și Victor
Orban, se opuneau. Şi, culmea,
nu s-a găsit niciun reprezen-
tant al opoziţiei poloneze sau
maghiare care să-l dea în jude-
cată pe Kaczynski și Orban
pentru înaltă trădare şi, nicio
fostă ministresă poloneză sau
ministru maghiar al justiţiei
care să ceară Comisiei Eu-
ropene alte şi mai aspre
sancţiuni pentru îndrăzneala
Poloniei sau Ungariei de a
avea o conduita verticală.
Aceste țări au conducători
verticali.

Când vom înţelege, popor şi
politicieni, că România are
(încă!) un viitor şi că acest vi-
itor depinde de demnitatea cu
care ne comportăm cu cei ce
ne vor slugi? Când vom pri-
cepe, popor şi politicieni, că
ţara asta va mai exista sau nu,
în funcţie de respectul de sine
cu care noi, împreună cu con-
ducătorii vremelnici ai
României, ne adresăm azi
acestor indivizi infatuaţi, care
se învârt pe aici ca nişte
vechili, desconsiderându-ne?
Cât timp mai trebuie să treacă
şi cât va trebui să mai avem de
suferit până sa înțelegem?!

Răspunsul? Îl ştim cu toţii,
dar, din nefericire, ne place
acest răspuns. România este a
noastră doar dacă suntem
demni. Şi, atingerea acestui
deziderat nu impune cheltu-
ieli financiare, nici sacrificii
umane suplimentare. Cere
doar DEMNITATE. Atât!  Oare
cerem prea mult acestor indi-
vizi penali, care ne dau lecții
de moralitate. Continuând cu
această gândire, fără o re-
formă din temelii a tuturor in-
stituțiilor statului, a tuturor
legilor, reformarea întregii
justiții, a întregului aparat de
forță cu toate structurile lui, a
întregii clase politice, nu vom
avea niciun viitor. România
merge azi sigur spre INSOL-
VENȚĂ, iar apoi spre Faliment.
Inclusiv SPORTUL (toate fed-
erațiile) au ajuns ,,STAT în
STAT". De șase ani domnul Io-
hannis ne promite reformarea
instituțiilor statului, dar vine
cu motive puerile, ba nu are
Guvernul lui, Parlamentul lui,
totul al lui, uitând că, atunci
când ai totul al tău, se numește
,,totalitarism". De fapt, când nu
respecți propriile legi și ești
conducător, tot totalitarism se
numește.

”Covidul” a scos la iveală
toate bubele statului

Toată impotența și nemer-
nicia unui sistem găunos, a
unei clase politice inapte să
conducă țara spre mai bine.
Singurul „mai bine” spre care
merg politicienii este mai
binele lor. Aceste lucruri tre-
buie să fie stopate. Aceste lu-
cruri nu trebuie să se mai
întâmple. Mor oamenii cu zile
și nimeni dintre cei respons-
abili nu pățește nimic. Nimeni
nu este de vină. Trebuie să
stopăm această clasă politică
criminală! După ce au vândut
tot din țara asta, acum au tre-
cut la exterminarea propriului
popor, prin neputință, prin
hoție, prin indiferență. 

Spre TOTALITARISM, PAS
cu PAS! Când ai totul al tău,
devii totalitar. Dar, va veni o
vreme în care plătim cu toții..

Al dumneavoastră
Prof Ioan Romeo Mânzală
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România, fără români adevăraţi!
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Mod de preparare:

Zarzavaturile se curăță și
se spală. Ceapa tăiată
mărunt se pune la călit în
ulei, într-o cratiță încăpă-
toare. Pe rând, se adaugă

morcovul ras, țelina și
rădăcina de pătrunjel, tăiate
bucățele, iar varza tăiată fi-
deluțe. Legumele se lasă la
înăbușit sub capac, apoi se
adaugă  bulionul, semințele

de mărar și o linguriță de
cimbru uscat. Peste legumele
din cratiță se toarnă apă clo-
cotită și se pun cartofii tăiați
bucățele. Mâncarea se lasă să
clocotească, la foc mic, iar
când legumele sunt fierte se
adaugă borșul, dat într-un
clocot. După ce mâncarea se
condimentează cu sare și
piper, deasupra se presară
verdeață, se acoperă cu un
capac și se stinge focul. Se
poate servi cu ardei iute și
mămăliguță. 

INGREDIENTE

3-4 cartofi, două cepe, 2 morcovi, o rădăcină de

pătrunjel, o țelină medie, o varză mică, o jumătate de

litru de borș, două linguri de bulion, ulei, cimbru, sem-

ințe de mărar, o legătură de leuștean și una de pătrun-

jel, sare, piper. 

Mâncare de legume cu borșMâncare de legume cu borș

Mod de preparare:

Pentru început, se cerne
făina, iar peste ea se presară
drojdia uscată. Uleiul, borșul,
zahărul și sarea se amestecă
bine, apoi se toarnă peste
făină. Ingredientele se
amestecă până ce se obține
un aluat consistent. Dacă
este cazul, se mai poate
adăuga făină sau borș. 

Aluatul obținut se lasă o
jumătate de oră să se odih-
nească, apoi se împarte în

două. Fiecare parte de aluat
se întinde într-o foaie ro-
tundă și subțire. Se taie apoi
sub formă de raze, la mă -
rimea dorită. 

La baza fiecărei raze se
pune câte o linguriță de dul-
ceață sau altă umplutură,

apoi se rulează strâns, către
vârf. 

Cornulețele se așază într-
o tavă tapetată cu hârtie de
copt și se dau la cuptor la foc
mediu pentru cca 20-30
minute, până se rumenesc
ușor. 

INGREDIENTE

500 g făină, 7 g drojdie uscată, 250 ml ulei, 125 ml

borș, o lingură zahăr,  un praf de sare.

Umplutura: dulceață, rahat, nuci, sau magiun.

Pentru finisat: 50 g zahar pudră vanilat

Cornulețe cu borș 

BORŞUL

Folosit pentru prepararea diferitelor rețete culinare,
borșul este și un remediu natural, care poate ține la dis-
tanță problemele de sănătate, mai ales în anotimpul rece.

În caz de bronșită - afecțiune specifică sezonului rece,
nutriționiștii recomandă o cură cu borș, timp de patru
săptămâni, în care se consumă câte două căni cu borș, cu
15 minute înainte de masa de prânz și de seară.

Revigorează organismul. Licoare cu efecte revigo-
rante, borșul poate fi folosit atunci când organismul este
epuizat, ne recomandă specialiștii. Dacă oboseala per-
sistă mai multe zile, o ceașcă cu borș, consumată cu un
sfert de oră înainte de mesele principale, la un interval
de  15 zile, își va dovedi eficiența.

Reglează glicemia. Persoanelor care se confruntă cu o
astfel de problemă, nutriționiștii recomandă a se con-
suma câte o cană cu borș, înaintea meselor principale.

Borș de casă 
Prepararea drojdiei de borș

Ingrediente: 250 g tărâțe de grâu și o felie de pâine. Se
pregătește apoi un borcan mare, în care se pun cele 250
g de tărâțe de grâu și felia de pâine fărâmițată. Deasupra
se toarnă turnați apă rece, în așa fel încât să se obțină o
pastă groasă. Vasul se lasă acoperit, la temperatura
camerei, timp de 2 zile, interval în care aceasta fer-
mentează.

Prepararea borșului

Ingrediente: 400 g tărâțe de grâu, 100 g mălai, 3 fire
de leuștean, o crenguță de cireș sau de vișin și 5 l de apă. 

Într-un borcan de 10 litri se pune drojdia de borș, cele
400 g de tărâțe și mălaiul. Deasupra se toarnă 5 l de apă
clocotită, iar după ce compoziția se amestecă bine, se
adaugă leușteanul și crenguța de cireș sau de vișin. Bor-
canul se acoperă cu un capac, iar compoziția se amestecă
de 3-4 ori, timp de 24 de ore. După acest interval, borșul
se strecoară, se toarnă în sticle și se păstrează la rece.
După 1-2 săptămâni, își schimbă culoarea. Tărâțele care
rămân se păstrează la rece, într-un vas de sticlă, timp de
8 săptămâni și pot fi folosite la prepararea unei serii noi.
(Rețete de la cititoare). 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

CA - SAN - BONGO - YP  - AR - NATAL - AIURELI - ABA - ELAN - IH - HOT -  AU - PI - TORR - D - P - ZURGALAI - MARAR - KI - KUDU - AUT - AA

- UF - L - A - RARA - ACT - SER - BAMBUS - C - AE - I - ITA - ACE - ETUI - ERA - APA - G - PD - AIA - PT - CARARUI - RR - AUR - NEGRICIOS -

NILGAU - KIL - U - AG - ER - DIE - IAR - AVION - ARDEIA



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, 38 mp, etaj 1,

utilată și mobilată, frigider, aragaz,
butelie, mașină de spălat, CT, boiler,
cameră, hol, bucătărie, balcon mare,
ușă metalică, termopan, parchet, gre-
sie, faianță. Preț: 10.000 euro. Rog 
seriozitate. 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 Ofer pentru închiriat garso -
nieră Deva, piață, CT, termopan, mo-
bilată și utilată, chirie 130
euro/lună plus garanție, pentru o
persoană cu venituri stabile. Telefon:
0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane în-
cadrată în muncă. Rog seriozi-
tate. Tel. 0724.451.762.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, telefon:
0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-
matriculat, situat în Lunca Crișului,
com. Baia de Criș. Preț negociabil,
telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

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 Doamnă sinceră, frumoasă, se-
rioasă, sufletistă, harnică, gospodină,
cu bun simț, fără vicii și fără obligații,
doresc căsătorie cu un domn peste 60
de ani, compatibil. Telefon:
0734.712.207

l Domn creștin, ortodox, serios,
sincer, sufletist 66/1,68,80, pensionar,
cu locuință fără vicii sau obligații, cu
credință și frică de Dumnezeu, doresc
să cunosc pentru căsătorie o doamnă
compatibilă, cu sau fără locuință, cin-
stită, credincioasă, harnică, gospodină
cu vârstă cuprinsă între 60-64 de ani.
Rog seriozitate. Telefon:
0736.175.735., între orele 8,00-20,00.

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

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator al
SC COMTUR ALF SRL Hunedoara, 
eliberat de ONRC Hunedoara. Se de-
clară nul.

DIVERSE

l Vând țuică întoarsă, de mere, de
53 grade, 20 lei/l, 60 grade – 25
lei/litru. Telefon: 0733.551.765.

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 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.

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

Sorin Marica - Testare  COVID 19, 
gratuită pentru fiecare român!

Deputatul de Hunedoara
al ProRomânia, Sorin Marica
Petru este de părere că fie -
care cetățean trebuie să se
testeze pentru COVID-19
fără să plătească sute de lei!

,,PRO România propune
inițierea unui Program Na -
țio nal de Testare gratuită a
românilor, decontat de către
stat. Prioritatea sanitară a

acestui an este lupta îm-
potriva coronavirusului, iar
un guvern responsabil tre-
buie să ia în serios această
gravă amenințare asupra
sănătății publice!

În combaterea virusului,
românii pot face un front
comun, dar pentru asta este
nevoie de un sistem sanitar
inovativ, orientat spre rezul-

tate bune.  
De aceea, propunem înfi-

ințarea unui Centru Națio nal
de Plasmă Conva lescentă,
unde toți cei care s-au vinde-
cat de COVID-19 vor fi încu-
rajați să doneze sânge, care
va fi apoi folosit pentru pro-
cedurile medicale destinate
actualilor pacienți,, a mai
precizat Sorin Petru Marica.

Veţel – Mai multe proiecte
de interes local, care vin în
sprijinul creşterii calităţii
vieţii oamenilor, sunt în plină
derulare în comuna Veţel. Se
lucrează la asfaltări de dru-
muri, reţele de apă şi ca -
nalizare. 

Potrivit primarului Ioan
Henţiu, lucrările de asfaltare
la drumurile din satele Veţel şi
Herepeia sunt finalizate, fiind
vorba de tronsoane în
lungime de cinci kilometri. 

„Specialiştii Agenţiei pen-
tru Finanţarea Investiţiilor
Rurale (AFIR) au efectuat o
verificare a lucrărilor pentru a
ne vira o ultimă tranşă de bani
pe acest proiect. Lucrările s-
au încheiat şi s-a făcut re-
cepţia acestora. A fost un
proiect care s-a derulat fără
probleme pe o lungime de
5,78 kilometri”, a afirmat pri-
marul Ioan Henţiu.

Un alt proiect se referă la
alimentarea cu apă a satelor
Bretelin şi Căoi. Proiectul este
gata, însă oamenii vor benefi-

cia de apă la reţea în momen-
tul în care infrastructura va fi
predată operatorului regional
Apa Prod Deva. 

„Aşteptăm să vină re pre -
zentanţii Apa Prod, să pună
reţeaua în funcţiune pentru că
până lucrarea nu este fina -
lizată nu putem deschide ali-
mentarea cu apă. Estimez că
zona Bretelin va fi funcţională
în foarte scurt timp”, a arătat
primarul comunei Veţel, Ioan
Henţiu.

Şi pentru că iarna bate la
uşă, administraţia locală a în-
ceput pregătirile utilajelor
necesare la operaţiunile de
curăţare şi deszăpezire a dru-
murilor. Pe lângă verificările
tehnice, se reface stocul de
material antiderapant pentru
ca prima zăpadă să nu fie o
problemă. 

Veţel: Asfaltări şi reţele 
de apă finalizate

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

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

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

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

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

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

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

conform SNC şi în domeniile de specializare înteligenţă conform SNCDI.

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

absolvirea cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale.

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

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 

Comandat de PRO ROMANIA - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la de-

semnarea mandatarului financiar:11200008.

Guvernul PNL este de
un an de zile în
funcție cu drepturi

depline. A avut posibili-
tatea să atragă investiții
în spitalele de stat și să
înceapă construcția spi-
talelor regionale pe bani
europeni, special alocați
în pandemie. Dar n-a
făcut-o. Câte gafe, câte de-
cizii greșite are de gând
să mai tolereze președin-

tele din partea acestui
Guvern până să le ceară
demisia? 

Guvernul Ponta a plecat în
2015 pentru că a crezut că
așa se pot schimba lucrurile
în bine și că oamenii vor avea
certitudinea că ancheta nu
este influențată în niciun fel.
După 5 ani însă, situația este
mai rea, pentru că nu arde un
club privat, ci un spital de
stat.

Noi, cei de la PRO ROMÂ-
NIA considerăm că sănătatea
românilor este prioritară
față de orice altceva, astfel că
vom face toate demersurile
necesare pentru a accesa
fonduri europene pentru
construirea de spitale mo -
derne și pentru moder -
nizarea celor existente.

Petru Sorin Marica -
Deputatul dumneavoastră

Sănătatea românilor este o prioritate
pentru PRO ROMÂNIA!


