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Comisariatul Județean
de Mediu Hunedoara
(din cadrul Gărzii

Naționale de Mediu) -
după cum ne informa în
exclusivitate Remus Du-
mitru GUȚĂ (foto) în cali-
tatea sa de comisar șef -
are atribuţii privind apli-
carea politicii Guvernului
în materia prevenirii, con-
statării şi sancţionării
încălcării prevederilor
legale privind protecţia
mediului, inclusiv a nere-
spectării reglementarilor
prevăzute în legile speci-
fice din domeniile con-
trolului poluării
industriale şi manage-
mentului riscului, sub-
stanţelor şi preparatelor
periculoase, biodiver-
sităţii şi ariilor naturale
protejate, fondului de
mediu şi altor domenii
prevăzute de legislaţia
specifică în vigoare.

Pe teritoriul județului
Hunedoara se desfășoară ur-
mătoarele activităţi econom-
ice cu impact asupra
protecției mediului și anume:
producția de energie electrică
şi termică, industria extrac-
tivă, siderurgie, creşterea an-
imalelor, industria uşoară,
fabricarea produselor metal-
ice, producția de echipa-
mente electrice și electronice,
exploatare forestieră, prelu-

crarea lemnului, construcții,
turism, colectare/valorifi-
care/eliminare deşeuri, com-
erţ, industrie alimentară etc.

Teritoriul județului Hune-
doara beneficiază de un
statut legal de protecție la
nivel național având un
număr de 46 arii naturale
protejate din care 4 sunt par-
curi naționale, naturale și un
geoparc a căror suprafață în-
sumată reprezintă 25,44%
din suprafața totală a județu-
lui. 

De la începutul anului
2020 și până în prezent, la
nivelul Comisariatului Jude -
țean Hunedoara al GNM, şi-au
desfăşurat  activitatea  un
număr de 15 angajați (12
comisari, comisar șef, 1 ex-
pert, 1 consilier juridic).
Având în vedere profilul ac-
tivităților economice enu-
merate mai sus, tendinţele de
dezvoltare ale judeţului, am-
plasarea fizico-geografică a
judeţului și evoluția epidemi-
ologică de pe teritoriul
României, în contextul apari -
ției și răspândirii coronaviru -
sului SARS-CoV-2, comisarii
din cadrul CJ Hunedoara al
GNM pe parcursul anului
2020 și-au desfășurat activi-
tatea fără întrerupere și au
acordat o deosebită atenție
următoarelor tipuri de con-
troale:

- transferuri de deșeuri
periculoase și nepericuloase,
depozite de substanțe pericu-
loase la care pot să apară
pericole de accidente majore
(SEVESO), operatorilor care
introduc pe piață lemn și pro-
duse de lemn, balastiere,
cariere, iazuri piscicole, chim-
icale, instalații mari de
ardere, vehicule scoase din
uz, DEEE (deșeuri de echipa-
mente electrice și electron-
ice), organisme modificate
genetic, specii protejate
CITES, activități în arii prote-
jate etc;

- verificarea operatorilor
de salubritate cu privire la re-
spectarea graficului de
colectare, transport și depoz-
itare a deșeurilor municipale
precum și trasabilitatea
deșeurilor infecțioase; 

- inspecția depozitelor de
deșeuri municipale/industri-
ale neconforme, atât cele în-
chise cât și cele care nu au
fost închise la termen, pre-
cum și la cele conforme aflate
în funcțiune;

- controale în vederea ver-
ificarii stadiului de realizare a
măsurilor prioritare de gu-
vernanță privind gestionarea
deșeurilor municipale con-
form Planului Național de
Gestionare a Deșeurilor
având în vedere prevederile
Ordonanței 74/2018 pentru

modificarea și completarea
Legii nr. 211/2011, a Legii nr.
249/2015 și a OUG nr.
196/2015;

-  173 de petiții înregis-
trate și soluționate la nivelul
CJ Hunedoara al GNM în anul
2020 până în prezent, fapt ce
a condus la ocuparea unei pe-
rioade mari din timpul alocat
desfăşurării activităţii comis-
ariatului;

- controale efectuate în
baza protocolului încheiat
între AFIR, ANPM și GNM, în

scopul verificării proiectelor
depuse/contractate în cadrul
măsurilor finanțate prin
PNDR 2014-2020. În acest
sens, până la data întocmirii
prezentei informări, au fost
înregistrate un număr de 231
de solicitări.

Activitatea instituției la
nivelul județului Hunedoara
este prezentată detaliat și pe
pagina de FACEBOOK a insti-
tuției ce poate fi accesată la
https://www.facebook.com/
comisariathd.

Activitate bogată pe linia protecţiei mediului

Sub genericul „viața
înainte de toate”
putem afirma fără

teama de a greși că, cea
mai importantă datorie a
noastră, a fiecăruia, este
aceea de a depune toate
eforturile pentru a ne
promova un comporta-
ment responsabil în
scopul apărării sănătății.

Sănătatea nu este o întâm-
plare, ci o realizare.

Menținerea ei se bazează
pe măsuri înțelepte de pre-
venție. Trebuie să facem din
sănătate un scut împotriva
bolilor.

Să profităm deci, de
fiecare clipă a sănătății noas-
tre, căci aceasta nu se mai în-
toarce.

Ne aflăm într-o perioadă
deosebită din punct de ve -
dere al menținerii sănătății,
o perioadă în care trebuie să
ne protejăm viața, să ținem
cu strictețe sub control valul
de infecții datorită epidemiei
cu COVID-19.

Pe acest fond, în fața volu-
mului de infecții recoman -
dăm:

-păstrarea permanentă a
legăturii cu medicul de fami-
lie, folosindu-se teleconsul-
tațiile;

-chiar dacă pacientul se
află în spital, pentru un spri-
jin moral poate contacta cu
încredere propriul său medic
de familie;

-respectarea cu responsa -

bilitate și strictețe a măsu -
rilor oficiale necesare izolării
virusului și a infectării cu
acesta, toate menite reduce -

rii și stopării ratei de extin-
dere;

-să se respecte distanța
fizică și să se igienizeze rigu -

ros mâinile;
-să se poarte corect masca

pe față;
-evitarea aglomerării și a

discuțiilor în public;
-folosirea vitaminei C și

D3 și a cât mai multor li -
chide;

-evitarea așezării mâinii
pe spații folosite în comun.

…pot spune că sănătatea
este unul dintre cele mai
mari daruri ale vieții și de
păstrarea ei suntem respon-
sabili fiecare dintre noi.

Să preluăm deci controlul
asupra vieții noastre, îngri-
jindu-ne sănătatea.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaş

Sfatul medicului

Viața înainte de toate
(Recomandări ale medicului primar Ioan Mircea ARTEAN - Hunedoara)
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P
rimăriile din judeţul
Hunedoara s-au miş-
cat rapid pentru a

prinde finanţare neram-
bursabilă în cadrul unuia
dintre cele mai importante
proiecte post-decembriste.

Crişcior – Un proiect în
valoare de un miliard de euro,
promovat de actuala gu-
vernare, îşi propune să aducă
gazul metan în fiecare
gospodărie din România. Au-
torităţile locale din judeţul
Hunedoara au simţit pulsul
acestui moment extrem de
important pentru comu-
nităţile mici şi au început de-
mersurile necesare pentru
obţinerea finanţărilor neram-
bursabile. 

Este şi cazul comunei Criş-
cior, unde primarul Ovidiu
Furdui a încheiat deja un
acord de asociere cu primări-
ile din Ilia şi Dobra, pentru a
reuşi să se încadreze în cri-
teriile de eligibilitate ale
proiectului, adică minim

3.000 de beneficiari. 
Intitulat „Dezvoltare de

rețele inteligente de dis-
tribuție a gazelor naturale
pentru autoritățile publice lo-
cale”, proiectul are ca lider de
asociere Primăria Crişcior,
după ce comunele Crișcior,
Ilia și Dobra au semnat un
acord de parteneriat.  Acesta
va permite depunerea proiec-
tului pe Programul Opera -
țional Infrastructură Mare
(POIM) 2014-2020, Axa pri-
oritară 8 – „Sisteme inteli -
gente și sustenabile de
transport al energiei electrice
și gazelor naturale”.

„Este un proiect extrem de
ambiţios şi care este aşteptat
de foarte mulţi oameni. Am
reuşit să ne asociem cu co-
munele Ilia și Dobra pentru a
deveni eligibili la finanţare.
Estimez că din comuna Criş-
cior, adică din satele Crişcior,
Barza, Valea Arsului şi
Zdrapţi, ar putea beneficia de
extinderea reţelei de gaz

metan circa 1.600 de gospo -
dării. Am depus deja lista cu
toate gospodăriile aflate pe
raza întregii comune, astfel ca
toți locuitorii să poată benefi-
cia de acest serviciu. Este clar
că avem nevoie de un aseme-

nea proiect pentru că, procu-
rarea lemnului de foc este din
ce în ce mai grea, iar populaţia
este în vârstă şi nu mai poate
merge la pădure”, a declarat
primarul comunei Crişcior,
Ovidiu Furdui. 

Proiectul va fi depus în ter-
menul legal, adică până pe 17
decembrie, iar valoarea max-
imă a finanţării pentru o
asociere este de 25 milioane
euro. 

Bucureşci – Chiar dacă Bu-
cureşciul este o comună mică,
problemele locuitorilor sunt
identice cu cele ale altor comu-
nităţi. Situată într-o zonă de
munte, comuna se confruntă
cu nevoia unui buget care nu
poate asigura toate finanţările
pe care şi le-ar dori adminis-
traţia pentru comunitatea lo-
cală. 

Aşa că, la fel ca în cazul altor
comune din judeţul Hune-
doara, Primăria Bucureşci
caută soluţii pentru promo -
varea unor proiecte de dezvol -
tare locală cu finanţări
ne rambursabile. „Proiectul de
introducere a reţelelor de gaz
metan este unul foarte impor-
tant pentru oamenii din co-
muna noastră. Am aflat despre
condiţiile de eligibilitate şi este
necesar să ne asociem, şi noi,
cu una dintre structurile care
s-au creat în judeţ. Voi face de-
mersurile necesare în acest
sens pentru a putea să benefi-
ciem, şi noi, de finanţare ner-
ambursabilă în vederea
introducerii gazului metan.
Sper să fim eligibili pentru că
este mare nevoie de o reţea de
gaz metan”, a declarat primarul
comunei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

Edilul local a estimat că
numărul beneficiarilor va de-
pinde de condiţiile impuse de
finanţator, însă cel puţin 150
de fumuri din centrul de co-
mună ar putea fi beneficiari ai
proiectului. 

Dincolo de acest proiect de
anvergură, administraţia locală
se pregăteşte pentru iarna care
vine. Stocurile de materiale an-
tiderapante au fost asigurate,
utilajele de intervenţie au fost
verificate şi s-au stabilit prio -
rităţile de lucru. 

În plus, administraţia locală
se implică şi în măsurile de
prevenire a răspândirii Covid-
19, pentru familiile sărace fiind
pregătite măşti de protecţie ce
vor fi distribuite gratuit, în con-
formitate cu normele sanitare
şi legale. 

Râu de Mori: „Fiţi riguroşi cu 
măsurile de protecţie”

Râu de Mori – Noul pri-
mar al comunei Râu de Mori,
Flaviu Dilertea, s-a confrun-
tat, după preluarea mandat-
ului de edil, şi cu o situaţie
mai puţin plăcută pentru
domnia sa. 

Implicat în probleme de
administraţie, primarul a
constatat că starea sa de
sănătate s-a alterat pentru
două zile, iar testul efectuat a
arătat că este pozitiv la in-
fecţia cu Covid-19. 

„Așa cum mulți știti, sunt
pozitiv în urma testului pen-
tru diagnosticarea COVID-19,
dar sunt cât se poate de po -
zitiv și în atitudine la nivel
mental. Urmez tratamentul
și recomandările medicului
de familie și pot spune că
acum sunt într-o formă fizică
aproape normală, dar foarte
atent la orice posibil simp-
tom. Am avut doar o secreție
nazală abundentă în primă
fază, apoi o ușoară durere de
cap și gât, simpome care au
dispărut în două zile. M-am
autoizolat încă de la primul
simptom care a apărut in-
stantaneu, apoi am făcut tes-
tul când deja eram bine,
pentru că nu voiam să risc
revenid în colectivitate să in-
fectez și pe alții. E un virus

periculos, poate că pentru
unii nu e cine ştie ce, o sim-
plă răceală, dar v-aș ruga pe
toată lumea să fiți cât se
poate de responsabili, să
conștientizați faptul că în
schimb pentru cineva
apropiat, drag nouă, poate fi
fatal. Vă rog din suflet, fiți
rigu roși cu măsurile de auto-
protecție. Pentru cei care
sunteți de-asemenea infec-
tați, nu priviți cu frică și

groază boala... cu credința în
Dumnezeu, cu o atitudine
pozitivă, și o medicamentație
luată după prescripția medi -
cului, șansele de vindecare,
fără urmări, sunt foarte mari.
Multă sănătate și imunitate
tuturor! Purtați-vă de grijă
fraţii mei, păziți-vă și trupul
dar și inima și gândul!”, a
transmis, pe pagina sa de so-
cializare, primarul Flaviu
Diler tea.

Gaz metan în fiecare casă- un
proiect dedicat comunităţilor mici

Bucureşci: „Ne zbatem 
pentru proiectul de extindere

a reţelelor de gaze
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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 le -
gislaţia anterioară.

7. Legiferarea dispoziţiei ca pentru parti -
ciparea 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

În timp ce îngropăm un
popor în trădare, aștep-
tăm cu fast o pomană a

celor care ne vând fără crân-
tire, cu bucurie în glas și
simțire aplaudăm cu miș-
care de sclav, roboți al
noului timp, executăm noua
ordine pentru cei care ne
spun că suntem corupți, că
suntem mai proști decât ei,
că nu putem să fim un popor
de oameni corecți, cinstiți,
credincioși, că nu existăm
decăt pentru binele lor, al
celor aleși.

Ei sunt tot ce este corect, sta-
bilesc ce putem și ce nu, dacă trăim
sau murim.

Cei care sunt și se declară
ROMÂNI nu pot decât să se ridice
împotriva minciunii cu puterea
adevărului, cu propria ființă să fie
exemplu pentru cei mulți, să nu
lase ca cei cumpărați să conducă,
cum fac și desfac de treizeci de ani,
să ne ridicăm din mizeria trădării
politicienilor de ocazie, de cei care
ne vând la fiecare patru ani, pentru
binele lor.

Citim atăt de multe proiecte,
idei, planuri, care ne mint atât de
frumos, încearcă să ne seducă cu
vise deșarte, poromițându-ne o
viață cum nu a mai fost, cu locuri
de muncă în fabrici inexistente, cu
salarii mărite doar pe hărtie, fără
acoperire în fapte, doar cu promi-
siuni de lucruri mărețe, toate uitate
pentru viitoarea legislatură. 

Avem partide politice cu atăt de
multe culori încăt putem fi invi dioși
pe curcubeu, care își închipuie că au

doctrină politică, sau cel puțin așa
se declară, dar care nu cunosc nici
măcar termenul de doctrină, dexul
limbii române fiind o mare ne-
cunoscută, iar membrii acestora nu
cunosc nici măcar denumirea
generică a propriului partid, dar
votează cu devotamemt pentru ide-
alurile acestuia.

Avem așa-ziși lideri politici,
cetățeni români, în anumite acte, în
altele cine mai știe, care ne spun
cum să fim orice, doar popor
român nu, că suntem europeni,
chiar mondiali, galactici, ce trebuie
să respectăm ceea ce hotărăsc doar
cei nenumiți, papușari de vocație,
conducători răsăriți din tombe -
ronul trădării de neam, unelte al
celor care se cred dumnezei.

Nu vrem decăt să trăim, curați,
cinstiți și cu credință în țara noas-
tră ROMÂNIA, ”grădina maicii
Domnului” cum a spus însuși Papa,
unsul Domnului pe pământ, fără a
fi învățați de alții, cei binevoitori, ce
să facem și cum să facem, cât și
cum să visăm, pe cine să alegem și
ce să alegem, avem puterea și tăria
unui popor unic, prea vechi pentru
ceilalți, prea puternic pentru cei
mici, EUROPENI înaintea celorlați
trăitori.

Este timpul să credem în noi, să
facem totul pentru familia noastră,
pentru binele nostru, să alegem
numai pentru noi și NU pentru alții,
să fim stăpăni pe viața noastră, pe
averea noastră, pe visele noastre.

Să fim ROMÂNI în ROMÂNIA
NOASTRĂ și nu a lor!

VICEPREȘEDINTE P.R.M.
HUNEDOARA

Alexandru Toma NEGOIȚĂ

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

Să fim ROMÂNI în
ROMÂNIA NOASTRĂ

și nu a lor!
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T
oți cei care doresc să
cumpere produse
tradiționale și obiecte de

manufactură de la producătorii
din județul Hunedoara au la
dispoziție site-ul www.produs-
dehunedoara.r, unde sunt
prezentați, cu date de contact, o
parte dintre cei care produc
dulcețuri, siropuri, miere, lac-
tate și brânzeturi, fructe,
legume, uleiuri, produse de
panificație și patiserie, obiecte
din lemn, ceramică, țesături și
alte piese de artizanat.

De asemenea, pe platforma de
socializare Facebook este activ
grupul Produs de Hunedoara, grup
care cuprinde la acest moment
aproximativ 4000 de membri.
Acest spațiu online interactiv

reprezintă un loc de întâlnire între
producători și clienții interesați de
ofertele acestora.

Toți producătorii care doresc să
beneficieze de promovarea gratu-
ită pe aceste canale online, pot
transmite solicitarea de înscriere la
adresa de e-mail
adeh_hd@yahoo.com, contact al in-
stituției publice care administrează
aceste platforme, respectiv Agenția
de Dezvoltare Economico-Socială a
Județului Hunedoara, din subor-
dinea Consiliului Județean Hune-
doara.

Încurajăm toți hunedorenii să
cumpere produse autohtone și să
sprijine astfel micile afaceri locale,
contribuind la dezvoltarea eco-
nomică a comunității.

Promovare online pentru micii 

producători locali prin intermediul 

site-ului Produs de Hunedoara - 

Bun și fain, cu drag din Ardeal

În zece zile, hunedorenii au de luat o de-
cizie importantă. Chiar dacă libertățile noas-
tre ne-au fost restrânse și suntem forțați să o
facem în plină pandemie, trebuie să ne ex-
primăm votul democratic. O facem pentru
noi și pentru viitorul celor dragi nouă, dar și
pentru cei care astăzi nu mai sunt printer noi.

Întrebarea este, cu cine votăm și de ce?
Votăm cu oamenii care au făcut ceva pentru
comunitate și pentru familiile noastre. Votăm
cu oamenii care ne-au convins că, în anii ce
vor urma, știu ce au de făcut, dar știu și cum
să o facă. Hunedorenii sunt oameni raționali
și serioși, care știu să facă diferența dintre re-
alitate și imaginația unor politicieni.

Programul de Guvernare al PSD este un
plan bine structurat, realist și de impact, con-
ceput cu experți și specialiști din fiecare
domeniu în parte. Măsurile care pot influența
viața tuturor hunedorenilor, în viziunea
noastră social-democrată, sunt măsurile
pentru sănătate, educație, muncă și dez-
voltare locală.

În domeniul sănătății, propunem înfi-
ințarea a 800 de centre comunitare medicale
și 200 de centre de asistență medical ambu-
latorie de specialitate, care sunt cheia acce-
sului sigur și rapid al cetățenilor la servicii de
sănătate. De asemenea, pentru că credem în
accesul neîngrădit la medicamentele 
esențiale, vom asigura compensarea lor, dar
și a tratamentelor pentru pacienții din pro-
gramele naționale. Intenționăm să sprijinim
familiile prin îmbunătățirea stării de sănă-
tate a femeii și a copilului, inclusiv prin dez-
voltarea medicinii școlare.

Anul 2020 a lovit sistemul educațional
românesc, iar măsurile luate pentru buna
dezvoltare a copiilor au fost insuficiente. În
primul rând, garantăm transportul gratuit
pentru elevi, pentru toate tipurile de trans-
port, pe tot parcursul anului calendaristic. În
continuare,vom accelera investițiile și dez-
voltarea educației românești prin asigurarea
laptopurilor și tabletelor, precum și prin re-
alizare unui sistem integrat de eLearning.
Materialele, cărțile și manualele o să fie on-
line, pe Platforma Educațională, iar 
Biblioteca Virtulă Multimedia o vom dezvolta
în colaborare cu Televiziunea Română. Pen-
tru că suntem conștienți că viața unui părinte
nu este ușoară, vom înființa școli cu program
prelungit, până la ora 16,00, oferind astfel
elevilor pe lângă programul şcolar şi posibil-
itatea de a servi o masă caldă şi de a participa
la activități noi și interesante. 

Nu în ultimul rând, vom implementa un
Program Național de Sprijin al Elevilor și
vom dezvolta programul existent de burse:
1000 lei/lună pentru bursa de asistență so-
cială, 550 lei/lună pentru bursa socială, 400
lei/lună pentru bursa de studiu, 470 lei/lună
pentru bursa de merit și 500 lei/lună pentru
bursa de performanță. 

Oamenii care muncesc au avut un an greu,
instabil din punct de vedere financiar. Acești
oameni merită siguranța locurilor de muncă,
așa că vom acorda sprijin financiar pentru
orice firmă care înființează și menține 1-2 ani
locuri de muncă. Ca să stimulăm creșterea
salariilor în mediul privat, vom acorda
vouchere de până la 100.000 €/firmă pentru
acoperirea cheltuielilor cu formarea sau re-
conversia profesională a angajaților, cu
condiția creșterii salariilor celor care au par-
curs programul de formare. Este primordial
să reducem șomajul, iar acest lucru îl vom
face prin finațarea cu 2500-5000 lei a 
cursurilor de calificare tip școală de șoferi
sau meșteșuguri pentru lucrătorii din
grupuri sociale cu șomaj structural ridicat.

Chiar dacă muncim, trebuie să ne gândim
și la familie. Astfel, programul de stimulare a
natalității va acorda vouchere în valoare de
400 € la nașterea fiecărui copil, precum și
vouchere pentru creșă, până la intrarea în
grupa mică de la grădiniță.

Dacă citiți aceste rânduri, înseamnă că și
dumneavoastră, ca și mine, ați crescut în
Hunedoara. Eu iubesc acest județ și iubesc
Bradul, localitatea mea natală. De aceea, mă
bucur că vom avea posibilitatea să dezvoltăm
județul nostrum în continuare, prin descen-
tralizare. PSD propune ca administrațiile lo-
cale, primăriile și Consiliul Județean, să aibă
mai multă putere de decizie, pentru că noi
știm cel mai bine cum să ne gospodărim casa,
localitatea și județul nostru. Prin Fondul-
Național de Dezvoltare Locală, guvernarea
PSD va aloca autorităților locale 3 miliarde
de euro anual pentru investiții în infrastruc-
tură, apă-canalizare, salubrizare, cultură și
sport.

Așadar, după cum puteți vedea, Partidul
Social Democrat are planuri mari, dar rea -
liste, pentru Județul Hunedoara. Împreună,
după 6 decembrie, ne vom preocupa de ceea
ce contează cu adevărat – siguranța unui trai
mai bun pentru fiecare român. 

În încheiere, vă doresc tuturor sănătate.
Acum, dar și pe 6 decembrie, să vă protejați
corespunzător, pentru că mergem să votăm
pentru Hunedoara.

Natalia-Elena INTOTERO 
Deputat PSD Hunedoara

PENTRU HUNEDOARA



Echipa națională de
fotbal tineret a
româniei a fost

repartizată în urna a treia
valorică pentru tragerea
la sorţi a grupelor
turneului final al Campio -
natului European de 
fotbal under-21 de anul
viitor, a anunţat frf pe
site-ul său.

Croaţia, Rusia şi Cehia
sunt celelalte echipe aflate în
urna a treia pentru tragerea
la sorţi, programată pe 10
decembrie, la Nyon (13:30,
ora României).

Pentru prima oară în isto-
rie, la Campionatul European
Under-21 vor fi prezente 16
formaţii, împărţite în patru

grupe de câte patru echipe,
cele mai bine două clasate
urmând să se califice în faza
sferturilor de finală.

Echipele gazdă, Ungaria şi
Slovenia, au fost desemnate
capi de serie şi au fost repar-
tizate în Grupa A, respectiv

Grupa B. Cu toate acestea, în
cele două grupe, nu se va afla
altă formaţie din urna a
patra, urmând ca aici să fie
desemnate, prin tragere la
sorţi, echipe din urnele 1, 2 şi
3.

Meciurile din cele patru
grupe ale competiţiei se vor
desfăşura între 24 şi 31 mar-
tie 2021. Echipele calificate
mai departe din grupe,
primele două clasate vor
lupta pentru titlul european
în fazele eliminatorii progra-
mate în aceleaşi două ţări,
Ungaria şi Slovenia, în pe-
rioada 31 mai-6 iunie 2021.

România s-a clasat pe
locul al doilea în grupa pre-
liminară, după Danemarca.

România va bifa anul viitor a
treia prezenţă la EURO U21,
după cele din 1998 şi 2019.
Anul trecut, selecţionata
noastră s-a oprit în semifi-
nale, după 2-4 cu Germania.
În grupă, tricolorii au învins
Croaţia (4-1) şi Anglia (4-2)
şi au remizat cu Franţa (0-0).

Urnele pentru tragerea la
sorţi:

urna 1: Spania (campioa -
na), Germania (finalista),
Franţa, Anglia;

urna 2: Italia, Danemarca,
Portugalia, Olanda;

urna 3: România, Croaţia,
Cehia, Rusia;

urna 4: Elveţia, Islanda,
Slovenia, Ungaria.
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Întrecerile Campio -
natelor naționale de
gimnastică pentru ju-

nioare și senioare  orga-
nizate de către federația
română de Gimnastică  la
ploiești,  au reunit  într-o
competiție care s-a des-
fășurat pe parcursul a
patru zile, gimnaste de la
14 cluburi cu tradiție din
țară dar am consemnat și
absența reprezentantelor
de la CSS 1 Constanța și
CSa Steaua București
,unde sunt câteva ju-
nioare valoroase.

Important a fost faptul că în
urma acestor întreceri se vor
stabili  loturilor cu care Româ-
nia va participa la Campio -
natele Europene  programa te
în perioada 16-21 decembrie
la Mercin-Turcia.

La nivelul  junioarelor III
nivel 2,printre gimnastele care
au urcat pe podiumul de pre-
miere sunt și două reprezen-
tante ale LPS Cetate Deva,

sportive pregătite de prof.
Adela Popa.

Viviana Gabriela Gînju a
câștigat o medalie de argint la
individual compus și o me da -
lie de aur  în finala de la bârnă,
la egalitate cu Sara Cristea
(CSM Onești). Tânăra gim-
nastă de la centrul devean și-a
mai trecut în palmares o
medalie de argint  cucerită la
paralele unde a fost urmată în
clasament de colega ei de club
Gabriela Ariana Cotu,medalie
de bronz. Viviana Gînju a mai
cucerit o medalie de bronz și
în finala de la sol.

La junioare I nivelul cinci
competional întrecerile au
fost dominate net de către
gimnastele de la LPS Cetate
Deva. Ioana Danciu este noua
campioană  națională, ea fiind
urmată de Amalia Ghigoarță și
de Luana Șerbănescu. Ioana
Danciu  a cucerit medalii în fi-
nalele pe aparate -aur la para-
lele și bârnă,, argint la sărituri

și bronz la paralele .Amalia
Ghigoarță a câștigat finala de
la sol,, un argint la paralele și
două medalii de bronz la sări-
turi și bârnă, Luana Șerbă-
nescu aduce la palmaresul
clubului Cetate două medalii
de argint, cucerite la sol și
bârnă iar Adina Crișan  a
cucerit o medalie de bronz la
paralele.Menționăm că toate
aceste sportive sunt compo-
nente ale lotului național de
junioare și se pregătesc la Cen-
trul Olimpic din Deva cu
antrenorii Gina Gogean-Groza,
Cristinel Micu, Cătălin Meran
și Lucian Sandu care este co-
ordonatorul colectivului teh -
nic.

În întrecerea open a echi -
pelor de club, formația deveană
alcătuită din Ioana Danciu,
Amalia  Ghigoarță,Luana Șer-
bănescu și Adina Crișan a
cucerit medalia de bronz,  după
echiple de la CS Farul Constața,
și CS Dinamo București.

Gimnastică: Medalii pentru
gimnastele din Deva la
Campionatele naţionale

nou campion na-
tional de juniori,
hunedoreanul

Daniel florin Gîrleanu ,
pregătit de maestrul ilie
Captari, a fost agreat de
către conducerea federa -
ției și a fost admis să par-
ticipe la ediția din acest
an a Campionatelor Eu-
ropene, ca urmare a
rezultatelor obținute în
acest an competițional.

Federația Română de Box
a anunțat componența dele-
gației  cu care țara noastră va
participa în perioada 23
noiembrie- 3 decembrie la

întrecerile Campionatul Eu-
ropean de Juniori, care se va
desfășura în Bulgaria, la
Sofia.

Daniel Gîrleanu calcă pe
urmele fratelui său mai mare
,Cosmin și a declarant că
vrea să urce pe podiumul de
premiere la această ediție a
Campionatului European de
la Sofia.

Să fim alături de tânărul
pugilist hunedorean care
urmează tradiția familiei,el
având acum șansa lansării
pe drumul performanțelor
internationale. Succes!.

Box: Juniorul Daniel Gîrleanu,
în lotul pentru europene

fotbal: românia u 21 așteaptă tragerea la sorți pentru turneul final

Societate comercială angajează

manipulanŢi  mĂrfuri
Oferim: • salariu net 2200 lei

• tichete de masă
• masa la prânz
• asigurăm transport. 
Relaţii la telefon 0735/040.143.
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F
ostul președinte al
Comitetului Olimpic
și Sportiv Român

(COSR), actual membru al
CIO,  Octavian Morariu va
candida pentru al treilea
său mandat ca preşedinte
al Rugby Europe(Federația
Europeană de Rugby), la
alegerile care vor avea loc
pe 4 decembrie în cadrul
forului european al
sportului cu balonul oval,
potrivit portalului Inside
the Games.

Octavian Morariu, fost
preşedinte al Federaţiei Ro -
mâne de Rugby, îl va avea con-
tracandidat pe rusul Kiril
Iaşenkov, care l-a acuzat că
rugby-ul european a bătut
pasul pe loc în afara ţărilor
din Turneul celor Şase Naţi-
uni.

Vicepreşedintele Federa -
ţiei ruse a afirmat la începutul
acestei luni că e nevoie de ''o
schimbare majoră'', expri -
mân du-şi încrederea că este
persoana care poate duce
Rugby Europe la un nivel su-
perior, declarând că inten -
ţionează să dubleze bu ge tul

organizaţiei în următorii doi
ani şi să organizeze o nouă
competiţie intercluburi.

''Pentru cei care urmăresc
îndeaproape rugby-ul din Eu-
ropa e deja cunoscut, aşa cum
federaţia rusă ştie şi ea, că
lansarea unei competiţii in-
tercluburi şi investiţiile nece-
sare au fost deja votate de
conducerea Rugby Europe în
martie 2020, iar noua com-
petiţie va debuta în sezonul
2021-2022'', a afirmat Mora -
riu, care a menţionat că au
fost semnate înţelegeri cu
parteneri media şi comerciali.

“'Vreau să adaug că Rugby
Europe şi-a triplat veniturile
comerciale în ultimele 18 luni
şi are o traiectorie ascendentă
semnificativă. Rolul preşedin-
telui este de a lucra în benefi-
ciul tuturor membrilor.
Ambiţia Rusiei de a deveni o
putere în rugby este una legit-
imă şi evident că o încurajăm,
însă trebuie să se facă prin re-
spectarea regulilor şi a valo-
rilor sportului nostru şi nu în
detrimentul altor membri", a
subliniat Morariu.

Rugby: Octavian Morariu candidează 
la un nou mandat la Rugby Europe

Tenis de câmp:

Australian Open

2021 

ar putea începe

mai târziu

D
elegația României
se întoarce de la
Campionatele Eu-

ropene de judo pentru se-
niori, desfășurate la
finalul săptămânii trecute
la Praga cu o singură
medalie, una de argint
cucerită de Andreea Chiţu
la categoria 52 kg.

Ultimii trei sportivi ro -
mâni de la care erau aștep-
tate evoluții pentru medalii,
au intrat în competiţie sâm-
bătă  dar au au pierdut încă
din fazele preliminare.La cat.
90 kg, Alex Creţ, medaliat cu
argint la Europenele de ju-
niori, la începutul lunii, a fost

învins în primul tur de
polonezul Tomasz Szczepa-
niak.

Eduard Şerban, care a
cucerit bronzul european la
juniori şi tineret luna
aceasta, a pierdut în turul al
doilea la cat. 100 kg, în faţa
germanului Karl-Richard
Frey iar Luca Kunszabo a
pierdut la rândul său meciul
de debut, în optimile cat.
+100 kg, în faţa georgianului
Guram Tuşişvili, fost cam-
pion mondial.

România a participat cu
13 judoka la Europenele de
la Praga, opt la masculin şi
cinci la feminin.

Judo:  Medalie de argint cucerită

de Andreea Chițu la europene

T
urneul de tenis de
câmp  Australian
Open , cel care des -

chide sezonul în fiecare an
ar putea începe mai târziu
de cât de obicei, din cauza
contextului epidemiologic.

Daniel Andrews, premierul
statului Victoria ,unde se des-
fășoară Australian Open a de-
clarat: „Sunt încrezător că
turneul va avea loc la începutul
anului. Nu pot spune încă în ce
condiţii şi exact când, dar

muncim în acest sens. Nu e un
lucru simplu să avem sute
poate chiar mai bine de o mie
de sportivi, plus cei care îi
susţin, jurnalişti care vor veni
aici pentru un eveniment
foarte important. Trebuie făcut
totul în siguranţă, corect”.

Presa din Australia a făcut
primele estimări  și se pare că
Australian Open s-ar putea
disputa în martie sau aprilie,
nu în intervalul 18-31 ianu a -
rie, așa cum era programat in-

ițial.
Tenismena Simona Halep,a

delarat despre Australian
Open 2021:  „Darren mi-a spus
că atât carantina, cât și
turneele vor fi la Melbourne și
va trebui să ajungem mult mai
repede anul acesta în Aus-
tralia. Sunt pregătită pentru o
astfel de deplasare și sper să
fie bine. Nu pot să fiu 100%
sigură că voi fi la capacitate
maximă, pentru că vor fi
condiții diferite”.



Aadus pentru prima
dată pe pământul
strămoșilor noștri

cuvântul lui Hristos,
propovăduind Evanghelia
în teritoriile situate pe
țărmul apusean al Marii
Negre. Este sărbătorit în
fiecare an la data de 30
noiembrie, fiind consid-
erat și ocrotitorul
României.

Sfântul Andrei - 
”Cel Întâi chemat” 
S-a născut Betsaida

Galileia, localitate aflată în
nordul Ţării Sfinte. Se spune
că ar fi primul discipol al lui
Iisus, „Cel Întâi chemat” și
printre primii patru dintre
apostolii preferați, alături de
Petru, Ioan și Iacob. Era
fratele lui Simon Petru,
amândoi fiind pescari, ală-
turi de tatăl lor. Cei doi frați
au fost ucenicii Sfântului
Ioan Botezătorul, urmându-l
pe acesta când își rostea
predicile în pustiul Iordanu-
lui, cu îndemnuri la pocăință
și cu proorocia despre
venirea lui Mesia, scrie orto-
dox.ro. Sfântul Andrei a fost
martor, alături de alți
ucenici, la botezul Domnului,
săvârşit de Ioan. Dorinţa de
a-L urma pe Hristos se naște
în el, în momentul în care
Sfântul Ioan spune: "Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce
ridica păcatul lumii" (Ioan 1,
29). Dar chemarea sa  la
apostolie se face mai târziu,
fiind relatată de Sfântul
Evanghelist Matei: ” Pe când
Iisus umbla pe lângă Marea
Galileii, a văzut doi frați, pe

Simon ce se numește Petru și
pe Andrei, fratele lui, care
aruncau mreaja în mare, căci
erau pescari, și le-a zis:
"Veniți după Mine și vă voi
face pescari de oameni. Iar
ei, îndată lăsând mrejele, au
mers după El". (Matei 4, 18-
20). A murit în orașul pelo-
ponesian Patras, ca martir, în
ziua de 20 noiembrie a anu-
lui 60 e.n., răstignit pe o
cruce în formă de X. Se spune
că moartea lui a stârnit o fur-
tună puternică din senin,
care i-a orbit pe toţi cei ce
asistau la răstignire, potrivit
crestinortodox.ro.

Moaştele din Patras
S-au aflat la Patras, unde

Sfântul Andrei a murit ca
martir,  până în anul 357 când
împăratul Constantin al II le-
a luat și le-a așezat în Biserica
Sfinților Apostoli din Con-
stantinopol. Au fost duse apoi
în Italia, în catedrala din
Amalfi. În anul 1462, capul
Sfântului Andrei ajunge la
Roma. De aici a fost dus în
Catedrala din Patras, în biser-
ica cu hramul Sfântul Andrei.

Ocrotitorul României
Potrivit celor scrise de unii

istorici și teologi din veacurile
creștine, Sfântul Apostol An-
drei a  fost  primul propovă-
duitor al Evangheliei la
geto-daci, în  teritoriul dintre
Dunăre și Marea Neagră, dar
și în teritoriile de dincolo de
Prut, în nordul Mării Negre.
În anul 1995, Biserica Orto-
doxă Română a hotărât ca
sărbătoarea Sfântului Andrei

să fie însemnată cu o cruce
roşie în calendarul bisericesc,
iar din anul 1997, Sfântul An-
drei a fost proclamat "Ocroti-
torul României".

Peştera Sfântului 
În care se crede că a locuit

Sfântul Apostol Andrei în pe-
rioada în care se află pe teri-
toriul țării noastre, se află în
apropierea mănăstirii Der-
vent, judeţul Constanţa, chiar
în preajma Crucilor Sfinte.
Într-o nișă din biserică există
un fel de pat, scobit în piatră,
despre care tradiţia spune că
pe el se odihnea apostolul An-
drei. În vara anului 1944,
Peştera, transformată în bis-
erică, a fost sfinţită, dar la
scurt timp, biserica a fost dis-
trusă, fiind refăcută abia după
anul 1990. 

Crucile cu puteri
tămăduitoare

Cele patru Cruci Sfinte care
au existat la Dervent, una
mare și trei mici, ”crescute în
pământ” cum spune tradiția,
au puteri tămăduitoare. Cea
mare este adăpostită în para-
clisul din partea stângă a
bise ricii, iar cea mică se află
în afara bisericii, în stânga al-
tarului şi la ea se vindecă an-
imalele bolnave. Celelalte
două cruci mici au fost scoase
din pământ, după cum arată
legenda, în timpul stăpânirii
otomane. Se spune că aici vin
zilnic oameni în suferință și
se tămăduiesc prin rugăciune
sau chiar prin simpla atingere
a crucii.

Tradiții și obiceiuri 
• În tradiția populară

românească, ziua Sfântului
Andrei marchează începutul
iernii, fiind cunoscută în
popor și sub numele de Sân-
tandrei Cap-de-Iarnă sau Ziua
Lupului.

• Noapte de 29 spre 30
noiembrie poartă nume de
„Noaptea Strigoilor”. Se crede
că în această noapte, tot felul
de creaturi demonice pot
ataca oamenii. Iar ca să se
protejeze, gospodarii ung cu
usturoi geamurile şi ţăruşii
porţilor. Ascunderea coaselor
este o altă măsură de pro-

tecţie, împotriva lupilor.
• Un obicei păstrat din

generație în generație este
acela că, în această zi, nu se
împrumută bani. Plata datori-
ilor sau recuperarea banilor
datoraţi înainte de sărbătoare
este o modalitate prin care
oamenii se pot proteja de
pierderi financiare în anul
care urmează, potrivit traditi-
isiobiceiuri.ro.

• Pentru aflarea ursitei,
”Turtuca de Andrei”, făcută
din făină de grâu, este mân-
cată de tinere, înainte de cul-
care. Astfel, tradiţia spune că
bărbatul care le va cere în
căsătorie li se va arăta în vis.
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Condimente cu o
aromă unică și pu -
teri dezinfectante

uimitoare, cuișoarele au
fost supranumite ” doc-
torul celor 100 de boli”.
Provin din mugurii flo-
rilor arborelui de
cuișoare,  arbore veșnic
verde, care face parte din
familia mirtului. Apreci-
ate la adevărata lor val-
oare, cuișoarele sunt
folosite astăzi atât pe post
de condiment, cât și ca
remediu pentru multiple
probleme de sănătate.

Calități terapeutice
Bogate în nutrienți impor-

tanți, fibre, minerale și vita-
mine, cuișoarele se folosesc
atât întregi, cât și măcinate.
Dar cercetările au demonstat
că principalul  component al
cuişoarelor este eugerolul, un
ulei volatil responsabil pentru
proprietățile miraculoase ale
acestor mirodenii. La început,
cuișoarele au fost folosite
doar ca medicament ușor. Mai
mai târziu, datorită propri-
etăților  antiinflama toa re, an-
tibacteriene, aneste zice locale
şi anticoagulante, au devenit
un important remediu natu -
rist în afecțiuni ca:

Gripa, răceala 
și tusea

Fiind un foarte bun expec-
torant, cuișoarele ameliore-
ază durerile în gât şi luptă
împotriva viruşilor şi bacteri-
ilor. În astfel de situații, poate
fi preparată o băutură caldă,
cu ajutorul a zece picături de
ulei de cuişoare, puse într-o
cană cu apa caldă, la care se
poate adăuga și miere. O ast-
fel de băutură se consumă de
două trei ori pe zi. În lipsa
uleiului de cuișoare, se poate
prepara un decoct din

cuișoare.

Pentru ameliorarea
durerilor dentare
Poate fi folosit un tampon

îmbibat în ulei de cuișoare, cu
care se tamponează partea
dureroasă a gingiei. În locul
uleiului de cuișoare, pot fi
mestecate și câteva cuișoare
întregi. În cazul cariior
dentare, se macină cuișoarele,
iar praful obținut se pune pe
locul dureros, ținându-se 1-2
ore, scrie adev.ro.

Îmbunătățesc digestia
Potrivit specialiștilor, cui -

șoarele ajută la relaxarea
musculaturii netede a tractu-
lui gastro-intestinal, ame-
liorând astfel stările de vomă,
diareea, balonările, sau du -
rerile de stomac. În astfel de
situații este indicat să fie con-
summate sub formă de de-
coct, întrucât uleiul de
cuișoare poate irita stomacul.
De asemenea, tot la nivelul
tractului gastro-inetstinal

cuişoarele au şi un rol an-
tiparazitar, scrie sanatate.ro

Durerile de cap
Pot fi reduse cu ajutorul

cuișoarelor. Astfel că, se
amestecă puțină sare cu 3-4
cuișoare zdrobite, la care se
adaugă un pahar cu lapte,
scrie doc.ro

În caz de cistită sau
calculi renali

Se consumă o infuzie din
cuișoare, de două ori pe zi. Iar
dacă durerile se ac-
ceentuează, mai ales la cistită,
la infuzia de cuișoare se poate
adăuga o picătură de ulei es-
ențial de lavandă, care are
proprietăți calmante și relax-
ante, spun specialiștii.

Uleiul de cuișoare
Poate fi preparat și acasă

folosindu-se o jumătate de
cană de ulei vegetal, la care se
adaugă 1/8 de cană de
cuișoare. Se lasă să stea peste
noapte sau cel mult 24 de ore,

după care se strecoară, iar
uleiul poate fi folosit la
nevoie. 

Ceaiul de cuișoare
Se prepară dintr-un litru

de apă caldă, la care se
adaugă o lingură de cuișoare
proaspăt mărunțite, lăsându-
se la infuzat 20 de minute.
După ce se strecoară, se bea o
cană pe zi, scrie adev.ro.
Ceaiul rămas poate fi păstrat
la frigider câteva zile, într-o
sticlă închisă ermetic.

Pulberea de cuișoare
După măcinare, pulberea

de cuișoare se depozitează în
frigider, în recipiente închise
etanș, ca să nu-și pierda
savoarea și proprietățile.

În bucătărie
Cuișoarele dau o savoare

deosebită preparatelor culi -
nare. Se folosesc la prepa -
ratele de patisserie, sosuri, la
unele sortimente de prăjituri,
vin fiert sau ceai. Ele aroma-

tizează într-un anumit fel
orezul, dar pot fi utilizate și la
purificarea untului. Atunci
când le gătim, cuișoarele se
combină foarte bine cu
nucșoara și scorțișoara, scrie
paradisulverde.ro. Dar ele tre-
buie folosite cu precauție, în-
trucât aroma și iuțeala lor
specifică nu se diminuează în
timpul gătirii. Cuișoarele în-
tregi sunt  de obicei îndepăr-
tate înainte de servire.
Adăugate preparatelor dulci și
sărate, cuișoarele dau o senza-
ție de  cald, aromat și iute.
Poate de aceea, vinul fiert, la
care se adaugă cuișoare, este
atât de căutat în zilele geroase
ale iernii.

Calitatea cuișoarelor
Este foarte impoprtantă, în-

trucât, dacă acestea sunt
foarte uscate, nu conțin uleiuri
esențiale. Ca să le verificăm
calitatea, scrie old.monito rul -
expres.,vom pune câteva
cuișoare într-un pahar cu apă.
Condimentele bune vor sta
vertical, cu tija în jos, sau se
vor lăsa la fundul paharului.
Dacă vor sta în poziție orizon-
tală, înseamnă că toate
uleiurile esențiale s-au evapo-
rat.

Important!
• Înainte de utilizare, uleiul

de cuișoare trebuie diluat cu
ulei, ne sfătuiesc terapeuții. 

• Întrucât eugenolul are un
efect coroziv asupra mu-
coaselor şi pielii, persoanele
cu pielea sensibilă ar trebui să
evite aplicarea uleiului 
esenţial de cuişoare. 

• De asemenea, mediicii ne
recomandă să nu folosim un
astfel de ulei mai mult de o
săptămână, indiferent de
afecțiune. 

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Nativii acestei zodii vor avea o
perioada bună, în care
proiectele la care lucrează se vor
finaliza cu succes. Este posibil să
găsească un loc de muncă mai
obositor, dar mai bine plătit.
Sunt șanse să mai recupereze
din cheltuielile făcute anterior,
dacă sunt sprijiniți de familie.

Urmează câteva zile tensionate,
când relațiile cu șefii sau colegii
vor fi mai neplăcute. Pe par -
cursul intervalului, lucrurile vor
reintra în normal. Vor avea loc
discuții interesante, unde reușiți
să vă prezentați argumentele de
care dispuneți, pentru ca totul să
se clarifice

Veți avea o perioadă mai li -
niștită decât cea anterioară, iar
problemele legate de bani se vor
clarifica. Promisiunile care vi se
fac vor avea sorți de izbândă și
veți reuși acolo unde vă doriți să
ajungeți. O persoană din familie
va avea nevoie de sprijinul
vostru.

Este posibil ca o persoană
apropiată vouă să fie nevoită să
plece departe. Chiar dacă regre-
tați plecarea, sunteți conștienți
că direcția pe care a ales-o o va
face fericită. Situația financiară
se va redresa cât mai curând,
mai ales că s-ar putea să primiți
o moștenire.

În perioada următoare, zilele
norocoase vor alterna cu cele
mai dificile, în care vă străduiți
să finalizați ceea ce ați început.
Într-un final veți reuși, chiar
dacă efortul vostru a fost destul
de mare. La locul de muncă nu
sunt schimbări deosebite.

Astrele sunt de partea voastră în
această perioadă. Vă vor ajuta
să progresați, în ciuda obsta-
colelor ivite. Aveți nevoie de mai
multă liniște, ca să puteți lua
unele hotărâri importante pen-
tru voi și familie. Totul este să
manifestați prudență în orice
faceți.

Energia pe care o aveți vă ajută
să rezolvați o serie de probleme
importante, de care v-ați tot
lovit în ultima vreme. Neînțe -
legerile pe care le-ați avut cu
unele persoane din jurul vostru
se vor risipi. Vă veți bucura chiar
de câteva zile libere.

Aspectele mai puțin plăcute de
la serviciu vor fi estompate de
realizările pe care le aveți în
plan familial. Este posibil să luați
o hotărâre importantă, legată
de relația de cuplu. În plan pro-
fesional, vi se propune o nouă
colaborare, aducătoare de
profit.

Este posibil să vă amânați pla-
nurile legate de muncă sau in-
vestiții. Ca să câștigați bani în
plus, sunteți nevoiți să munciți
peste program sau să lucrați și
de acasă. Cu toate acestea, un vis
pe care l-ați avut se poate îm-
plini, iar acest lucru vă mobi-
lizează.

Trebuie să aveți în vedere că nu
este o perioadă benefică schim-
bărilor sau proiectele de anver-
gură. Așteptați momentul
potrivit și nu vă lansați în pre-
supuneri. Doar așa veți realiza
tot ce v-ați propus. Evitați, pe cât
posibil, situațiile tensionate de la
serviciu.

Munciți foarte mult și aveți im-
presia că  nimic nu vă iese așa
cum vă doriți. Dacă vreți să mai
schimbați ceva în viața voastră,
păstrați-vă calmul și abordați cu
diplomație situațiile sensibile.
Cei care sunt în căutarea unui
loc de muncă, îl vor găsi foarte
curând.

Se arată zile bune pentru voi, iar
sentimentul că toate sunt îm-
potriva voastră începe să dis-
pară. Aveți ocazia să alegeți un
nou loc de muncă sau să realizați
un proiect important pentru voi.
Beneficiați de mai mulți bani, așa
că deciziile greșite pot fi remedi-
ate.

• Einstein a avut ocazia să preia președinția
Israelului, dar omul de știință a refuzat, mo-
tivând că nu se pricepe la rezolvarea prob-
lemelor, scrie bunadimineata.ro

• Regele Solomon a avut, oficial, peste 7.000
de soții şi alte câteva mii de amante, potrivit
ziare.com.

• Drapelul național al Italiei este opera lui
Napoleon Bonaparte.

• Van Gogh a vândut o singură pictură în
timpul vieții, intitulată "Red Vineyard at
Arles".

• Stră-străbunica lui Hitler era la origine
evreică, descopera.ro.

•  Una dintre fascinațiile lui Hitler era legată
de mâinile personajelor istorice importante.
El păstra o carte care conținea schițe și poze
ale mâinilor și palmelor mai multor oameni
cunoscuți, potrivit bunadimineata.ro.

•  Stalin obişnuia să-şi retuşeze fotografiile
pentru a scoate oamenii morţi din ele, scrie
descopera.ro

• Karl Marx, fondatorul teoriei comunismu-
lui, nu a pus niciodată piciorul în Rusia. El s-a
născut în Germania, a trăit în Anglia și Franța,
unde a scris " Manifestul Comunist".

• Napoleon nu este francez, el fiind născut
în Corsica din părinți italieni, potrivit
ziare.com. 

•  Marie Curie nu a fost membru al Acade-
miei Franceze, din cauza ca era de sex feminin.
Cu toate acestea, a fost de doua ori răsplătita
cu Premiul Nobel, scrie bunadimineata.ro. 

• În perioada liceului, preşedintele ameri-
can Ronald Regan a fost un salvamar. A salvat
77 de persoane.

Marți, 1 decembrie, FILM CAFÉ, ora 19,55

Dans murdar 
Este unul din cele mai populare filme ale anilor

80, în central atenției fiind Baby Houseman, o ado-
lescentă de 17 ani. Aceasta își petrece vacanța în
fiecare an într-o tabără de vară, la Catskills, alături
de familia sa. Acolo este  atrasa de instructorul de
dans Johnny Castle. Spionandu-l, Baby afla ca
Johnny și Penny, prietena și partenera lui de dans,
sunt într-o situație delicată, întrucât aceasta este
însărcinată. Pus în situația de a-și găsi o nouă
parteneră, Johnny accepta să o inițieze pe Baby în
tainele dansului.

Duminică, 29 noiembrie, ora 20,30

BROOKLYN   
Filmul spune povestea unei fete irlandeze pe

nume Eilis, care își caută norocul în New York-ul
anilor '50. Dar, acolo în Irlanda, Eilis  îşi lasă o parte
din suflet, atunci când se desparte de mama şi de
sora sa, pe care le iubea enorm. Chiar dacă dorul de
casă o copleșește, ea învaţă să se bucure de o nouă
viaţă și reușește să-și facă un rost. La un moment
dat, ea se căsătorește în secret cu un instalator, pe
care-l întâlnește la dansul de vineri seara. Și, după
luni de euforie petrecute în America, se reîntoarce
în orășelul irlandez. Dar acolo, Eilis nu se mai simte
în largul ei.

PRO CINEMA



Competența în
alegerea soluțiilor vi-
abile pentru propriul

popor e de domeniul tre-
cutului, în rândul așa-
zișilor politicieni de top.

Văd numai răutate, ipocri -
zie, incompetență, lașitate în-
dreptată împotriva perso-
na lităților care au expertiză
în a gestiona situația socio-
economică. Și, totodată văd,
fără putință de tăgadă, că-și
urmăresc doar propriile in-
terese, milogindu-se la Brux-
elles, Strasbourg, în special la
Berlin, poate și la Washing-
ton. 

Chiar și la cel mai mic
nivel, dacă îți exerciți atribuți-
ile competent și cu respons-
abilitate, fac tot ce e posibil să
te elimine, tratându-te cu su-
perioritate și dezgust, pentru
că nu le faci pe plac.

Judecătorilor le e frică să
pronunțe soluții corecte,
bazate pe adevăr și dreptate,
prelungesc invocând anumite
artificii juridice pentru solu -
ționarea dosarelor, chiar și a
celor MINORE, soluții de care
depinde stabilitatea familială
a multora dintre romani.

Încotro ne îndreptăm?

Spre un haos general! Și,
haosul aduce instabilitate
economică, politică... DOAM -
NE FEREȘTE DE ȘI MAI RĂU!

Digitalizarea impusă
țărilor mai puțin dezvoltate,
subdezvoltate și chiar în
statele dezvoltate, parte a
NOII ORDINI MONDIALE,
este unul din elementele es-
ențiale ale GLOBALIZARII. 

Principiul "CONDU ȘI
DEZBINĂ" SE APLICĂ CU
SUCCES.

Proverbul: "După faptă, și
răsplată" se va aplica cât de
curând. Pentru că, românul
rabdă, rabdă, rabdă, dar până
la un punct!

Lucrurile se schimbă cu
viteză în jur. Cu sau fără
Covid, toată omenirea tră -
iește un moment de cotitură
istorică. Poate unii l-ați
"văzut" deja. Haideți să facem
un simplu exercițiu de imagi-
nație. 

În câțiva ani, mașinile se
vor conduce singure, roboții
vor prelua tot mai mult din
munca oamenilor. Digi-
talizarea va simplifica și efici-
entiza totul, până la a suplini
chiar și doctorii sau chirurgii.
În casele noastre, roboții in-
teligenți vor face curățenie

(deja o fac) și aparate spe-
ciale vor găti la același nivel
cu bucătarii din marile
restaurante. Magazinele fizice
vor dispărea în mare parte
(deja se întâmplă cu multe
dintre cele mai cunoscute și
accesibile oricui). Locul lor va
fi luat de lanțuri de logistică,
care, folosind drone și in-
teligența artificială, vor livra
totul la ușă. Vi se pare SF?
Uitați-va un pic în jur. Deja se
întâmplă cu o viteză pe care
nu o percepeți. Băncile vor
dispărea, vor rămâne câteva
bancomate, care vor deservi
depunătorii, clienții respec-
tivelor bănci.

Ce vor face oamenii?!

Mulți dintre ei vor rămâne
fără locuri de muncă. Deja se
reduce timpul de lucru la
patru zile, în mai multe tari.
Chiar ieri, germanii dezbă -
teau săptămâna de lucru de
patru zile. Ce vor face oa-
menii cu timpul câștigat? Nu,
nu-l vor petrece pentru a sta
mai mult cu familia sau pen-
tru a se dezvolta. Răspunsul e
simplu, și se numește digital
entertainment. Vă place sau
nu, deja stați cu orele hipno-
tizați în fața ecranelor și nici
nu conștientizați. Deja social
media, Netflixul, jocurile pe
calculator vă ocupă o mare
parte din timp. De fapt, vă
fură o bună parte din timp.
Peste toate acestea, vine cu
viteză VR-ul. Copiii voștri vor
petrece mare o  parte din
viață în realitatea virtuală,
pierduți în jocuri, în relații
virtuale cu persoane ideale
sau în reality-showuri inter-
active,  care vor crea depen-
dență.

Pentru a evita o situație în
care, sute de milioane de oa-
meni rămași fără locuri de
munca, vor pune presiune pe
ordinea socială. Deja se vor-
bește și se și aplică pe toate
meridianele venitul minim
garantat. Ne-au trebuit câteva
sute de ani ca să trecem de la
căruță la mașină. Următorul
pas este la mașina care se va
conduce singură. Peste câțiva
ani, vom interconecta inclusiv
frigiderul. Apariția 5G va
duce deja la o interconectare
rapidă față de situația actuală. 

Informația înseamnă 
putere

Fără informație, nu poți să
ajungi la standardele es-

ențiale. Citeam că au apărut
roboți și lămpi anti-covid în
școli. 

Lumea evoluează. Într-un
cotidian de mare tiraj a
apărut o știre cum că,
cercetătorii dintr-o țară, vor
scoate cât de curând anumite
aparate care, pe baza energi-
ilor, vor reseta celulele umane
mărind durata de viață cu
peste 25 de ani. Dar oare ven-
iturile oamenilor cum vor fi?!

Cred că suficiente,  nici să
mori, nici să trăiești! Nu ai
ocupație, dar stai pe un venit
minim, cu mințile pierdute în
digital entertainment. Uiți să
mai faci copii și mai scade
populația… Cam așa arată av-
erage citizen în maxim zece
ani. Mixul de realitate și real-
itate virtuală va avea efecte
dramatice asupra inteli -
genței. Se poate povesti mult
despre asta. Deja sunt mulți
cu creierele pe jumătate
zombificate. 

Toate aceste lucruri duc la
tâmpirea populației. Dis-
tanțarea sociala, refugiul
unor mase mari de oameni în
digital entertainment împre-
ună cu cele de mai sus, vor
duce la scădere economică.
Oamenii fără locuri de munca
vor consuma mai puțin. De ce
să cumperi haine, dacă
oricum ieși rar?

Poate nu va dați seama,
dar noi cumpărăm mașini,
case, haine, bijuterii ca sim-
boluri ale statutului social. O
lume imperfectă în care, cine
are mașina cea mai scumpă,
este văzut ca cel mai deștept
sau ca model de succes. În
lumea veche, toate acestea
aveau valoare dacă erai văzut
fizic. Dar ce valoare are un
Ferrari, dacă îl turezi în fața
teraselor goale? Toate sim-
bolurile statutului social,
toate orgoliile și ambițiile se
vor muta în lumea virtuală.
Deja se întâmplă acest lucru
în lumea gamerilor și ado-
lescenților.

Deci dragii mei, urmează
un moment istoric, pe care-l
vom prinde în cursul vieții
noastre, în care vom îngropa
economia bazată pe consum,
încet și sigur. 

Ce va veni în loc? 

Nu vreau să vă transmit
din doza mea de pesimism.
Cert este că lumea se va îm-
părți între creatorii de
tehnologie și utilizatorii de
tehnologie.

Lumea se va polariza
enorm. În această lume, veți fi
responsabili de educația
copiilor voștri. Pentru că, sis-
temele educaționale sunt în
degringoladă în toată lumea,
neputând tine pasul cu
tehnologia și adicția pe care o
creează copiilor. În această
lume, veți fi responsabili di-
rect de viața voastră. Va tre-
bui să alegeți dacă îngroșați
rândurile hoardelor de zom-
bie digitali sau dacă faceți
altceva. Ceva semnificativ
pentru voi și pentru cei din
jur, scria o cunoscută perso -
nalitate a condeiului, domnul
Corneliu Neagu.  

De cine și de ce 
ne este frică? 

Trăim cu o spaimă în noi și
observăm că mulți cumpără,
ca și cum mâine ar fi ultima zi.
Se spune ca frica de moarte e
cea mai puternică dintre
toate. Și totuși, pentru mulți,
frica de viață  întrece de
multă vreme frica moarte.
Frica de a fi tu însuți. Frica de
a spune ceea ce simți, fără au-
tocenzură. Frica de autode-
pășire. Frica de a depăși ceea
ce gândești. Frica de a spune
cuiva drag ție, ,,te iubesc", fără
așteptări. Frica de a te de-
scoperi vulnerabil. Frica de a
încerca și a învăța lucruri noi.
Frica de a ieși din tiparele în-
vechite, care te sufocă. Frica
de a ieși din idolatria către un
Dumnezeu închipuit. Frica de
a ieși din lenea spirituală, în
care te complaci de o viață.
Frica de a renunța la relațiile
toxice. Frica de a ieși din frică,
acum și aici, în această viață,
întrece cu mult chiar și frica
de moarte. Frica de a nu avea
loc de muncă și frica de a nu
avea bani…

Sunteți pe roata hamsteru-
lui zilnic, într-o goană perma-
nentă după bani, ca expresie
a unui statut social într-o
lume defectă, în care inventa-
torul unui medicament
câștigă mai puțin ca un cân-
tăreț analfabet. Mare parte
din existență alergați după
himera urcării unei noi
trepte, într-o ierarhie primi-
tivă, specifică unei societăți
hedoniste. 

Vă las o întrebare aici, la
care să meditați dacă doriți.
De ce trebuie să trăim în
frică? De ce conducătorii
noștri, pe care noi îi trimitem
pe acele scaune, noi îi plătim,
ne execută, fără frică?! De ce

nu au frică de Dumnezeu,
dacă de noi nu?!

Ce ați face mâine?

Dacă ați avea suficienți
bani să trăiți cum vreți. Sau
dacă ați fi nemuritori? Ok, faci
petreceri, cumperi iahturi,
vizitezi lumea...Dar, la un mo-
ment, dat te plictisești și de
asta. Ce ați face după?
Răspunsul spune multe de-
spre tine și despre cine ești,
de fapt. Ce fel de om ești după
ce ai trecut peste toate orgoli-
ile, ambițiile, dorințele și păr-
erea celor din jur. Și atunci
când nu ai, dar și atunci când
ai prea mult, frica nu dispare.
Robotizarea excesivă duce, în
final, la creșterea producției
și a lucrului pe stoc. 

Dezumanizarea bate la
ușă. Oamenii vor fi fără ser-
vicii, vor fi câțiva care vor
beneficia de pe urma robot-
izării, dar populația automat
trebuie redusă  ca număr.
Cum alegătorii și-au ales con-
ducătorii de au acum numai
repercusiuni? Și tinerii au
contribuit la depistarea,
studierea și eficientizarea
apariției acestor roboți cât
mai sofisticați. Mai bine spus,
este rău când îți tai singur
creanga de sub picioare! 

Vă amintiți de celebrele
concursuri de robotică? Orice
salt înainte are și repercusi-
uni, de multe ori dezas-
truoase. Nu există în acest
moment alternativă pentru
viitorul oamenilor. Alterna-
tiva cu roboți există. Dar să nu
uităm că, unii din semenii
noștri, fac să dispară o parte
din populație, folosind orice
mijloc. La bază stă calicia, îm-
bogățirea, hoția și răutatea.

Numai judecata divină ne
va mai face bine!  Frica de NOI
și de EI, tot frică rămâne.       

Al dumneavoastră
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Frica de viitor
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Mod de preparare:

Pieptul de pui se feliază
ca pentru șnițel și se dă prin
făină. Se pregătește o cratiță
cu ulei, în care se pune
carnea. În uleiul încins se
prăjește șnițelul pe ambele
părți. După ce s-a colorat
puțin, se presară deasupra
usturoiul mărunțit și cim-
brul, mai lăsându-se un
minut la prăjit. Peste

șnițelele din cratiță se toarnă
apoi vinul și se lasă să fiarbă
până ce rezultă un sos mai
gros. 

La final se adaugă untul și
zeama de lămâie. Șnițelele se

mai lasă pe foc 1-2 minute,
până ce untul se încorporea -
ză în sos. 

După ce se stinge focul,
deasupra se poate presăra
pătrunjel verde.

INGrEDIENTE

un piept de pui dezosat, făină, ulei, 3 căței de us-

turoi, cimbru, 2 linguri de suc de lămâie, ½ cană de

vin alb, o lingură de unt, sare, piper.

Piept de pui 
cu lămâie 
Piept de pui 
cu lămâie 

Mod de preparare:

Margarina se amestecă
bine cu zahărul până se
obţine o cremă. Se pun apoi
pe rând gălbenuşurile, coaja

rasă de lămâie sau alte
arome, un praf de sare. Se
adaugă făina, în ploaie, iar la
final, albuşurile bătute spu -
mă. Compoziţia astfel obţi -

nută se toarnă într-o tavă
unsă cu margarină sau unt şi
tapetată cu făină. Se dă la
cuptor, la foc potrivit, timp
de 20-25 de minute. 

După ce s-a răcit, prăjitura
se scoate din tavă, iar dea-
supra se întinde un strat de
magiun de prune, care se
presară cu alune tocate sau
nuci prăjite şi zdrobite. Se
mai poate rade deasupra cio-
colată albă.

INGrEDIENTE

200 g magiun de prune,150 g alune decojite sau

nuci prăjite, 4 ouă, 200 g margarină, 200 g zahăr

pudră, 250 g făină, ciocolată albă, coajă de lămâie,

sare.

Prăjitură cu magiun de prune

CIMbrUlCIMbrUl

Plantă aromată, folosită pentru condimentarea
preparatelor culinare, cimbrul se folosește și ca medica-
ment, mai ales în anotimpul rece. Este recomandat în
tratarea bronșitelor, tusei, sinuzitei, dar și în afecțiuni di-
gestive, potrivit specialiștilor. Calmează colicile abdomi-
nale, elimină balonarea și ajută la normalizarea
colesterolului. Ceaiul de cimbru poate elimina paraziții
intestinali, iar siropul de cimbru ajută la tratarea tusei și
a altor afecțiuni respiratorii. 

Sirop de cimbru
Ingrediente: 500 ml apă fiartă, 40-50 g frunze

proaspete de cimbru, 250 g zahăr, 250 g miere de al-

bine.

Mod de preparare:

Apa se pune la fiert, iar când dă în clocot, se adaugă
frunzele de cimbru. Se lasă la infuzat timp de un sfert de
oră. După ce s-a răcit suficient, se adaugă mierea de al-
bine, zahărul, amestecându-se bine până se topesc.
Siropul obținut se toarnă într-o sticlă, se închide ermetic
și se păstrează la frigider.

Un antibiotic natural - 
sirop de cimbru cu miere și usturoi 

Se ia o mână de cim-
bru, se taie mărunt, se
pune într-un borcan,
iar deasupra se toarnă
miere de albine. Totul
se lasă la macerat
câteva ore, apoi se
păstrează la frigider. Se
mai pot adăuga și doi
căței de usturoi. Din
acest preparat, un ade-
vărat antibiotic natural,
se iau două lingurițe de
sirop, de câteva ori pe
zi, ne recomandă nu-
triționiștii. 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

M - A - F - AU - A - FUGITIV - NUD - NL - VIERI - O - ATONA - SATAR - ERE - STI - IM - UNITATI - NAI - EE - CERTA - R - AHA - G - AS - MEREU -

REAL - PERS - CALAN - ROMANO GOTIC - MA - RIALI - AA - NO - JAZ - IROZI - JI - OCARINA - O - IS - ECRAN - MICA - HORA - DRUM - MAR -

COALIZARI - MC - UNA - UR - ALA - UT - MIA



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 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 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 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 familie, fără ani-
male 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, bal-
con, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, pentru persoane serioase, cu
serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0254.215.212. 

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. Tel. 0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. 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.

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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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 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.

CERERI DE SERVICIU

l Domn serios, corect, sufletist,

nefumător, nu consum alcool, doresc

să mă angajez ca paznic, la o firmă se-

rioasă, cu carte de muncă, la un post

fix, nu contează programul. Rog și ofer

seriozitate. Vă rog să sunați între

orele:8-20, la telefon: 0736.175.735

sau 0731.129.646. 

l Doamnă harnică, serioasă, cin-

stită și corectă, credincioasă, fără vicii,

doresc să îngrijesc copii peste doi ani,

să îngrijesc o doamnă. Rog și ofer seri-

ozitate. Sunați între orele 8-20,00, nu

răspund la numere private. Telefon:

0731.129.656, 0736.175.635.

MATRIMONIALE

l Domn, 62 de ani, sincer, su-

fletist, serios, pensionar, fără vicii sau

obligații, creștin-ortodox, cu locuință,

doresc să cunosc o doamnă de 60-60

de ani, fără vicii, fără obligații, pentru

căsătorie. Vă rog să sunați între orele

8-20, telefon: 0771.625.007. 

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:

0721.920.114.

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 certificate constatator

pentru sediu, pentru SC XILAI SRL, cu

sediul în Deva, localitatea Sântuhalm,

nr. 35 A, CUI 19276881, eliberat de

ORC Hunedoara-Deva. Se declară nul.

l Pierdut certificate constatator

pe numele  IFN VI &VI S.R.L., cu sediul

în Deva, str. Iuliu Maniu, bloc. A, sc.A,

ap.13, CUI 12401600, eliberat de ORC

Hunedoara-Deva. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând orgă marca Korg, în stare

foarte bună, nouă, preț: 1000 euro, ne-

gociabil. Rog și ofer seriozitate. Relații

între orele: 8-20, la telefon,

0731.129.656, 0736.175.635.

l Bărbat pensionar, văduv și sin-

gur, 73 ani, cu ușoare afecțiuni med-

icale, locuiesc la bloc, Deva, zona

pieței, caut o doamnă pentru menaj și

curățenie, la domiciliul meu, iar vara

la țară, 12 km de Deva. Dacă dorește

poate să locuiască la mine permanent

sau temporar, sau întreținere.  Infor-

mații la telefon: 0720.042.768.

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.
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16 - ACTUALITATE

ProRomânia – plan de redresare anticriză

P
RO România garan-
tează un Sprijin Eco-
nomic de Criză

pentru firmele românești
mici și mijlocii. 

Venim cu un plan anticriză
și cu măsuri concrete care să
permită afacerilor mici și mij -
locii (IMM-uri) să își conti nue
activitatea și să își păs treze
locurile de muncă. Vom des -
chide toate afacerile închise
de măsurile aberante ale Gu-
vernului PNL!

• Reducerea TVA de la 9%
la 5% pentru produsele agri-
cole și agroalimentare și pen-

tru industria HORECA.
• Anularea unor obligații

fiscale pe anul 2021: impozi-
tul pe profit, impozitul spe-
cific, impozitul pentru
microintreprinderi, taxele și
impozitele pentru activele
corporale neutilizate din
cauza restricțiilor.

• Suportarea, de către stat,
a 50% din chirii pe perioada
nefuncționării IMM-urilor din
cauza restricțiilor impuse de
autorități.

• Amânarea pentru 2022 a
ratelor bancare, precum și
acordarea de granturi de

până la 500.000 euro și
garanții de stat de 100% pen-
tru investiții în producție, mai
ales pentru industria alimen-
tară ce utilizează materii
prime autohtone.

• Modificarea programului
IMM INVEST prin simplifi-
carea lui, mărirea plafonului,
extinderea la alte domenii de
activitate și prin reducerea
comisioanelor plătite. 

În această perioadă de
criză, suntem alături de toți
românii. Votează stabilitate
economică pe timp de criză!

Straja – Sfârşitul de săp-
tămână aduce şi deschiderea
sezonului de schi din acest
an. Potrivit cabanierilor din
Straja, sâmbătă se va putea
schia în staţiune, pe Platoul
Soarelui, între orele 9,00 şi
17,00, dar cu respectarea
normelor de protecţie îm-
potriva noului coronavirus.
Nocturna va funcţiona pen-
tru minim 10 persoane. 

“Apelăm la înţelegerea
dumneavoastră pentru re-

spectarea normelor îm-
potriva răspândirii virusului
SARS-CoV-2: teleschiurile
Platoul Soarelui vor avea 3
coloane separate şi distan -
ţate pentru îmbarcarea la
teleschi. Turiştii vor fi obli -
ga ţi să păstreze distanţa de 2
metri faţă de persoana din
faţa lor. Masca de protecţie
este obligatorie şi în spaţiile
deschise. Să ne vedem sănă-
toşi pe pârtie!”, au informat
organizatorii.

Se deschid primele pârtii
în Straja

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.

P
otrivit  deputatului
de Hunedoara, Sorin
Petru Marica, Pro-

România  este singurul
partid ce propune un pre-
mier care a mai scos o
dată România din criză! 

Victor Ponta este omul
care știe cum să traversăm
criza cu bine, fără ca cineva
să fie lăsat în urmă. Soluția se
numește Venitul Minim de
Criză și se adresează ro mâ -

nilor cu venituri mici, care
sunt cea mai vulnerabilă
cate gorie în vremuri eco-
nomice dificile.

Fiecare persoană cu un
venit de sub 2.000 lei/lună
va primi o sumă adițională
pentru a-i aduce venitul
lunar la 2.000 lei. Pentru
membrii unei familii, suma
acordată va fi de 1.500
lei/lună, cu un prag maxim
de 4500 lei/familie. 

În acest mod, fiecare
român are garanția că va de-
păși perioada dificilă cu bine,
pentru că, în vremuri de
criză, cuvântul de ordine este
RESPONSABILITATEA SO-
CIALĂ.

Petru Sorin Marica - 
Candidat PRO ROMÂNIA

pentru 
Camera Deputaţilor

ProRomânia – venit de 2000 de lei minim garantat!

Deva - Pentru al optulea
an consecutiv, Episcopia
Devei și Hunedoarei oferă
elevilor merituoși aflați în di-
ficultate un sprijin financiar
lunar, prin intermediul bur-
sei de studiu „Părintele Arse-
nie Boca”. 

Astfel, pentru anul școlar
2020-2021, au fost înaintate
Episcopiei Devei și Hune-
doarei un număr de 39 de
solicitări pentru acordarea
bursei de studiu „Părintele
Arsenie Boca”. În urma eva -
lu ării dosarelor depuse, s-a
constatat faptul că 36 de so-
licitanți îndeplinesc criteriile
instituite prin regulamentul
de acordare a bursei, astfel
încât 36 de elevi din în-
vățământul preuniversitar
vor beneficia, în acest an șco-
lar, de sprijin financiar în va -
loare totală de 64.800 lei, din
fondurile proprii ale Epis-
copiei, precum și prin bună -
voința și generozitatea unor
persoane care s-au alăturat

demersului Eparhiei hune-
dorene.

Bursele Părintele Arsenie
Boca se acordă, în temeiul
unei evaluări a situației șco-
lare și familiale, elevilor cu
performanțe școlare foarte
bune, dar cu situații familiale
dificile și resurse financiare
modeste.

Prin acest demers, Epis-
copia Devei și Hunedoarei
susține actul educațional și
pregătirea școlară a elevilor
dornici de a învăța, în pofida
situației materiale precare a
familiilor din care provin, se
arată într-o informare publi-
cată pe site-ul Episcopiei
Devei.

Bursele „Arsenie Boca” pentru elevii
din familii în dificultate


