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Parlamentari

Despre ghimbir se spune că este unul din cele
mai sănătoase condimente  din lume. Aromat
și ușor picant, ghimbirul este renumit pentru
beneficiile sale aduse organismului. /pag.8

Fondat de Cornel POENAR
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Cine sunt noii parlamentari
ai judeţului Hunedoara 
şi procentele obţinute de
partide la alegerile din 
6 decembrie. 
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, prin
ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Deva,
str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Primăriile din judeţul
Hunedoara au reuşit să 
acceseze fonduri pentru in-
vestiţii publice. Proiectele
se referă, în principal, la 
infrastructura de drumuri
şi educaţională. 
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Deva, 22 Decembrie, 37A 
Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare locale şi centrale

GRATUIT

incidenţa cazurilor de
coVid a început să scadă 
incidenţa cazurilor de
coVid a început să scadă 

Spiritualitatea creştină, valorile care 
contează şi proiectele de suflet ale unor 
oameni apropiaţi de semeni, în pag. 4

ghimbirul – remediu naturist
Pentru sezonul rece

timP liberPag.16
Staţiunea Straja a dat 
startul sezonului de schi.
Pârtiile sunt pregătite, 
iar instalaţiile de transport
pe cablu sunt funcţionale. 
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- Ce reprezintă sectorul
zootehnic în județul Hune-
doara?

- Reprezintă un reper
major în agricultura judeţului
Hunedoara, dacă  ţinem cont
şi de faptul că peste 70 % din
totalul terenului agricol este
format din pajişti şi culturi fu-
rajere în arabil. Chiar dacă
condiţiile agrometeorologice
ale acestui an nu au fost din
cele mai prielnice, munca
dedicată a celor ce deţin
bazele de producţie din sec-
torul de creştere a animalelor
a compensat aceste vitregii
ale naturii, menţinând la cote
normale efectivele de ani-
male şi producţiile zooteh -
nice.

- Cât despre efectivele de
animale și păsări, ce ne
puteți spune?

- Conform datelor colec-
tate din teritoriu, efectivele
de animale au o dinamică
pozitivă faţă de  începutul  an-
ului, înregistrându-se un
efectiv la această dată de
42391 capete la specia
bovine, un efectiv de 67553
capete la porcine și 312859
capete la specia ovine şi
caprine. 

Efectivul total de păsări la
finele lunii octombrie a fost
de 1096318 capete.

Sectorul cel mai afectat a
fost cel apicol, unde efectivele
de albine au înregistrat

pierderi și o diminuare  de
18,4% faţă de 1 ianuarie
2020 (existând la această
dată un număr de 47485
familii de albine).

Derularea prin Direcția
pentru Agricultură Județeană
Hunedoara a „Ajutorului de
minimis pentru compensarea
efectelor fenomenelor hidro -
meteorologice nefavorabile
manifestate în perioada mar-
tie -mai 2020 asupra sectoru-
lui apicol" a avut rolul de a
mai compensa din pierderile
financiare ale acestui  sector,
astfel că la nivelul județului,
un număr de 434 beneficiari
au depus cereri pentru solic-
itarea sprijinului financiar în
cuantum de 25 lei/familia de
albine, însumând un număr
de 39549 familii de albine,
suma totală solicitată și apro-
bată la plată fiind de 988725
lei.

Speciile cele mai dinamice
ca evoluţie s-au dovedit a fi
ovinele şi caprinele, care de
altfel sunt  singurele ce au
efective majorate faţă de anii
precedenți, ținând cont și de
faptul că activitatea de
creștere a animalelor, şi în
special a ovinelor, este pre-
ponderentă în județul Hune-
doara, fiind influențată de
suprafețele întinse de pășuni
aflate în zona montană. 

Efectivele matcă ale princi-
palelor specii se prezintă ast-
fel: 34890 capete vaci, juninci

şi bivoliţe; 1783 capete
scroafe şi scrofiţe; 238785
capete oi, mioare şi capre;
471769 găini ouătoare.

- Producțiile zootehnice,
vă mulțumesc?

- Producţiile zootehnice pe
primele 10 luni însumează o
cantitate totală de 31171
tone carne, din care: 3708 t
carne bovine, 4468 t carne
ovine şi caprine, 15459 t
carne porc și 7536 t carne
pasăre.

La nivelul producţiei de
lapte a fost înregistrată o can-
titate totală de 928371 hec-
tolitri lapte de vacă şi
231365 hectolitri lapte de
oaie și capră. Producția medie
este de 2871 de litri de lapte
vacă/cap și 98 litri/cap la
ovine şi caprine.   

În sectorul avicol, efectivul
de aproximativ 1,1 milioane
capete păsări, din care
471769 găini ouătoare,  au
reprezentat bazele de pro-
ducţie din care au fost
obținute peste 67 milioane
ouă şi 7536 t carne de pasăre.

- Cât despre impactul
pandemiei asupra sectoru-
lui zootehnic, ce ne puteți
zice?

- În contextul actual, pe
fondul crizei declanșate de
pandemia de COVID-19 și a
impactului negativ asupra
vieții, sectorul zootehnic

reprezentat atât de gospo -
dăriile țărănești, cât și de fer-
mele mici de
semi-sub zistență reprezintă
componente importante, atât
pentru asigurarea securității
alimentare, din perspectiva
autoconsumului la nivelul
populației din mediul rural,
dar mai ales din cea a valori-
ficării potențialului de pro-
ductie a acestora și a
posibilităților de a se integra
în lanțurile de desfacere și a
valorifica surplusul pe piață,
sub formă proaspătă sau
către industria de prelucrare.

Măsura 21 „Sprijin tempo-
rar cu caracter excepțional
acordat fermierilor și IMM-
urilor care au fost afectați în
mod deosebit de criza COVID-
19" are în vedere atenuarea
efectelor generate de pan-
demie în ceea ce privește pro-
ducția primară, iar acțiunile
pentru compensarea pierder-
ilor producătorilor primari în
sectorul agricol vor contribui
la restabilirea echilibrului
economic, în special la nivelul
sectorului agricol.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Evoluţie dinamică în 
zootehnia hunedoreană

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

B
eneficiarii acestor
burse sunt peste
200 de copii din

judeţ. 

Deva - Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara a majorat, cu
50%, valoarea burselor de
ajutor social şi a burselor

medicale ce sunt acordate
elevilor care urmează 
cursurile instituţiilor de în-
văţământ special finanţate
din bugetul propriu al judeţu-
lui Hunedoara şi de la bugetul
de stat. 

Măsura adoptată de con-
silierii judeţeni, la pro -
punerea preşedintelui CJ
Hu nedoara, Laurenţiu Nistor,
arată grija pe care autorităţile
o acordă copiilor care au an-
umite nevoi speciale. Prin ur-
mare, cuantumul unei burse
speciale  a fost stabilit la o val-
oare de 300 de lei pe lună. 

Pentru a primi aceşti bani,
consilierii au impus o
condiţie obligatorie. Aceasta
prevede că la acordarea
burselor se va ţine cont de
prezenţa integrală a elevilor
la activităţile şcolare.

Bursele de ajutor social şi
bursele medicale sunt repar-
tizate pe cele trei instituţii de
învăţământ special care
funcţionează în judeţul Hune-
doara, astfel că la Centrul de
Pedagogie Curativă Simeria
vor fi acordate 114 burse, la
Centrul de Educaţie Incluzivă
"Rudolf Steiner" Hunedoara

vor fi 68 de burse, iar la
Şcoala Gimnazială "IG Duca"
Petroşani, 44 de burse.

Solicitările pentru acor-
darea burselor au fost ana -
lizate şi aprobate în consiliile
de administraţie ale unită -
ţilor şcolare şi se încadrează
în prevederile Ordinului Mi -
nis terului Educaţiei, Cerce -
tării, Tineretului şi Sportului
nr. 5576/2011 privind apro-
barea criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniver-
sitar de stat.

CJ Hunedoara a majorat bursele speciale 
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Crişcior – Comuna Criş-
cior este una dintre unităţile
administrativ-teritoriale din
România care s-a evidenţiat
în atragerea de fonduri pen-
tru dezvoltarea locală. O
dovedeşte faptul că anul tre-
cut administraţia locală a
fost premiată pentru că a
reuşit să obţină fonduri im-
portante pentru proiecte lo-
cale. 

Cu toate acestea, primarul
comunei, Ovidiu Furdui, a
apreciat recent că este nece-
sară schimbarea legislaţiei în
domeniu. În opinia sa, acce-
sul la finanţările neram-
bursabile trebuie să fie mult
mai deschis şi spre comu-
nităţile mici, cu o populaţie
sub 2.000 de locuitori. 

„Din experienţa pe care o
am în administraţia publică
locală, şi lucrez de 20 de ani
în acest domeniu, cunosc
nevoile oamenilor şi ale au-
torităţilor locale. Este foarte
clar că nu te poţi dezvolta cu

sumele atrase la bugetul
local, dacă faci parte dintr-o
comunitate mică. Însă, tot
atât de adevărat este şi faptul
că actualele reglementări de-
favorizează comunele mici,
care au mai puţin de 2.000
de locuitori. Ghidurile de fi-
nanţare limitează depunerea
unor proiecte sau impun
condiţii imposibil de în-
deplinit, aşa că ar trebui
schimbată legislaţia”, a fost
de părere primarul comunei
Crişcior.

Edilul local are dreptate în
ceea ce susţine, dacă este să
luăm în calcul faptul că
tinerii au plecat din mediul
rural la oraş sau în străină-
tate, unde îşi pot face un rost
mai aproape de dorinţele lor.
Cei care ar dori să revină
acasă nu au altă şansă decât
să facă naveta la o fabrică din
zonă sau să lucreze în agri-
cultură. Iar de aici se intră
într-un cerc vicios, deoarece
un investitor nu este intere-

sat să-şi deschidă o afacere
într-o localitate în care nu
are de unde selecta forţa de
muncă şi nu are utilităţile
minim necesare (canalizare,
apă curentă, drumuri bune,
reţea de gaze naturale). 

Prin urmare, comunele cu
mai puţin de 2.000 de
locuitori vor continua să se
confrunte cu lipsa fondurilor
şi cu fenomenul depopulării
determinat de condiţiile de
trai. 

Concluzia este evidentă
pentru că accesul la obţinerea
unor finanţări europene nu ar
mai trebui să fie îngrădită de
numărul populaţiei, motiv
pentru care legislaţia ar trebui
revizuită. 

Veţel – Mai multe proiecte
de investiţii sunt în derulare
în comuna Veţel, autorităţile
locale încercând să aducă
mai aproape de oameni
condiţiile de trai de la oraş.
Iar acest aspect se regăseşte
în viaţa cotidiană prin in-
vestiţii publice atât în infra-
structura şcolară, cât şi în cea
care ţine de reţelele de apă şi
canalizare. 

Potrivit primarului Ioan
Henţiu, în aceste zile se des-
făşoară lucrări la reţeaua de
canalizare din satul Mintia,
unde mai sunt doar două
străzi până când aceasta va
deveni funcţională. Cele mai
importante sunt cele care
urmează cursul DN7, deoa -

rece reţeaua va trebui racor-
dată la cea dinspre Deva. Se
apreciază că aceste lucrări
vor fi gata anul viitor, chiar
dacă echipele de muncitori
lucrează foarte serios la acest
proiect. 

O altă investiţie se referă
la şcoala din Veţel, unde vor
mai fi construite patru săli de
clasă. Este o măsură impusă
de creşterea numărului de
copii. Lucrările vor fi comple-
tate de dotările necesare
procesului didactic, iar
proiectul va fi gata la în-
ceputul anului şcolar viitor.
Finanţarea are o valoare de
un milion de lei şi este asigu-
rată din Programul Naţional
de Dezvoltare Locală. 

Luncoiu de Jos: Lucrări de modernizare 
la drumurile din mai multe sate

ale comunei
Luncoiu de Jos – Moder -

nizarea infrastructurii rutiere
reprezintă o prioritate pentru
administraţia publică locală
din comuna Luncoiu de Jos.
Chiar dacă lucrările costă
mult, iar resursele financiare
sunt puţine, conducerea
primăriei a reuşit să acceseze
sumele necesare apelând la
fondurile nerambursabile.

De data aceasta, Primăria
Luncoiu de Jos a depus o
cerere de finanţare prin Pro-
gramul Naţional de Dez-
voltare Locală (PNDL) 2, în
care propune un proiect de
modernizare a mai multor
drumuri locale din toate
satele comunei.

„Este un proiect finanţat
prin PNDL 2, pe care l-am
depus la finanţare în vederea
modernizării infrastructurii de
drumuri. Este nevoie de mod-
ernizarea acestora, iar
cetăţenii solicită, pe bună
dreptate, condiţii din ce în ce
mai bune pentru circulaţia pe
drumurile publice. Proiectul la
care ne referim vizează mod-
ernizarea a 6 km de drumuri
locale, în toate satele comunei”,
a arătat primarul comunei
Luncoiu de Jos, Călin Dud. 

Activităţile la acest proiect
au început, pentru acest an

fiind prevăzută executarea aşa-
numitelor „lucrări de artă”. Al-
tfel spus, vor fi executate
operaţiunile ce ţin de constru-
irea rigolelor de scurgere a
apei, zidurile de sprijin şi altele.
La final, adică anul viitor, se va
trece şi la asfaltarea dru-
murilor, ca o continuare
firească şi ingine  rească a
proiectului în cauză. 

Să mai spunem că au-

torităţile din comuna Luncoiu
de Jos sunt parte a unei
asocieri ce are ca scop intro-
ducerea reţelelor de distribuţie
a gazului metan. 

Proiectul este finanţat din
fonduri europene neram-
bursabile, iar studiul de fez-
abilitate al acestuia –
deter minant pentru obţinerea
sumelor necesare, va trebui
depus până pe 17 decembrie. 

Crişcior: Ghidurile de finanţare europeană 
limitează şansele comunelor mici la dezvoltare

Veţel: Lucrări de investiţii
în infrastructura comunei
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C
u ajutorul Bunului
Dumnezeu ne
aflăm în perioada

Postului Naşterii Dom-
nului nostru Iisus Hris-
tos din Preacurata
Fecioara Maria, într-un
an cu grele încercări, din
perspectivă medicală,
pentru întreaga umani-
tate. 

Conform Mărturisirilor de
credință şi a diferitor cărți de
Învățătură Creştin-Ortodoxă,
postul este: ,,înfrânarea de
toate mâncărurile sau, la caz
de boală, numai de unele, de
asemenea şi de băuturi şi de
toate cele lumeşti şi de toate
poftele cele rele, pentru ca să
poată creştinul să îşi facă
rugăciunea lui mai cu în-
lesnire şi să îi fie milostiv
Dumnezeu şi pentru a elimina
poftele trupului şi a primi
harul lui Dumnezeu”. Există
mai multe tipuri de post, ma-
joritatea credincioşilor prac-
ticând însă postul obişnuit
sau comun, când se hrănesc
numai „mâncăruri de post",
fără „mâncărurile de dulce"
(carne şi peşte, brânză, lapte,
ouă, vin, grăsime).

Postul este o exersare a vir-
tuții, antrenarea în lupta cu
gândurile egoiste şi cu poftele
trupului, metoda cea mai efi-
cientă de întărire a voinţei, o
formă de pocăinţă, așadar mi-

jloc de mântuire. Totodată,
postul este şi un act de cult,
adică o faptă concretă şi pal-
pabilă de cinstire a lui Dum-
nezeu. Amintim că postul este
o jertfă, adică o renunţare de
bună voie la ceva care ne este
îngăduit, izvorât din iubirea şi
respectul pe care îl avem faţă
de Dumnezeu. Postul este un
mijloc de desăvârşire care ne
transpune spre asemănarea
cu Dumnezeu şi cu îngerii,
care n-au nevoie de hrană,
precum afirmă Sfântul Si -
meon al Tesalonicului.

Postul foloseşte şi sufletu-
lui şi trupului, pentru că în-
tăreşte trupul, uşurează şi
curăţeşte sufletul. Păstrează
sănătatea trupului şi dă aripi
sufletului. Vechiul Testament
îl recomandă şi îl impune în
toate situațiile necesare ale
traiului cotidian (Ieşire 34,
28; Deuteronom 9, 9;18;
Judecători 20, 26; I Regi 7, 6;
Isaia 58; Ioil 2,15). În acord cu
aceste texte regăsim îndem-
nul: „Nu fi nesăţios în toată
desfătarea şi nu te apleca la
mâncăruri multe. Că în mân -
că rurile cele multe va fi du -
rere şi nesaţiul va veni până la
îngreţoşare. Pentru nesaţiu,
mulţi au pierit; iar cel înfrânat
îşi va înmulţi viaţă", zice
înţeleptul Isus, fiul lui Sirah
(37, 32 34). 

În Noul Testament, cel mai

bun exemplu al postirii îl
avem oferit de către Mântu-
itorul Însuşi, Care a postit 40
de zile şi 40 de nopţi în pustia
Carantaniei, înainte de a în-
cepe propovăduirea Evanghe-
liei (Matei 4 şi Luca 4).
Posteau, de asemenea, Sfinţii
Apostoli şi ucenicii lor (Fapte
13, 2, 3; II Corinteni 6, 5), pre-
cum şi Sfinţii Părinţi.

Postul Crăciunului este
postul dinaintea Naşterii
Domnului. Ţine 40 de zile (15
noiembrie - 25 decembrie). 

Perioada aceasta e aşezată
pentru a ne pregăti spre cuvi-
incioasa întâmpinare a Naş-
terii Domnului şi închipuie
noaptea în care trăia ome -
nirea dinainte de Mântuitorul,
când Patriarhii şi Drepţii Legii
vechi aşteptau venirea Lui, în
trăire cucernică. Ne aducem
aminte îndeosebi de postul de
40 de zile al lui Moise în
pustie, înainte de primirea
Legii, iar întrucât Postul Cră-
ciunului este unul al bucuriei,
sunt mai multe zile de dezle-
gare la peşte, conform indi-
cațiilor din calendarul
bi se ricesc. 

Postul este un exercițiu de
înfrânare trupească, dar şi o
luptă de îmbogățire în
dragoste, milă şi împăcare
precum zice Sf. Ioan Gură de
Aur: „Postiţi? Arătaţi-mi-o
prin fapte. Cum? De vedeţi un

sărac, aveţi milă de el; un duş-
man, împăcaţi-vă cu el; un pri-
eten înconjurat de un nume
bun, nu-l invidiaţi; o femeie
frumoasă, întoarceţi capul. Nu
numai gura şi stomacul vos -
tru să postească, ci şi ochiul, şi
urechile, şi picioarele, şi
mâinile voastre, şi toate mă-
dularele trupului vostru. Mâi -
nile voastre să postească
rămânând curate şi de hră -
pire şi de lăcomie. Picioarele,
nealergând la privelişti urâte
şi în calea păcătoşilor. Ochii,
neprivind cu ispitire fru-
museţile străine... Gura tre-
buie să postească de sudalme
şi de alte vorbiri ruşinoase".

În perioada aceasta în care
suntem greu încercați prin
pandemia virusului COVID
19, considerăm că postul îm-
preunat cu rugăciunea pot fi
mijloacele care ne ajută în de-
păşirea situației. Prin postire
ne îmbărbătăm, ne însănă-
toşim trupul, ne punem în slu-
jba celor bolnavi şi vârstnici
ce au nevoie de ajutor, venim
în întâmpinarea celor ne -
voiaşi, iar în acelaşi timp elim-
inăm egoismul şi răutatea,
cultivând altruismul şi
dragostea necondiționată.

Au consemnat Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș

Gânduri duhovniceşti în Postul Crăciunului
Pr. dr. Ioan Marius POPA,  Consilier cultural al Episcopiei Devei şi Hunedoarei

Deva – Rezultatele alege -
rilor parlamentare de du-
minică au adus în prim-planul
politicii din judeţul Hune-
doara nume noi, pe lângă cele
ale unor senatori şi deputaţi
care şi-au reînnoit mandatele. 

Potrivit datelor AEP, PSD a
obţinut la Senat 39,72% din
voturi, PNL 23,13%, AUR
10,55%, iar USR-PLUS
10,36%.

La Camera Deputaţilor,
PSD a obţinut 38,84% din vo-
turile valabil exprimate, PNL
23,36%, AUR 10,54, iar USR-
PLUS 10,03%. 

În urma numării voturilor,
cele trei mandate de senatori
cuvenite judeţului Hunedoara
au fost castigate de Cristian
Resmeriţă (PSD), Vasilică
Potecă (PNL) şi Lucica Dina
Muntean (PNL). Senatorul
Cristian Resmeriţă, preşe -
dinte executive al PSD Hune-
doara, se află la al treilea
mandat de parlamentar, în
legislatura trecută el în-

deplinind funcţia de senator. 
La primul mandat de sena-

tor se află doi liberali. Este
vorba despre fostul prefect al
judeţului Hunedoara, Vasilică
Potecă, şi despre profesoara
Lucica Muntean, actual vi-
ceprimar al municipiului
Petroşani. Cei doi au o activi-
tate politică bogată, iar despre

Lucica Muntean se mai poate
spune că este autoarea unei
serii de cărţi pentru copii.

La Camera Deputaţilor, trei
dintre mandatele de deputat
au fost câştigate de reprezen-
tanţii PSD: Natalia Intotero,
Ilie Toma şi Viorel Sălan. Toţi
cei trei parlamentari au deja
experienţa a cel puţin unui

mandat în Parlamentul
României. 

Lista deputaţilor de Hune-
doara este completată de Ve-
tuţa Stănescu, preşedinte
interimar al filialei judeţene
PNL Hunedoara, actual secre-
tar de stat la Ministerul Dez-
voltării. La primul mandat de
deputat se află Anamaria

Gavrilă, actual consilier local
la Deva din partea AUR, şi de
Pollyana Hanellore Hangan,
de la USR-PLUS, în prezent
consilier judeţean. 

Prin urmare, PSD va avea
patru parlamentari, PNL –trei,
iar USR-PLUS şi AUR câte
unul.

Cine sunt noii parlamentari ai judeţului?



Deva - Incidenţa cazurilor
de COVID-19 a scăzut, în
această săptămână, în judeţul
Hunedoara, sub pragul de 3
la o mie de locuitori, această
valoare fiind cea mai mică
din ultimele 30 de zile, a in-
format Instituţia Prefectului. 

„În judeţul Hunedoara, in-
cidenţa cazurilor active, în-
registrată miercuri, este de
2,96/1.000 locuitori. Este cea
mai mică valoare a incidenţei
cazurilor active comunitar
din ultimele 30 de zile", se
arată într-un comunicat al
Prefecturii Hunedoara.

În ultimele 30 de zile, cea
mai mare incidenţă a
cazurilor de infectare cu noul
coronavirus a fost, în judeţul
Hunedoara, de 3,97 la 1.000
locuitori, înregistrată în data
de 27 noiembrie, arată datele
oficiale.

Potrivit prefectului Călin-
Petru Marian, scăderea cu
peste 1% a incidenţei este
datorată, în primul rând,
locuitorilor judeţului Hune-
doara, care au înţeles să res -
pecte măsurile de protecţie
sanitară luate de Guvernul
României împreună cu au-

torităţile judeţene.
În acest context, au-

torităţile au reamintit că în
ultimele săptămâni au fost
efectuate, în toate localităţile
din judeţul Hunedoara, acţi-
uni comune ale instituţiilor

statului, pentru a determina
pe locuitorii judeţului, soci-
etăţile comerciale şi instituţi-
ile publice să respecte şi să
aplice măsurile de combatere
a transmiterii noului coro -
navirus. 
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Incidenţa cazurilor de
COVID-19 a scăzut sub
3 la mia de locuitori

Alegerile s-au încheiat, iar
Partidul Social Democrat a
avut onoarea să fie din nou
prima opțiune de vot a hune-
dorenilor. Acest rezultat
demonstrează că locuitorii
județului nostru sunt cu ade-
vărat informați și că au înțe-
les cine a muncit în interesul
lor, din Parlamentul Româ -
nei. Acest rezultat arată că
prioritățile din programul
nostru de guvernare repre -
zintă nevoile și dorințele
reale ale românilor. Toate
aceste lucruri mă bucură, dar
în același timp mă și respon-
sabilizează, pentru că PSD
este și va rămâne partidul
aproape de cetățeni. Munca
noastră continuă.

Dragi hunedoreni, înce -
pem o nouă etapă. Viitorul
Parlament are o misiune
clară de a se asigura că
românii nu vor mai avea de
suferit în anii următori din
cauza pandemiei. Nu putem
face promisiuni în numele
altor formațiuni politice, dar
promisiunea mea fermă este
că Partidul Social Democrat
nu va uita de ce a fost votat și
care este mandatul său – si -
guranța unui trai mai bun
pentru fiecare român. Vom
acționa ca acest lucru să de -

vină realitate.Vă mulțumesc
tuturor celor care ați ieșit la
vot, vă mulțumesc pentru în-
crederea acordată și vă
mulțumesc pentru că ne sun-
teți în continuare alături.

Această campanile elec-
torală a fost diferită. Cu toții
am simțit asta. Nu am putut
interacționa cu oamenii așa
cum suntem obișnuiți, așa
cum este normal. Cu toate
acestea, mesajul nostru a
ajuns la hunedoreni, iar
acest lucru se datorează în-
tregii echipe. Vreau să îi
mulțumesc, în primul rând,
directorului de campanie,
domnul Președinte Lau-
rențiu Nistor. Aprecierile
mele merg către întreaga
echipă PSD Hunedoara, către
toți colegii care au înfruntat
frigul și au lucrat în această
campanie.

Acum, în pragul Sfintelor
Sărbători, vă doresc tuturor
multă sănătate și liniște su-
fletească alături de cei dragi.
Dumnezeu să fie alături de
dumneavoastră, de familiile
voastre, iar Nașterea Dom-
nului nostru Iisus Hristos să
ne arate calea spre vremuri
mai bune. 

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

CONTINUĂM PENTRU 
HUNEDOARA

Efectele pandemiei de
coronavirus s-au 
resimţit în economia

judeţului.
Deva - Peste 59.000 de

persoane s-au aflat în şomaj
tehnic în judeţul Hunedoara,
de la începutul pandemiei de

coronavirus, suma totală
plătită pentru indemnizaţiile
cuvenite acestora depăşind
67 de milioane de lei, relevă
datele Agenţiei Judeţene pen-
tru Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Hunedoara.

„În cursul anului 2020, Gu-
vernul României, prin AJOFM,
a aplicat o serie de măsuri ac-
tive pentru sprijinul anga-
jaţilor şi angajatorilor din
judeţul Hunedoara. Suma to-
tală plătită pentru şomajul
tehnic, de la începutul pan-
demiei până în prezent, este
de peste 67 milioane lei. Au
fost soluţionate şi plătite
7.320 solicitări de la agenţi
economici, pentru 59.497
persoane din judeţul Hune-
doara”, a informat Prefectura
Hunedoara.

În aceeaşi perioadă, au
beneficiat de indemnizaţiile
aferente concediului pentru
supravegherea copiilor, pe
perioada suspendării activ-
ităţilor unităţilor de în-

văţământ, 1.680 persoane,
valoarea sumelor totale
plătite fiind de 1,21 milioane
lei. 

În ceea ce priveşte mă-
surile prevăzute prin OUG
92/2020, respectiv decon-
tarea a 41,5% din salariul de
bază brut lunar, corespunză-
tor locului de muncă pentru
persoanele revenite din
şomaj tehnic, pentru minim
15 zile, au fost plătite până
acum sumele pentru 4.814
solicitări provenite de la
agenţii economici. Pentru cele
28.885 de persoane care au
revenit din şomaj tehnic, în
condiţiile OUG 92/2020, au
fost achitate sume care cu-
mulează 38,5 milioane lei. 

Rata şomajului în judeţul
Hunedoara, la începutul lunii
noiembrie 2020, a fost de
3,38%, comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului trecut, când
acest indicator fost de 2,93%,
arată datele oficiale.

Peste 59.000 de persoane s-au aflat în
şomaj tehnic în perioada pandemiei
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În urma tragerii la sorți
efectuată la Zurich a
grupelor pentru pre-

liminariile Cupei Mondiale
de fotbal din 2022, care va
fi găzduită de Qatar,
naţionala României a fost
repartizată în Grupa J, ală-
turi de Germania, Islanda,
Macedonia de nord, Arme-
nia şi liechtenstein. 

Reprezentativa României,
care a făcut parte din a doua
urnă valorică, nu s-a mai cali-
ficat la un turneu final de
Cupă Mondială din 1998, în
Franţa.

Cele 55 de reprezentative
europene au fost împărţite în
cinci grupe de câte cinci
echipe şi cinci de câte şase
echipe. Câştigătoarele celor
zece grupe se vor califica la
CM 2022. Ocupantele locuri -
lor secunde vor intra (zece la
număr), alături de cele mai
bune două câştigătoare de
grupe din Liga Naţiunilor
care nu se află pe primele
două poziţii în preliminarii,
într-o serie de două baraje
pentru a stabili ultimele trei
selecţionate europene califi-

cate (din 12 echipe vor
rămâne 6, apoi 3).

Meciurile din preliminari-
ile europene pentru CM 2022
vor avea loc după următorul
calendar: 24-31 martie 2021
- trei partide, 1-8 septembrie
2021 - trei partide, 8-12 oc-
tombrie 2021 - două partide,
11-16 noiembrie 2021 - două

partide, 24-25 martie 2022 -
baraje într-o singură manşă,
28-29 martie 2022 - baraje
într-o singură manşă.

Prin decizia Comitetului
Executiv UEFA, toate par-
tidele din preliminarii vor
beneficia de arbitraj VAR. 

Cele 10 ocupante ale
locurilor secunde vor forma
un clasament separat, în baza
rezultatelor din aceste preli -
mi narii. Primele şase locuri
secunde vor fi gazde ale
primului baraj, disputat într-
o singură manşă. Celelalte
patru echipe plus cele două
formaţii care vin din Liga
Naţiunilor vor fi oaspete.

Tragerea la sorţi a gru-
pelor preliminare a fost efec-
tuată de fostul internaţional
italian Daniele de Rossi şi de
fostul internaţional olandez
Rafael van der Vaart.

Fotbal: În primăvară 
România întâlneşte 

Germania în Cupa Mondială
UEFA a anunțat Federația

Română de Fotbal că țara
noastră, alături de Georgia, va
organiza Euro U21 din 2023,
turneul final unde se vor sta-
bili și cele patru reprezen-
tante europene la Jocurile
Olimpice din 2024, de la Paris.
Jucătorii ce vor fi eligibili pen-
tru această ediție sunt cei năs-
cuți începând cu 1 ianuarie
2000.

Competiția se desfășoară
începând din 1978, iar ediția
din 2023 ar fi cea cu numărul
24. La Euro U21 participă, în-
cepând de la ediția de anul vi-
itor ce va fi găzduită de
Ungaria și Slovenia, 16 echipe.
Acestea sunt împărțite în 4
grupe, iar cele mai bune două
clasate se califică în sferturile
de finală.

Iată care sunt argumentele
care au făcut ca România să
găzduiască EURO U21 din
2023:

1. Experiența în organizare
de turnee finale pe care
România o va avea la acea oră,
în comparație cu Georgia,
ceea ce va ajuta și organizarea

din cealaltă țară. România
găzduiește în vara anului
2021 trei meciuri din Grupa C
și o partidă din optimile EURO
2021, lucru care a adus un
plus țării noastre pentru
turneul final U21 din 2023.

2. Formarea de specialiști
în cadrul Federației Române
de Fotbal pentru organizarea
de competiții majore, ceea ce
ajută pe termen mediu și lung
și forurile internaționale.

3. Capitalul de imagine și
de popularitate pe care echipa
națională a României U21 îl
are în țară, drept dovadă au-
diențele uriașe ale partidelor
jucate de „tricolorii” lui Adi
Mutu.

Până la EURO 2023, echipa
națională a României U21 va
juca la turneul final din 2021,
acolo unde a ajuns după ce a
încheiat pe unul dintre cele
mai bune cinci locuri secunde.
„Tricolorii” lui Adi Mutu își
vor afla adversarele de la
Campionatul European de
anul viitor joi, 10 decembrie,
în urma tragerii la sorți de la
Nyon.

Fotbal:   România va organiza
EuRO u21 care va avea loc 

în 2023

Societate comercială angajează

MAnIpulAnŢI  MĂRFuRI
Oferim: • salariu net 2200 lei

• tichete de masă

• masa la prânz

• asigurăm transport. 

Relaţii la telefon 0735/040.143.

Componenţa grupelor preliminare 
din zona Europa:

Grupa A: Portugalia, Serbia, Irlanda, Luxemburg, Azer-
baidjan;
Grupa B: Spania, Suedia, Grecia, Georgia, Kosovo;
Grupa C: Italia, Elveţia, Irlanda de Nord, Bulgaria, Litua-
nia;
Grupa D: Franţa, Ucraina, Finlanda, Bosnia-Herţegovina,
Kazahstan;
Grupa E: Belgia, Ţara Galilor, Cehia, Belarus, Estonia;
Grupa F: Danemarca, Austria, Scoţia, Israel, Insulele
Feroe, Rep. Moldova;
Grupa G: Olanda, Turcia, Norvegia, Muntenegru, Letonia,
Gibraltar;
Grupa H: Croaţia, Slovacia, Rusia, Slovenia, Cipru, Malta;
Grupa I: Anglia, Polonia, Ungaria, Albania, Andorra, San
Marino;
Grupa J: Germania, România, Islanda, Macedonia de
Nord, Armenia, Liechtenstein.

Octavian Morariu,
membru al Comite-
tului Internaţional

Olimpic pentru România, a
câştigat scrutinul pentru
al treilea său mandat de
preşedinte al Rugby Eu-
rope, organizaţia care con-
duce destinele sportului
cu balonul oval pe conti-
nent,a transmis într-un 
comunicat  Federația
Română de Rugby (FRR).

Morariu s-a impus clar în
faţa rivalului său Kiril Ia şen -
kov, cu 51 de voturi faţă de
doar 12 voturi  ale rusului.

''Mă bucur că programul
meu #RugbyforAll i-a convins
pe majoritatea membrilor
Rugby Europe. Priorităţile
noastre rămân în continuare
apărarea şi promovarea valo-
rilor rugbyului, promovarea
unui rugby pentru toate
ţările, pentru toţi jucătorii
(femei, bărbaţi, tineri) şi de-
sigur în toate formatele (XV,
X, VII, beach rugby, snow
rugby, non-contact). Avem o
serie de proiecte votate de
Adunarea Generală care vor
duce Rugby Europe, mai de-
parte, la nivelul următor'', a

declarat Octavian Morariu.
Octavian Morariu, fost

inter naţional român, fost pre -
şedinte al FRR şi fost preşe -
dinte al Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român, conduce
Rugby Europe din 2013.

Rugby:  Octavian Morariu a fost reales
președinte al Rugby Europe

Comitetul Executiv al
World Athletics re-
unit online, pentru ul-

tima dată în acest an a
stabilit și datele de dis-
putare a două Campionate
Mondiale ce vor avea loc în
2022. Astfel, Campionatul
Mondial de cros va avea loc
pe 19 februarie 2022, la
Bathurst (Australia), după
ce competiția  fusese pro-
gramată initial să aibe loc
în martie 2021, dar ea a
fost amânată din cauza
pandemiei de coronavirus.

Campionatul Mondial în
sală pentru seniori, de la Bel-
grad (Serbia), a fost mutat în
intervalul 18-20 martie 22.
Ini țial, întrecerea era progra-
mată pentru intervalul 11-13
martie 2022.

Comitetul Executiv al

World Athletics a aprobat și
baremurile de calificare la
Campionatul Mondial U20 din
2021 și la Campionatul Mon-
dial de seniori de la Oregon
din 2022. Acestea vor fi date
publicității la finele acestei
săptămâni.

Proba de cros, susţinută de
Federaţia internaţională de
atletism (World Athletics) în
calendarul Jocurilor Olimpice
2024 de la Paris, nu a primit
undă verde din partea Comite-
tului Internaţional Olimpic.
World Athletics a propus in-
troducerea unei probe de cros,
o ştafetă mixtă pe echipe
4x1.500 m la JO 2024, care ar
fi marcat 100 ani de la ultima
apariţie a acestei probe în pro-
gramul olimpic, cu prilejul JO
1924 de la Paris.

Atletism  World Athletics 
a stabilit datele pentru 

Mondialele din 2022
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Despre ghimbir se
spune că este unul
din cele mai sănă-

toase condimente  din
lume. Aromat și ușor pi-
cant, ghimbirul este renu-
mit pentru beneficiile sale
aduse organismului, evi-
dențiindu-se atât prin
conținutul ridicat de an-
tioxidanți, cât și prin alte
componente terapeutice. 

De-a lungul timpului
Ghimbirul a fost folosit ca

aliment în diferite preparate
culinare, dar și ca remediu na-
turist pentru tratarea mai
multor afecțiuni. Își are orig-
inea în pădurile tropicale din
Asia de Sud, dar treptat s-a
răspândit și în alte locuri. Prin
studiile efectuate, oamenii de
știință au ajuns la concluzia că
ghimbirul este mai mult decât
un remediu tradițional, fiind
cataloagat ca plantă medici-
nală cu efecte terapeutice de-
osebite. 

Calități terapeutice
Sursă excelentă de vita-

mine și minerale, ghimbirul
poate ameliora problemele
legate de reumatism, tratează
răceala și gripa încă de la

primele semne. Împiedică
apariția în exces a acidului
gastric, care provoacă arsuri
stomacale, ajută digestia, re-
glează pofta de mâncare scrie
adev.ro. Dar ghimbirul poate
preveni și răul de mare,
amețelile, vertijurile şi greţu -
rile, chiar dacă aceste simp-
tome sunt declanşate din
cauze fiziologice, spun specia -
liștii. Are și proprietăți detoxi-
fiante, ajutând la eliminarea
toxinelor prin transpirație din
organism.Și nu în ultimul rind,
ghimbirul este un condiment
plăcut, ușor de introdus în
multe rețete culinare.

Remediu în caz de
răceală

În astfel de situație, se rade
ghimbirul proaspăt până se
obțin 1-2 lingurițe, care se
adaugă în 300 ml de apă clo-
cotită. Amestecul se lasă la
fiert 2-3 minute, apoi se ia de
pe foc. Vasul se acoperă și se
lasă la infuzat 10 minute, după
care se strecoară. La lichidul
obținut se adaugă sucul de la
o jumătate de lămâie și 1-2 lin-
gurițe de miere, scrie vegis.ro.
Acest remediu este util atât în
cazul durerilor de gât, cât și
pentru tuse. 

În sezonul rece
Ceaiul de ghimbir

Poate fi consumat pe toată
perioada sezonului rece, la
care se adaugă două linguri de
suc de lămâie. Ceaiul de ghim-
bir întăreşte sistemul imunitar
prin concentraţia de antioxi-
danţi şi substanţe active. 

În cazul durerilor 
de cap 

Ceaiul de ghimbir este
foarte util, putând chiar înlocui
unele medicamente. În astfel
de situații,  se taie câteva felii
de ghimbir, fără coajă, care se
pun într-un vas cu un litru de
apă clocotită. Se lasă la infuzat
15 minute, după care, infuzia
se strecoară și se bea pe par-
cursul zile. Tratamentul ajută
și în cazul durerilor muscular,
scrie doc.ro. Se poate face timp
de 3-4 zile, o dată pe lună, când
durerile articulare se acu-
tizează. Infuzia nu trebuie
combinată cu medicamente.

În cazul problemelor
digestive

Ceaiul de ghimbir reduce
balonarea, calmează simp-
tomele indigestiei și ale dia-
reei, reglând tranzitul

in tes tinal, scrie click.ro.  Având
un puternic efect antispastic,
ghimbirul protejează și mu-
coasa gastrică, spun nutrițion-
iștii. După o masă copioasă,
când apar indigestiile, se
amestecă sucul de ghimbir cu
zeamă de lămîie și puțină sare.
Amestecul obținut se consumă
înainte de masă. 

În cazul problemelor
circulatorii

Ghimbirul păstrează vasele
de sânge sănătoase, ajutând
astfel și în cazul problemelor
circulatorii, din cauza cărora,
mâinile sau picioarele sunt un-
eori reci, potrivit click.ro. În
urma unui studiu efectuat, s-a
constatat că ceaiul de ghimbir
ajută și la oxigenarea creieru-
lui și implicit la o memorie mai
bună.

Scade nivelul 
colesterolului

Introdus în consum, ghim-
birul ajută la scăderea, în mod
natural, a colesterolului și al
trighiceridelor, spun cercetă-
torii.

Afecțiunile biliare
Pot fi ameliorate proce -

dându-se în felul următor:

sucul de ghimbir se amestecă
cu 7 pahare de lapte. Compoz-
iția obținută se fierbe până
scade la jumătate, apoi se în-
dulcește cu zahăr. Se consumă
înainte de culcare. 

Ghimbirul ca mirodenie
Se folosește într-o multitu-

dine de preparate culinare.
Rădăcina rasă sau feliată dă
preparatelor o aromă revigo-
rantă. Poate fi adăugat la supe,
salate, sucuri. Se folosește la
aromarea dulciurilor, în spe-
cial a prăjiturile cu mere,
dovleac sau turtă dulce.

Tăiată felii, dată prin zahăr
și pusă la uscat, rădăcina de
ghimbir poate fi un desert mi-
nunat.

Important!
Consumat în cantități mo -

derate, ghimbirul nu are efecte
adverse. Cu toate acestea, în
unele situații poate accentua
simptomele de reflux gastroe-
sofagian, spun nutriționiștii.

De asemenea, sunt cazuri
rare, în care unele persoane au
alergie la ghimbir. Aplicat di-
rect pe piele, uleiul de ghimbir
poate cauza iritații ale pielii,
potrivit https://draxe.com. De
aceea, este bine să se facă un
test pe o porțiune mică.
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Ghimbirul – remediu naturist
pentru sezonul rece
Ghimbirul – remediu naturist
pentru sezonul rece



S
ărbătorile de iarnă sunt
tot mai aproape și, în
această perioadă,

curățenia generală devine o
prioritate. Și cum tradiția ne
cere să le întâmpinăm cum
se cuvine, într-o  casă curată
și primitoare, iată câteva
sugestii, care ne pot ajuta să
realizăm acest lucru într-un
timp scurt, cu eficiență max-
imă.

Cu ce începem?
În primul rând, vom selecta

produsele de curățenie pe care
intenționăm să le folosim. Iar
pentru ca rezultatele să fie pe
măsura așteptărilor, nu este
nevoie să apelăm la detergenții
din comerț, a căror eficiență nu
este întotdeauna direct pro-
porțională cu suma pe care o
plătim la achiziționare. De
aceea, vă sugerăm câteva pro-
duse simple, preparate în casă,
care, atunci când le folosim, nu
ne afectează mâinile sau ochii,
cum se întâmplă uneori cu cele
din comerț. Și să începem cu:

Bicarbonatul de sodiu
Acest produs deosebit de

util, dacă-l amestecăm cu puțină
apă,  vom obține o pastă dezin-
fectantă și ușor abrazivă. Cu o
astfel de pastă putem curăța re-
pede și bine chiuveta, cada,
toaletă, gresia, faianţa sau vasele
din metal. Dacă în loc de apă se
foloseşte oţet sau  suc de lămâie,
efectul este şi mai puternic. 

De asemenea, bicarbonatul
curăță taninul care pătează
vasele folosite la servirea ceaiu-
lui, dar se poate utiliza și pentru
îndepărtarea urmelor de creion
de pe tapet. Este suficient doar
să se pună puţin bicarbonat pe
o cârpă udă, apoi să se frece
locul afectat. 

Pentru înviorarea
covoarelor

Folosim 20 de picături ulei
esenţial de lavandă și 250 g bi-
carbonat de sodiu. Bicarbonatul

se amestecă bine cu uleiul de la-
vandă, după care, compoziţia se
întinde în strat subţire, pe mo-
chetă. Se lasă să acţioneze două
ore, apoi mocheta sau covorul
se aspiră.

Tot pentru reîmprospătarea
culorilor, putem folosi o soluție
compusă dintr-un un litru de
apă şi trei linguri de sare. După
amestecarea celor două ingre-
diente, covorul se spală cu
soluţia obţinută. Procedând ast-
fel, culorile covoarelor  vor fi
mult mai intense.

Oțetul
Simplu sau în combinație cu

bicarbonatul, oțetul este foarte
util atunci când este vorba de
curățarea obiectelor sanitare,
întrucât ajută la dizolvarea pe-
telor de calcar  de pe acestea.
Pentru curățarea gresiei, chiu-
vetei sau faianței, acesta se
folosește diluat cu apă, o parte
de apă, una de oțet. Dar pentru
petele mai rezistente, se poate
folosi  nediluat. 

Soluție dezinfectantă
Ca să evităm soluțiile dezin-

fectante care ne pot afecta într-
un anumit fel, nu ne rămâne
decât să apelăm la o combinație
simplă, obținută dintr-un pahar
de oțet și o lingură de bicar-
bonat. După ce se agită bine,
soluția se toarnă într-un pulver-
izator, cu ea putând fi dezinfec-
tate obiectele dorite. Pentru un
miros plăcut, se pot adăuga
câteva picături de ulei esențial
de lămâie.

Șampon  pentru vase
Pentru obținerea unui astfel

de șampon, este nevoie de o bu-
cată de săpun de casă și 300 ml
de apă clocotită. După ce se
săpunul se dizolvă, la soluție se
adaugă o lingură de oțet și
câteva picături de ulei esenţial
de lămâie, potrivit click.ro.
Soluția se pune într-un recipi-
ent, care se agită înainte de
folosire.

Balsam din bicarbonat
și oțet

Este eficient și foarte ușor de
realizat. Se vor folosi două mă-
suri de oţet alb, două de bicar-
bonat şi patru de apă. Întrucât
soluția dă o reacție care va
umfla cantitatea de lichid,
aceasta este bine să fie
preparată în chiuvetă. Soluția
obținută se toarnă într-un recip-
ient de plastic. Se pune puțin din
ea în compartimentul pentru
balsam al mașinii de spălat.
Înainte de utilizare, sticla cu bal-
sam se agită.

Pentru scoaterea petelor de
pe haine, înainte de spălare, pe
locul pătat se poate aplica  puțin
bicarbonat de sodiu și oțet, apoi
pata se freacă bine cu o perie,
potrivit click.ro.

Pentru desfundarea
chiuvetelor

Se poate folosi o cană de oțet
fierbinte, care se toarnă în
scurgere, scrie adev.ro. Se lasă să
acționeze 5-10 minute, după
care, se dă drumul la apa caldă.

Soluție pentru geamuri
Se obține din amestecul a

400 ml de oțet cu100 ml apă şi
6-7 picături de ulei esenţial de
portocale, scrie click.ro. Soluția

obținută se toarnă într-un pul-
verizator, iar cu  ea se pot curăța
atât geamurile, cât și oglinzile
din casă.

Pentru curățarea 
mobilei

Se va amesteca în părți egale,
oțet cu ulei vegetal de floarea
soarelui sau de măsline. Soluția
se pune apoi într-un recipient
cu pulverizator și se aplică, într-
un strat subțire pe mobilă, după
care, suprafața se lustruiește cu
o cârpă din bumbac.

Cuptorul cu microunde
Se curăță foarte bine dacă în

interiorul lui se pune un recipi-
ent cu apă și oțet. După ce se
pornește, se lasă 6-7 minute,
apoi interiorul cuptorului se va
șterge cu o cârpă umezită în
soluția respectivă.

Mașina de spălat
Pentru îndepărtarea depu -

ne rilor de balsam sau detergent,
se poate folosi o soluție formată
din apă fierbinte şi puţin suc de
lămâie sau  două ceşti de oţet,
ne sfătuiesc cititoarele. Iar pen-
tru întreținerea ei, ar fi bine ca o
dată pe lună, să se toarnă o
ceşcuţă de oţet în locul destinat
detergentului, după care, ma și -

na să se pornească, fără rufe, la
programul scurt.

Aragazul
Pentru curățarea cuptorului,

bicarbonatul, sarea, oţetul şi
sucul de lămâie, în amestec, pot
fi aliaţi de nădejde. Dacă acesta
este cald, orice urmă de grăsime
va dispărea imediat. Grătarelor
cuptorului, care au zone în-
negrite ce persistă, se vor pune
în chiuveta cu apă caldă si cu ¼
amoniac, dar înainte de a face
acest lucru, ne vom asigura că
spaţiul este bine ventilat.

Alte trucuri simple:
• Pentru eliminarea mucega -

iului, pereții se șterg cu o cârpă
înmuiată în apă caldă cu oțet.

• Pentru curățarea saltelelor,
pe ele se presară bicarbonat,
care se lasă câteva ore, apoi se
aspiră.

• Mirosul neplăcut al cutiilor
de plastic dispare, dacă vom
pune în ele bicarbonat cu apă
caldă, iar după câteva ore, le
vom clăti. 

• Petele de cerneală de pe
țesături pot fi înlăturate cu lapte
fierbinte sau cu zeamă caldă de
lămâie.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Deciziile luate în ultima vreme
n-au fost pe măsura aștep-
tărilor. Tocmai de aceea, vă
veți întâlni cu persoane
avizate, din mediul profe-
sional, care vă vor ajuta să re-
alizați anumite activități la
locul e muncă. Evitați dia-
logurile neplăcute.

Este momentul să negociați cu
superiorii pentru a obține veni-
turi pe măsura muncii voastre.
Relațiile cu prietenii sau cu per-
soanele din mediul socio-profe-
sional sunt foarte active, dar
există totuși ceva care vă pune
pe gânduri. Analizați atent situ-
ația și evitați-i pe cei toxici.

Urmează o perioadă activă, în
care beneficiați, pe termen
lung, de protecția astrelor.
Sunteți foarte atenți la ceea ce
faceți, iar acest lucru vă ajută.
Planurile voastre legate de
bani s-ar putea să se deruleze
mai încet, dar vor fi sigure și
aducătoare de bucurii.

În perioada următoare se re-
comandă prudență, întrucât
pot apărea surprize neplăcute.
Canalizați-vă acțiunile pe ac-
tivități viabile și nu visați la lu-
cruri care vă pot afecta în mod
direct. La serviciu se deschide
o etapă benefică, în care veți
avea doar de câștigat.

Eforturile voastre sunt apreciate
la locul de muncă și s-ar putea
să primiți un bonus neașteptat.
Vor apărea și cheltuieli majore,
acum în preajma sărbătorilor,
dar le veți face față. Selectați-vă
prioritățile și nu vă avântați să
cumpărați orice, doar de dragul
de a cheltui bani.

Ar trebui să vă feriți de împru-
muturi sau promisiuni deșarte,
mai ales dacă vin de la per-
soane pe care nu le cunoașteți
suficient. Este posibil să vă de-
sprindeți de un parteneriat,
chiar dacă regretați acest lucru.
Dar, reușiți treceți peste toate și
să mergeți mai departe.

La locul de muncă este foarte
multă agitație, acum că se
apropie sărbătorile. Ocupați-
vă doar de îndatoririle voastre
și nu vă amestecați în treburile
altora. Este posibil să lucrați
chiar și peste program, dar
munca voastră va fi răsplătită. 

Se conturează schimbări
benefice în viața voastră. Fie la
serviciu, fie în familie. De
asemenea, aveți șansa să de-
scoperi lucruri noi, avanta-
joase pentru voi. Celor singuri,
astrele le readuc în atenție
legături uitate sau chiar o iu-
bire demult pierdută.

Este momentul să luați o de-
cizie legată de locul vostru de
muncă. Nu este ușor, dar dacă
puneți în balanță avantajele și
dezavantajele, lucrurile s-ar
putea clarifica. Trebuie să dați
dovadă de prudență și răbdare
în tot ce faceți. N-ar strica să-i
cereți părerea și partenerului.

Dacă păstrați un echilibru
între timpul petrecut la servi-
ciu și cel dedicat familiei, ne-
plăcerile ivite ar putea lua
sfârșit. Nu de altceva, dar
acum, în prag de sărbători, re-
lațiile familiale sunt foarte im-
portante. Veți găsi, în final, o
soluție ingenioasă.

Energia de care dispuneți vă
ajută să realizați lucruri mari,
pentru voi și familie. Este reco-
mandat să vă dozați eforturile,
pentru că veți avea multe de
făcut acum, înainte de sărbători.
La serviciu veți avea dialoguri
fructuoase, iar rezultatele mun -
cii voastre vor fi pe măsură.

Depuneți eforturi susținute pen-
tru realizarea unor activități
care nu suportă amânare. Pen-
tru a reuși, ar trebui să re-
nunțați la proiectele costisitoare
și să găsiți modalități mai ief-
tine. Călătoriile pe distanțe
scurte încheie cu bine acest in-
terval.

• Discuție între EL și EA
EA: - Am conversațiile de pe Messenger

din care reiese că mă înșeli!
EL: - Nu-i adevărat! Nu e scrisul meu!

• Blonda și pastilele…
- De ce te tot învârți în jurul mesei cu cana

aceea în mână?-  o întreabă mama pe fiică-sa
cea blondă.

- Îmi iau pastilele! răspunse ea. 
- Păi și nu poți să stai locului? 
- Nu, pentru că așa mi-a zis doamna farma-

cistă… Una înainte de masă, una după masă!

• Doi ardeleni 
Se urcă într-un tren, ca să se întoarcă

acasă. După vreo oră de mers, parcă încep să
creadă că au greșit trenul. Când vine con-
trolorul, unul din ei își face curaj și-l întreabă:

– Domnule, nu te supăra, trenul ăsta mă
duce la Cluj? 

– Nu! După câteva momente de tăcere, al
doilea ardelean întreabă și el: 

– Dar pe mine?

• Discuție între prieteni
-Băi, de când m-am mutat împreună cu

prietena mea, am hotărât amândoi să facem
cumpărăturile pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea,
o zi eu… și tot așa

-Tare! Și care e diferența? 
-Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi

mâncăm, o zi bem…

Vineri, 11 decembrie

DIVA, ora 19,40, Cântecul nostru de Crăciun

PRO CINEMA, ora 20,30 Lista clienților

Sâmbătă, 12 decembrie

TVR 2, ora 20,10, Aur și circ

ANTENA 1, ora 23,00, Ucenicul vrăjitor

Duminică, 13 decembrie

PRO TV, ora 20,00, Legea lui Tarzan

TVR 2, ora 22,10, Un vis American

Luni, 14 decembrie

TVR 1, ora 22,10,  Sarea mărilor (I)

DIVA, ora 21,30, Un Crăciun distractiv

Marți, 15 decembrie

PRO TV, ora 20,30, O luptă personală

TVR 1, ora 22,10, Django trage primul

Miercuri, 16 decembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Foc sângeros

DIVA, ora 21,30, Calendarul de Crăciun

Joi, 17 decembrie

PRO TV, ora 20,30, Pinguinii domnului Popper

DIVA, ora 21,30, Crăciun la pensiunea Bramble

ALTE  RECOMANDĂRI:

Vineri, 11 decembrie, ora  21,10

Cântec de iubire 
Atunci când a aflat despre moartea mamei sale,

Purslane Hominy Will, o adolescentă retrasă și cam
ciudată, care locuia într-un cartier al New Orleans-
ului, se întoarce în orașul în care a copilărit. Aștep-
tându-se să găsească locuința acesteia abandonată,
Pursy este șocată atunci când descoperă că este
locuită de doi bărbați, ale căror vieți au luat o întorsă-
tură ciudată cu ceva ani în urmă. Vechi prieteni ai
mamei ei, Bobby Long, un fost profesor de literatură
și protejatul acestuia, biograful Lawson Pines s-au
stabilit în vechea casă cu mult timp în urmă și nu vor
să plece de acolo. Cei trei, expunându-și punctele de
vedere, sunt siliți să locuiască împreună. Și, pe mă-
sură ce trece timpul, sunt surprinși de secretele pe
care le află.

TVR 1



C
ând vrei cu orice preț să
dărâmi un partid politic,
că asta-ți dorești tu și

acoliții tăi de la Bruxelles, care
fac parte dintr-o altă familie
europeană, creezi o breșă, în
care poate să apară un nou par-
tid politic naționalist. Asta se
întâmplă atunci când ai săturat
un popor întreg cu o doză de
lehamite, aruncând în stânga
și-n dreapta ură. Și tocmai
acest cuvânt, care a devenit
”simbol”: ,,PE- SE- DEEEE!,"" a
creat breșa pentru apariția
AUR. 

Cât de curate și veridice au fost
intervențiile Președintelui pentru
PNL în campanie, o spune comuni-
catul OSCE și rezultatele alegerilor.
Iar când în ședința CSM s-a început
denigrarea și ura politică (și
acolo?!), doamnele judecătoare nu
au mai rezistat și au spus lucrurile
așa cum erau, noroc că domnul
Președinte a plecat.

O conjunctură nefericită, o alin-
iere nefastă a astrelor, o pandemie
cumplită, ghinionul dacă vreți, au
făcut ca președintele Iohannis și
guvernul Orban să prindă cele mai
grele și complicate timpuri la put-
ere, plus o ecuație aproape imposi-
bil de rezolvat. Cum să gestioneze
criza sanitară fără să piardă
alegerile? Nu se poate, asta
înseamnă că cei care ne conduc
sunt genii în politică. Cum să fugă
de măsurile nepopulare, de noi re-
stricții, dar să țină cumva în frâu
numărul de noi infectări, să evite o
catastrofă sanitară? 

Alegerile nu-și aveau rostul!

Această grabă a nenorocit
poporul român, aceste alegeri au
făcut un Parlament ,,ghiveci", cu oa-
meni numiți la comanda lui Merkel
și Macron, care s-au întâlnit la
Bruxelles și au trasat României
sarcini. Este o rușine ca într-o țară
cu bogății incomensurabile, cu
toate formele de relief, poporul tău
să devină sclav, iar tu să fii dirijat
din afară. Asta pentru că politicul,
toți politicienii au vândut, timp de
30 de ani, tot ce s-a putut din
această țară. Și acum îi aud pe toți
cei care-și doresc să vină la putere,
că ei vor redresa România, că ei
sunt cei mai buni. Nu domnilor, toți
ați dărâmat această țară, ați vân-
dut-o, ați îndatorat-o, doar ca să vă
luați salarii mari și pensii speciale,
ca să vă ghiftuiți, să plătiți
răzbunările. 

Uitați-vă doar la câțiva europar-
lamentari, care râd de noi după ce
au făcut prăpăd și acum au averi
numai de ei știute, care vin și ne
dau lecții de seriozitate și legalitate,
iar ei au mers acolo să-și rotun-
jească veniturile și să scape de
dosare. Să stea liniștiți, justiția a
vegheat pentru ei, iar cele mai mari
dosare cu pagube de miliarde de
euro s-au prescris. Nimeni nu a
făcut nimic, cei care trebuiau să
apere țara au dărâmat-o, cot la cot
cu celebrii politicieni. Iar cei de
acum, fac greșeli de oameni neso-

cotiți. Să fii un om iresponsabil să
interzici poporul de la activitățile
vieții lui de zi de zi și să faci alegeri,
doar ca să faci pe plac șacalilor din
afară, să faci ce vrei în această țară
este crimă împotriva oamenilor.
Nimeni nu mai pedepsește pe ni-
meni, cei de la butoane sunt doar
pe interese.

Cum să interzici o serie de ac-
tivități sociale importante pentru
viața oamenilor, nunțile, botezurile,
pelerinajele religioase, dar să
meargă mai departe cu campania
electorală și cu alegerile, impor-
tante pentru liberali?

Cum să impui totuși o serie de
restricții unei populații ajunse la
capătul răbdării, în absența cărora
sistemul sanitar intră în colaps, iar
numărul deceselor crește, fără să
afecteze și mai grav economia, dar
sa faci alegeri?

Cum să te joci cu cifrele, cu re-
alitatea, astfel încât să arate că e
foarte grav, dar să nu panicheze și
mai mult populația? Cum să zici că
situația e albastră și cifrele alar-
mante, dar cu toate acestea să
susții că nu este nevoie de o nouă
stare de urgență, care să limiteze
mobilitatea măcar în zonele roșii,
punctual pe orașe sau regiuni? La
nivelul țării, e limpede că nu se va
mai putea declara ușor o nouă
stare de urgență, ca în primăvară,
dar sa faci alegeri.

Toată această echilibristică,
acest mers periculos pe sârmă, tre-
buia executat în plină campanie
electorală, cu două luni înainte de
alegerile parlamentare. Guvernul
Orban și  președintele Iohannis nu
își permiteau să le amâne din mai
multe motive.

Alegerile parlamentare din de-
cembrie puteau  fi amânate, potri -
vit Constituției, doar trei luni, adică
până la început de martie. Toate
proiecțiile specialiștilor arătau fap-
tul că România risca să aibă la
primăvară chiar mai multe cazuri
de noi infectări pe zi decât în
prezent. Amânarea alegerilor din
motive sanitare  până în martie, nu
reprezenta, așadar, o soluție prac-
tică. Dar amânarea nu reprezenta
nici o soluție politică. Guvernul
Orban și președintele Iohannis
stau în brațe cu bomba majorării
pensiilor cu 40%  iar ceasul ticăie
repede.

Parlamentul a votat, pe 22 sep-
tembrie, majorarea pensiilor cu
40% și a salariilor profesorilor cu
20%, amendament susținut de
PSD la legea rectificării bugetare.
Guvernul a sesizat Curtea Consti-
tuțională pentru a mai câștiga
timp, cu speranța că, până în șase
decembrie, va reuși cumva să tragă
de timp pentru a evita intrarea în
vigoare a legii. Chiar și așa, cu toate
tertipurile procedurale posibile,
abia dacă vor reuși să oprească
legea de la intrarea în vigoare până
la alegerile programate pentru 6
decembrie. Or, dacă aceste drepturi
intră în vigoare fie și pentru o sin-
gură zi, nu vor mai putea fi luate
ușor înapoi. 

Dacă se ajunge aici, dezastrul
economic este garantat. Nu înțeleg
de ce nu se măresc pensiile cu 40%
doar pentru cei care au până la
2000 lei și trebuie să le dai la toți? 

De ce nu se pot tăia pensiile
speciale, care au fost propuse de
PNL pe vremea lui Valeriu Stoica?
Iar PSD a făcut alte nenorociri, a
aprobat mărirea pensiilor și ind-
emnizațiile parlamentarilor, au
mărit salariile bugetarilor,
sporurile multe și pe bani mulți,
bineînțeles cu acordul tuturor par-
tidelor. Au dat bani tuturor buge-
tarilor fără muncă, au făcut
angajări, iar acum avem bugetari
peste 1,4 milioane, iar mulți dintre
ei, nu știu de ce merg la servici. Nu
s-a schimbat nimic în comporta-
mentul lor. Se aruncă cu bani mulți
pentru diferite mofturi ale unor in-
fatuați, ajunși pe căi oculte la put-
ere.

Poporul le-a dejucat planul!

Miza guvernului era să facă
alegeri în decembrie cu orice preț,
cu speranța că noul Parlament va
dezamorsa bomba cu ceas, pensiile
și pensiile speciale. Dar și a unei
idei proaste, ca puterea să ajungă
în mâinile a 1-2 persoane. Dar
poporul a fost inteligent și le-a de-
jucat jocul periculos.

Alegeri în  primăvară însemna
erodare la guvernare, amplificarea
nemulțumirilor și tensiunilor so-
ciale din cauza crizei sanitare și
economice, plus lunile de iarnă
care vin cu cheltuieli suplimentare
pentru populație, deci nemulțu-
miri sporite. Președintele a făcut
greșeli copilărești. Să apari săp-
tămânal în conferințe de presă,
având pe limbă dușmanul de
moarte, PSD! S-a erijat în purtă-
torul de cuvânt al PNL, iar acum se
vede ce a ieșit. PNL a pierdut la scor
datorită urii la care președintele
era abonat și, așa s-a născut națion-
alismul. Un Guvern PNL, USR,
UDMR nu va rezista. Cioloș vrea
premier, avându-l în spate pe
,,Unchiul" și pe Macron. Angela îl
vrea pe Eduard Helvig sau Siegfrid
Muresan. PNL-iștii sunt îndrep-
tățiți și ei să aibă Premierul, Ciuca,
Bolojan, iar Iohannis trebuie să îm-
partă ,,ciolănelul". Mie îmi miroase
de o suspendare anul viitor, iar
pentru alții, care pozează în salva-
torii pandemiei, a ,,zărnăit de că-
tușe", fiind vorba și de unii medici
care s-au îmbogățit pe suferințele
oamenilor. Unii îi tratează pe oa-
meni ca și cum ar fi animale. Ei se
consideră o clasă aparte față de alți
intelectuali. Dar mai devreme sau
mai târziu și medicii vor fi găsiți vi-
novați. Preoții au câștigat cu rugă-
ciunile. Și tot ei au văzut și prezis
premier schimbat, alegeri pier-
dute, Parlament pilaf și multe al-
tele.

Acum, nemulțumirea socială
este în creștere

Pentru că, sunt mii de oameni
cărora le-au scăzut veniturile, au

rămas fără slujbă sau fără afaceri.
Cu toții vor trebui să se descurce
cumva, în pragul iernii, când cos-
turile vieții cresc semnificativ.
Problemele sociale, mai bine spus
sărăcia poate duce in extremis.

Companii întregi aflate în
pragul falimentului sau puternic
lovite de criză, oamenii nu mai vor
să audă de restricții, de lockdown
și pun presiune pe Guvern să se
abțină de la noi măsuri care riscă
să-i afecteze și mai rău. Iat Guver-
nul, de dragul alegerilor, și-a per-
mis să închidă ochii  demult, iar
rezultatele se văd: numărul de in-
fectări crește vertiginos, capaci-
tatea sistemului sanitar este deja
pusă la grea încercare. Sistemul
sanitar este în colaps, iar această
pandemie a scos la iveala slaba
pregătire a multor oameni din sis-
temul sanitar.

Adăugați la toate cele de mai
sus presiunea infernală a Bisericii
Ortodoxe, care nu mai vrea nici ea
restricții și cere să poată organiza
pelerinaje, subminând și mai tare
încercările oricum firave ale Guver-
nului de a ține sub control
răspândirea virusului. Până când în
această țară nu se face dreptate și
să se spună lucrurilor pe nume, va
fi haos instituționalizat. S-a ajuns
până acolo încât cei de la Palate nu
vad lucrurile reale, existente pe
stradă și în societate. Ei cred
altceva!

Și... așa a apărut AUR! 

O forță politică ce va atrage
mulți români, care va ști să atace
tot ce este antiromânesc, o forță
care va avea o voce în Parlament, o
voce care  va taxa stângăciile
Președintelui și ale ,,Guvernului
MEU", o voce care va încerca să
schimbe concepția de Globalism în
cea de Patriotism. Nu trebuie să
lovească în ei, pentru că riscă. Mulți
nemulțumiți, amărâți, săraci și
chiar enoriași vor trece la ei.
Această forță, daca nu va avea lupte
interne, se va auzi mult de ea. AUR
vorbește direct, la sursă, și nu la
colțuri de stradă, pe margini, cum
vorbesc actualii politicieni. Ați vrut
hoții și ură, acum aveți forța
politică în Parlament care va avea
grijă permanent să vă con-
tracareze.

E ușor să critici de pe margine,
să ceri măsuri stricte, stare de ur-
gență sau soluții miraculoase când
ai de-a face cu situația complexă de
mai sus. Am văzut, luni seara, la
Cotroceni, un președinte aproape
disperat, conștient că s-a greșit, iar
greșeala a făcut-o el. Acum, trebuie
să execute o jonglerie periculoasă,
cu decizii imposibile, să țină împre-
ună cu guvernul toate aceste mingi
în aer, aruncate de Bruxelles, Paris,
Berlin, sugerând cumva presei că
greul abia urmează să vină. Da,
greul acum începe, când țara ta
este la cheremul cui dorește din
afară. De ce să stăm cu mâna
întinsă și să nu hotărâm noi ce tre-
buie făcut. Dacă știm cine câștigă

alegerile înainte, ce partid va da
premierul, de ce mai mergem la
vot, de ce mai cheltuim banii pe
alegeri, doar să legitimam prostia?

Klaus Iohannis a ajuns să vor-
bească la conferințele de presă or-
ganizate ca un om care nu mai este
stabil pe ce spune. Pandemia și
PNL sunt temele care fie îi vor în-
gropa cel de-al doilea mandat, fie îl
va păstra în istorie drept președin-
tele care a reușit cumva să treacă
țara cu bine prin iadul unei crize
apocaliptice și a unui partid com-
pus din mai multe partide, care
oricând poate fi trădat. Dar nu pot
să nu închei cu câteva întrebări,
care frământă acest popor: unde s-
au folosit banii împrumutați de
Câțu? Când se vor afla hoțiile făcute
pe seama Covidului  de către cei de
la achiziții publice, medicii special-
iști, unii, nu toți? Despre cei 80 de
miliarde de la Bruxelles trebuie
spus că doar 30 sunt neram-
bursabili, iar privind la modul de
absorbție, doar 10 dacă se pot ab-
soarbe. Iar cifra asta de 80 miliarde
stă pe un butoi de pulbere, nefiind
sigură decât doar în campanii elec-
torale. Inclusiv Uniunea Europeană
are probleme, vă rog să vedeți ce
spune presa internațională. Acum
când scriu, fondurile sunt blocate
de Polonia, Ungaria și câteva voci
din Țările Nordice. Cei 1.000 de km
de autostradă, când într-un an ai
inaugurat 54 de km, sunt o glumă
proastă, pe care nici ciobanul care
paște oile nu o crede. Cu o doamnă
Anisie, care nu știe limba română,
cu un ministru Ștefan, zis Grindă și
alții, Ludovic Orban trebuia să
plece demult. Dar nu fără doamna
Turcan, care nu știe cu ce se ocupă.
Domnul Președinte trebuie să facă
acum un Guvern serios, care să nu
mai mintă poporul român, care și
așa se află în pragul depresiei. Par-
tidele politice au fost alese doar de
30% din alegatori, și asta spune tot.
Dar câți alegători sunt reali? 18
milioane cred că sunt cu toți morții
din cimitirele ultimilor 30 de ani.
Nu cred că sunt mai mult de 14-15
milioane. Până se va face o nouă or-
ganizare administrativă a țării, să
se știe clar, vom avea în continuare
comuna cu 80 locuitori, din care 17
sunt în Consiliul local și opt în
Primărie. Și Caragiale râde de noi
din mormânt, în ce hal suntem.
Dar nu uitați ce spun mereu:
,,Scapă cine poate!”

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Efectul infatuării şi dorinţei
de totalitarism 
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Mod de preparare:

Carnea se spală, se taie
cubulețe și se pune la fiert în
patru litri de apă, cu o lin-
gură de sare. Când apa dă în

clocot se micșorează focul și
carnea se lasă la fiert 40 de
minute. Se adaugă foile de
dafin și piperul, apoi ciorba
se lasă în continuare la foc,

până ce carnea este fiartă.
Între timp, sfecla se taie
cubulețe și se amestecă cu
sucul de lămâie. 

Celelalte legume se cu ră -
ță, se taie mărunt, apoi se
pun în oala cu ciorbă. 

Totul se lasă la fiert apro -
ximativ 20 de minute, după
care se adaugă verdeața și se
stinge focul. Ciorba se
servește cu smântână sau
iaurt.

INGREDIENTE

250 g piept de vită, 250 g piept de porc, o sfeclă

mare, 300 g varză, 2 morcovi, 2 cepe, 3 roșii în bulion,

sucul unei lămâi, 2 foi dafin, piper, 1/2 legătură

verdeață, smântână pentru servit, sos de iaurt, sare.

Ciorbă ruseascăCiorbă rusească

Mod de preparare:

Ceapa se căleşte împreună
cu ardeiul gras. Se adaugă
apoi carnea tăiată cubuleţe şi
se lasă la prăjit, până devine
albicioasă. Se pune apoi sare,
piper, după gust şi pasta de
roşii diluată cu puţină apă.
Peste ingredientele din
cratiţă se toarnă apă, atât cât
să acopere carnea şi se lasă
la fiert.

Între timp, castraveţii mu-

raţi (neapărat în saramură,
nu în oţet) se taie felii şi se
pun la fiert timp de 5-10
minute, pentru a ieşi puţin
acreala din ei. Când carnea
este fiartă, se adaugă sosul de

roşii şi castraveţi, iar la final,
se pune mărarul tocat. Se mai
lasă la fiert încă cinci sau zece
minute, după care, mâncarea
de castraveţi şi carne se
poate servi cu cartofi piure.

INGREDIENTE

două cepe mari, 2-3 linguri de ulei, 1/2 carne de

porc (pulpă sau spată), o legătură de mărar, două lin-

guri de pastă de roşii, 1/2 kg de castraveţi muraţi, un

ardei gras, sare şi piper.

Papanaşi cu iaurt 

Mod de preparare:

Iaurtul diluat cu apă, zahărul, untul, aromele, ouăle şi
sarea se pun într-o cratiţă pe aragaz, la foc mediu,
amestecându-se cu telul până ce ingredientele se încor-
porează. Când compoziţia a început să fiarbă, se adaugă,
în ploaie,  grişul. Se amestecă continuu circa 10 minute,
până ce grişul se umflă. Vasul se ia apoi de pe foc şi com-
poziţia obţinută se lasă să se răcorească puţin. Între timp
se prăjeşte pesmetul în ulei, lăsându-se şi el la răcit.

Din compoziţia obţinută ( răcită cât să se poată lucra)
se modelează papanaşi sub formă de bile, se dau prin
pesmet şi se pudrează cu zahăr vanilat. Se pot servi ime-
diat sau se  aşază într-o tavă tapetată cu hartie şi se dau
la cuptor, 10 minute. 

INGREDIENTE

400 g iaurt, 100 g apă, 3-4 ouă, 3-4 linguri de

zahăr,  1/4 unt, 10-11 linguri de griş, puţină sare,

coajă de lămâie, zahăr vanilat.

Mâncare cu castraveţi muraţiMâncare cu castraveţi muraţi
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - T - BOMBA - AER - AN - OM - DOM - NEOM - BONOMI - OA - E - IUTARI - ATV - R - A - MOMI - B - OMO - COMITET - COMISAR - AROMA -

LIA - ENE - UNII - POM - TUFA - N - SCAI - AUR - WR - I - N - TOM - AR - ACT - SKELETON - LG - AGLOMERA - ABDOMEN - GENOM - RIO -

TOMATA - D - TAINUITA - RT - ROM - BC - BOOM - NA



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, zona poliție,

Deva, nr 28, CT, termopan, mobilată și
utilată, parter înalt. Preț: 23.000 euro,
telefon: 0721.055.313.

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 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 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 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, 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.

TeReNURI

l Vând 1,45 ha pădure, locali-
tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-
fon: 0720.731.280.

l Vând 3 ari teren în stațiunea
Râușor, lângă drumul de acces, cu acte
în regulă. Preț: 6000 euro, telefon:
0254.776.082.

l Vând, în zonă foarte bună, teren
extravilan în Șoimuș, 5800 mp și S
4100 mp, se trece intravilan. Preț: 10
euro/mp. Telefon: 0742.299.453.

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.

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 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 2 ha de pământ, 77 ari de

pădure în comuna Băița, sat Săliște.

Telefon: 0732.783.829.

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.

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 Doresc să îngrijesc femei în

vârstă sau copii. Sunt o doamnă se-

rioasă, telefon: 0731.129.646.

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 Bărbat singur, pensionar, 73 de

ani, cu ușoare afecțiuni medicale,

locuiesc la bloc, în Deva, caut o

doamnă serioasă, cu credință în Dum-

nezeu, pentru a conviețui împreună și

a ne ajuta reciproc. Tel. 0720.042.768.

l Domn 65/1,68//62, pensionar,

divorțat, singur, serios, bun creștin,

doresc căsătorie cu o doamnă compat-

ibilă, frumoasă, gospodină, cu bun

simț, de vârstă apropiată. Rog seriozi-

tate, telefon: 0742.537.691.

l Domn 63/1,20/75, pensionar

MAI, divorțat, singur, serios, sincer,

bun creștin, ortodox, cinstit și  neprofi-

tor, doresc căsătorie cu o doamnă 60-

63 de ani, fără vicii, cu bun simț,

frumoasă, nematerialistă. Telefon:

0730.607.207.

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, gospod-

ină 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, 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 de înregis-

trare fiscală și certificate constata-

toare pentru SC BENEFIC AGENT DE

ASIGURARE SRL, cu nr. de înregistrare

J20/180/2018, emise de ONRC Hune-

doara. Se declară nule.

DIVERSE

l Vând aragaz, 3 ochiuri+cuptor,

marca Zanussi. Preț: 150 lei, telefon:

0736.175.735.

l Vând convector pentru

încălzire, nou, 58/30 cm, cu trei trepte

de încălzire. Preț: 75 lei, telefon:

0745.750.705.

l Vând parbriz față pentru Dacia

1310, 100 lei și alte piese pentru

Dacia. Telefon: 0769.473.088.

l Vând mașină electrică de cusut,

cu multe modele, adusă recent din

Germania. Preț: 250 lei, telefon:

0254.776.082.

l Vând grapă după plug, pentru

tractor 45 CP, stare bună. telefon:

0769.473.088.

l Vând aparat de sudură, vechi,

confecționat de meseriaș. Preț: 350 lei,

telefon: 0769.473.088.

l Vând banc, materiale de lăcă-

tușărie cu două sertare metalice, și

menghină cu deschidere 100 mm, preț

500 lei, dulap metalic cu șase uși pen-

tru scule, 300 lei. Telefon:

0780.193.089, 0254.730.209.

l Vând, la preț mic,monitor, tas-

tatură și boxe mici, în stare bună. Tele-

fon: 0723.381.948

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 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 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

A
flată la aproximativ
8 km de orașul Lu-
peni, Stațiunea

Straja reprezintă o desti-
nație apreciată de iu-
bitorii sporturilor de
iarnă, dar și de cei care
caută frumusețea
muntelui din orice sezon.

Cei ce vin la Straja, indifer-
ent de anotimp, vor avea
parte de peisajele spectacu-
loase  specifice reliefului
montan, stațiunea fiind pozi -
ționată la o altitudine de
peste 1400 de metri, pe ver-
sanții de nord ai Munților
Vâlcan.

Turiștii vor găsi aici nu-
meroase pensiuni și cabane
ce oferă condiții foarte bune
de cazare și masă, școli de
schi, puncte de închiriere
echipamente, centre pentru
practicarea activităților out-
door specifice oricărui sezon.
Stațiunea Straja se poate
lăuda cu un impresionant
domeniu schiabil, ce în-
sumează un total de 26 de km
desfășurați pe 12 pârtii ame-
najate. Acestea sunt dotate cu
telescaune sau teleschiuri,
tunuri de zăpadă artificială,
jumătate dintre ele având și
instalații nocturne. 

Harta pârtiilor de schi din
Straja se poate descărca de
aici: https://www.hune-
doaraturism.ro/harti-si-
ghiduri

Mai multe despre Stați-

unea Straja și județul Hune-
doara puteți afla și din ghidul
turistic Discover Hunedoara,
disponibil pentru descărcare
gratuită pe telefoanele mo-
bile.

Staţiunea Straja - destinaţie apreciată
de iubitorii sporturilor de iarnă

Deva - Salvamontiştii din
judeţul Hunedoara atrag
atenţia turiştilor care au în
intenţie să urce la munte, la
acest sfârşit de săptămână,
că potecile din Retezat sunt
periculoase din cauza stratu-
lui de zăpadă care s-a depus
şi a îngheţat, la altitudini mai
mari de 2.000 de metri, ceea
ce poate duce la accidentări
nedorite.

„În zona de creastă este o
zăpadă destul de mică, chiar
dificilă de parcurs, pentru că
în Retezat, la peste 2.000 de
metri, potecile sunt cu multă
piatră. Stratul de zăpadă mic,
superficial, nu face altceva
decât să acopere imperfecţi-
unile potecii şi nu asigură
stabilitate pe stâncă, mai ales

că pe unele porţiuni s-a for-
mat şi un strat de gheaţă”,
spune şeful Serviciului Pu blic
Judeţean Salvamont Hune-
doara, Ovidiu Bodean.

Potrivit acestuia, turiştii
trebuie să poarte echipament
de iarnă şi să anunţe la
refugiile Salvamont intenţia
de a pleca pe un anume
traseu, chiar dacă acesta se
află în vecinătatea staţiunilor
montane. 

„Turiştii pot efectua trasee
uşoare cu plecare din zona
cabanelor, cum ar fi pe zona
Văii Vălereasca, din staţiunea
Râuşor, sau drumul către ca-
bana Pietrele până aproape
de Şaua Ciurila, pe un fost
drum forestier, uşor accesibil
cu bocanci şi echipament de

iarnă, pentru că este zăpadă.
În Parâng se poate efectua un
traseu până aproape de vâr-
ful Parângu Mic. La fel, în
Straja sunt trasee uşoare de
parcurs. Turiştii trebuie să
aibă mare grijă pentru că
este zăpadă puţină şi
îngheţată”, a menţionat şeful
Salvamont Hunedoara. 

Staţiunea Straja este sin-
gura unde se poate schia pe
pârtiile Platoul Soarelui şi
Constantinescu, ambele fiind
pregătite din timp, inclusiv
cu ajutorul tunurilor de ză-
padă artificială. 

Salvamontiştii vor asigura
serviciul de permanenţă, la
acest sfârşit de săptămână, în
toate staţiunile montane din
judeţul Hunedoara. 

Bucureşti - Meteorologii
atrag atenţia asupra schim-
bării vremii la acest sfârşit de
săptămână şi au emis un cod
galben de precipitaţii pentru
mai multe regiuni din ţară. 

Astfel, va fi cod galben de
ploi importante cantitativ în
nordul Olteniei și al Munteniei
și sud-vestul Moldovei. 

În Carpații Meridionali și
de Curbură, la altitudini de
peste 1700 m se vor înregistra
ninsori abundente, strat con-
sistent de zăpadă, intensificări
ale vântului și viscol. 

Codul galben este valabil
până vineri seară, la ora 18.00. 

De asemenea, tot până

vineri la ora 18.00 a fost pre-
lungită avertizarea meteo de
vreme severă pentru sudul,
estul și centrul țării. 

Vor fi precipitații moderate
cantitativ, predominant sub
formă de ploaie în sudul, estul,
apoi și în centrul țării și mixte
la munte. Cantitățile de apă
vor depăși 15... 25 l/mp și izo-
lat 30 l/mp. Pe alocuri, în
Moldova și în zona montană
vor mai fi depuneri de polei.

Local, vântul va prezenta
intensificări, cu rafale în ge -
neral de 40...50 km/h, iar pe
crestele montane de peste
70...80 km/h. 

Avertizare de vreme severă în
mai multe zone din ţară

Salvamontiştii avertizează
asupra potecilor din Retezat


