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Începutul iernii astrologice, respectiv solsti -
țiul de iarnă, are loc, anul acesta, la data de
21 decembrie. De la această dată, ziua începe
să crească, iar noaptea se scurtează. /pag.9

Următorul număr al ziarului  va apărea

miercuri, 23 decembrie 2020.

Fondat de Cornel POENAR
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Primăria Râu de Mori 
vrea să modernizeze 
materialele didactice din
şcoli: de la table inteligente
până la tablete pentru 
toţi elevii. 
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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

Prima ediţie a Salonului
internaţional de inventică
InventCor are loc, în
aceste zile, la Deva, 
în organizarea inventa-
torului Corneliu Birtok
Băneasă. 
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Deva, 22 Decembrie, 37A 
Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
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GRATUIT

Vaccinul anti-CoVid, 
în tranşe, din 27 decembrie
Vaccinul anti-CoVid, 
în tranşe, din 27 decembrie

Tinerii medici aduc un plus de vitalitate 
într-un domeniu atât de necesar al vieţii

noastre. /pag.2

solstiŢiul de iarnă
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Spitalul municipal din
Hunedoara reuşeşte să
trateze, cu succes, pacienţii
infectaţi cu COVID, fiind
singurul din judeţ pentru
aceşti bolnavi. 



2 - AcTUALiTATe 18 - 22 deceMbrie 2020

- Ce înseamnă pentru
dumneavoastră activitatea
de medic urolog?

- Profesia de medic repre -
zintă, pentru mine, încunu -
narea tuturor eforturilor pe
care le-am depus de-a lungul
timpului și mă simt privile-
giat să fac parte din breasla
medicală.

- Sunteți atras de o ra-
mură aparte a urologiei?

- Urologia este o spe-
cializare medico-chirurgicală
complexă care presupune di-
agnosticul și tratamentul pa-
tologiei tractului urinar și a
aparatului reproducător mas-
culin.

În cadrul activității mele
încerc să acopăr o arie cât
mai mare a patologiei urolo -
gice, dar dacă ar fi să aleg, aș
spune că prefer endourologia
joasă și endourologia înaltă.

- Evaluați-vă pe scurt
imaginea de medic urolog.

- Consider că sunt un tânăr
medic specialist cu poftă de
muncă și dornic să evolueze.

- Care credeți că vă sunt
calitățile profesionale și
cum le valorificați?

- Vreau să cred că mă de-

finesc răbdarea, pragma-
tismul și tenacitatea pe care
le exprim în toate activitățile
profesionale.

- Sunteți un medic noro-
cos?

- Nu cred în noroc, doar în
oportunități și alegeri, pe care
le identific și le fructific prin
muncă, de fiecare dată când
acestea se ivesc.

- Cum vă înțelegeți cu
colegii din secție?

- Relațiile interumane în
secția în care îmi desfășor ac-
tivitatea se bazează pe bun
simț, colegialitate și profe-
sionalism, ceea ce se reflectă
în sinergia activității med-
icale.

- Se spune că, în cadrul
secției urologie a Spitalului
Județean de Urgență Deva
unde lucrați, ați devenit
„omul potrivit la locul
potrivit”. Cum comentați?

- Alături de șeful secției, Dr.
Emil MITRANOVICI, repre -
zint un element de nădejde al
echipei urologice, care acum
este în proces de recon-
strucție după retra ge rea din
activitate a medicilor seniori,
față de care îmi exprim re-

spectul și aprecierea.

- Punctați-ne o reușită
profesională.

- Din punctul meu de
vedere, fiecare pacient tratat
și multumit reprezintă o
reușită profesională.

- Cât despre o nereușită,
ce ne puteți zice?

- În ceea ce privește
nereușita, partea neplăcută a
activității medicale, consider
că trebuie acceptată, în sensul
depășirii iluziei omnipotenței
cu îmbunătățirea continuă a
aptitudinilor profesionale.

- Ce preocupări aveți pe
linia unui continuu studiu
individual?

- Este necesar să rămânem
conectați la sursele de actu-
alizare a cunoștințelor medi -
cale cu „update-uri” frecvente
pe care să le aplicăm în prac-
tica curentă, astfel particip la
cât mai multe cursuri de com-
petență, congrese și discuții
interdisciplinare, actual aces-
tea existând doar în mediul
online din cauza pandemiei.

- Timpul liber cum îl pe-
treceți?

- Timpul liber îl petrec cu

familia, aceasta fiind refugiul
meu și izvorul energiei mele.

- Care vă sunt gândurile
de viitor în meseria aleasă
privind noii pași pentru cal-
itate cât mai eficientă a
muncii de urolog?

- Ca tânăr medic specialist
urolog îmi doresc să mă dez-
volt, să progresez și să îmi
desfășor în continuare activi-
tatea în folosul pacientului.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri în plină afirmare

Mă definesc răbdarea, 
pragmatismul şi tenacitatea

(dialog cu Andrei OLTEAN - medic specialist urolog, Spitalul Județean de Urgență Deva)

L
ucrările la Centrul de
tip familial pentru
copii ,,Acoperămân-

tul Maicii Domnului” din
localitatea Săulești au în-

ceput în luna februarie a
anului 2018 cu sprijinul
Episcopiei Devei și Hune-
doarei, a sponsorilor și
donatorilor. 

Amenajarea așezământu-
lui social de la Săulești, pus
sub ocrotirea Maicii Domnu-
lui, a fost încredințată, de
către Preasfințitul Părinte
Episcop Gurie, părintelui Se-
bastian VÂNDĂLAC care, cu
multă râvnă și dăruire a
reușit să finalizeze lucrările
de extindere și amenajare a
acestui edificiu care, astăzi, a
devenit o casă primitoare
pentru 11 copii.

Misiunea generală a aces-
tui Centru este de a asigura
accesul copiilor/tinerilor
separaţi, temporar sau defini -

tiv, de părinţii lor, pe o pe-
rioadă determinată, la găz -
 duire, îngrijire, educaţie şi
pregătire în vederea reinte-
grării sau integrării familia le
şi socio-profesionale.

Costurile pentru funcţio -
narea Centrului sunt foarte
mari şi provin o parte de la
Consiliul Judeţean Hunedoa -
ra şi Agenţia Judeţeană pen-
tru Plăţi şi Inspecţie Socială
Hunedoara, iar pe de altă
parte, de la unele firme şi per-
soane fizice care în mod dis-
cret, dar constant, ajută aceşti
copilaşi.

Părintele Sebastian VÂNDĂ -
LAC ne-a spus: „Centrul îşi
propune să aibă grijă de aceşti
copii până ajung pe picioarele
lor. Cei care doresc să urmeze
o facultate sunt sprijiniţi, iar
ceilalţi sunt ajutați să-şi gă -
sească un loc de muncă. 

Trebuie să-i ajutăm să aibă
şi o căsuţă, să-i sfătuim ce să
facă în viaţă şi ne rugăm pen-
tru ei. Trebuie și dorim să
facem lucrurile cu finalitate.”

Au consemnat 
Ioan Vlad și 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Casă primitoare pentru 
copiii defavorizați
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C
onducerea spitalului
susţine că ar trebui
să se revină la for-

mula de spital suport
COVID.

Hunedoara - Spitalul Mu-
nicipal „dr.Alexandru Simio -
nes cu” din Hunedoara,
sin gura unitate medicală des-
tinată tratării pacienţilor bol-
navi de COVID-19 din judeţul
Hunedoara, nu mai are locuri
la secţia ATI. Potrivit ma -
nagerului Radu Budae, toate
cele 14 paturi erau ocupate în
cursul zilei de joi, 17 decem-
brie.

În schimb, mai sunt locuri
pe alte secţii unde sunt trataţi
pacienţii infectaţi cu noul
coronavirus, spitalul având o
capacitate de 150 de paturi,
număr determinat de posibil-
itatea unităţii medicale de a
asigura oxigenul necesar bol-
navilor.

„Nu mai sunt locuri la ATI,
toate cele 14 fiind ocupate. Au
mai fost locuri la ATI, unele s-
au eliberat, dar la acest mo-
ment sunt ocupate toate. Pe
celelalte secţii ale spitalului
mai sunt locuri”, a declarat

managerul spitalului, Radu
Budae. 

El a arătat că spitalul poate
face faţă oricăror situaţii, însă
principala problemă se referă
la asigurarea asistenţei medi -
cale pentru persoanele din mu-
nicipiul Hunedoara şi locali-
 tăţile învecinate, deoarece
pacienţii non-COVID trebuie
internaţi în alte unităţi me -
dicale din judeţ. 

Managerul Spitalului Mu-
nicipal Hunedoara a menţio -
nat, în acest context, că sunt
peste 20.000 de persoane, în
marea lor majoritate pension-
ari, cu patologii diverse, care, în
caz de nevoie, vor trebui să se
interneze în spitale din alte
oraşe.

Spitalul a dat dovada
calităţii sale

„Ca spital, putem face faţă la
orice scenariu: spital suport
COVID, spital COVID sau spital
curat. Am dovedit acest lucru
pe toată durata pandemiei de
COVID-19. Problema este însă
asigurarea suportului pentru
comunitatea hunedoreană,

care, prin desemnarea noastră
ca spital COVID este privată de
serviciile medicale non COVID.
Dorinţa spitalului şi a Primă -
riei Hunedoara este de a se
reveni la situaţia de spital su-
port COVID, cât de repede se
poate. Solicitarea noastră vine

pentru comunitatea locală, fi-
indcă nu este normal ca loca -
litatea cea mai mare din judeţ
să nu aibă suport medical non
COVID”, a menţionat ma -
nagerul Radu Budae.

El a mai spus că Primăria
Hunedoara a iniţiat o petiţie

online prin care se solicită
revenirea spitalului la statutul
de spital suport COVID. 

Spitalul Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” Hune-
doara a fost declarat spital
COVID la sfârşitul lunii noiem-
brie. 

Primul român ar putea fi vaccinat anti-Covid în 27 decembrie

S
e vor face două doze,
la interval de 21 de
zile.

Deva - Primul român ar
putea fi vaccinat anti-Covid în
27 decembrie, aceasta fiind
data la care cel mai probabil
ar urma să fie demarată cam-
pania în România. Foarte im-
portant este faptul că
imuni zarea este voluntară,
adică vor fi vaccinate doar
persoanele care vor dori
acest lucru.

Campania de vaccinare
anti-Covid în România va în-
cepe cel mai probabil în 27
decembrie, cu personalul din
cele zece spitale din linia
întâi. 

În țară vor fi aproximativ
900 de centre de vaccinare și
șapte centre de depozitare:
Institutul Cantacuzino și cele
șase spitale militare. 

Situaţia din judeţul
Hunedoara

În plan local, Prefectura

Hunedoara a anunţat că în
judeţ vor fi 13 centre de vac-
cinare, care vor prelua nece-
sarul de imunizare din toate
zonele, începând cu Valea
Mureşului şi finalizând cu
Valea Jiului. În general, aceste
centre de vaccinare vor fi or-
ganizate, în judeţ, în săli de
sport, care să permită asigu-
rarea spaţiului necesar pen-
tru persoanele care vin să se

imunizeze. În aceste locuri
vor fi imunizate şi persoanele
din localităţile învecinate
oraşului în care este organi-
zat centrul de vaccinare. 

România are nevoie de
doze pentru 10,7 milioane de
persoane. Prima tranșă de
vaccin va fi de 10.000 de
doze, iar primele persoane
vaccinate vor fi cadrele me -
dicale.

Dintr-un flacon se vor vac-
cina cinci persoane. Per-
soanele care vor să se
vaccineze trebuie să aibă
peste 16 ani. Fiecare persoană
va face două doze de vaccin la
distanță de 21 de zile.

Persoanele care vor fi vac-
cinate anti-Covid vor primi o
adeverinţă care va conține
data vaccinării, tipul vaccinu-
lui, seria și lotul.

Adeverinţă pentru
vaccinaţi

Șeful Comitetului național
de coordonare a activităților
privind vaccinarea, Valeriu
Gheorghiță, a explicat că toate
persoanele care vor fi vacci-
nate anti-Covid vor primi o
adeverință care va conține
data vaccinării, tipul vaccinu-
lui, seria și lotul.

"Va fi un document
medico-legal care va conține
data vaccinării, tipul vaccinu-
lui, seria și lotul. Adeverința
de vaccinare va fi emisă pe su-
port de hârtie, în română și
engleză, înmânată la momen-
tul vaccinării sau în format
electronic. Va fi ca un bilet de
ieșire din spital", a precizat
medicul militar.

El a subliniat că, în acest
moment, nu se pune prob-
lema ca persoanele nevacci-
nate să fie supuse unor
condiționări sau restricții. 

Spitalul municipal din Hunedoara:
locurile la ATI pentru pacienţii

COVID sunt ocupate
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P
rima ediţie a Sa-
lonului Inter-
naţional de

Inventică InventCor
2020 are loc, în aceste
zile, la Deva. 

Deva - Un număr de 245
de invenţii din 14 ţări ale
lumii vor intra în procesul de
jurizare al Salonului inter-
naţional de inventică Invent-
Cor 2020, ce va avea loc la
Deva, în perioada 17-19 de-
cembrie, în sistem online.

În cadrul InventCor 2020
se regăsec universități, insti-
tute de cercetare, companii
multinaționale, dar și inven-
tatori privați. 

Salonul este organizat de
inventatorul Corneliu Birtok
Bănească, apreciat pentru in-
venţiile sale din domeniul
auto, şi se va desfăşura online
din cauza măsurilor de pro-
tecţie impuse de pandemia
de coronavirus. 

Creativitatea tinerilor

Potrivit acestuia, creativi-
tatea va fi cuvântul-cheie al
salonului de inventică, în
cadrul acestuia fiind reunite
diferite invenţii, proiecte de
cercetare, programe edu-
caţionale, standuri experi-
mentale, dar şi un stand
dedicat copiilor – KidsCorner. 

“Salonul are ca obiectiv
cultivarea şi educarea spiritu -
lui creativ-inovativ mai ales în
rândul tinerilor, care au
nevoie de puterea exemplu-
lui. Începând cu anul 2017,
toate saloanele de inventică
din România acceptă la
prezentări şi rezultatele
tezelor de doctorat sau anu-
mite proiecte realizate de stu-
denţi. Cred că aceste
mani festări sunt o necesitate
deoarece tinerii pot veni în
contact cu acest mediu inov-
ativ. Ei pot vedea exemple de
cercetare şi, la rândul lor, vor
putea să aspire la brevete de
invenţie, probabil mult mai
bune decât cele pe care le-am
avut noi”, a declarat inventa-
torul Corneliu Birtok
Băneasă.

În cadrul dezbaterilor din
prima zi a salonului, cei
prezenţi, au arătat impor-
tanţa inovării pentru com-
panii, menţionând, în acest
context, că aceasta va face
diferenţa între organizaţii, ca
un element de reprezentati -
vitate al unei firme.

Cultura inovării
„Aceste saloane de inven-

tică sunt cadru propice ce
contribuie la formarea unei
culturi a inovării. Inovarea

este un fundament important
al oricărei organizaţii (...),
ino varea duce la progres. In-
ovarea este motorul creşterii
economice, este una din valo-
rile importante organiza-
ţionale. De aceea, vreau să
menţionez aici un lucru
foarte important, că activele
intangibile la nivel organiza-
ţional vor reprezenta un capi-
tol foarte important în ceea
ce înseamnă bilanţurile eco-
nomice pe care le vor
prezenta fiecare firmă în
parte, indiferent de dimensi-
une, ca un element important
de reprezentativitate al aces-
tora”, a spus, în cuvântul său,
preşedintele Institutului Con-
fucius Sibiu, profesorul
emerit Constantin Oprean.

În Salonul de inventică In-
ventCor 2020 se vor regăsi şi
invenţii inspirate din pe-
rioada de pandemie pe care
o traversează lumea întreagă.
Una dintre invenţii propune
un dispozitiv ce permite re-
ducerea încărcăturii microbi-
ologice în aerul din secţiile
de ATI, pentru pacienţii ven-
tilaţi mecanic, sau un dezin-
fectant pentru mâini realizat
pe baza unor extracte natu-
rale şi care previne efectele
secundare de crăpare a tegu-
mentelor în cazul folosirii

frecvente. Invenţiile vor pu -
tea fi văzute pe internet, pe o
pagină de Facebook special
dedicată evenimentului „In-
vent Cor2020”.

Salonul de inventică se bu-
cură de parteneriatul edu-

caţional al Universităţii Po-
litehnica din Timişoara, prin
Facultatea de Inginerie Hune-
doara, instituţie în cadrul
căreia inventatorul Corneliu
Birtok Băneasă este cadru di-
dactic. 

InventCor 2020: Primul salon internaţional
de inventică din judeţ

Hunedoara – Un complex
sportiv, ce include şi un sta-
dion nou, va fi construit în
municipiul Hunedoara pe
locul actualului stadion
„Corvinul”, în baza unui
proiect ce va fi realizat de
Compania Naţională de In-
vestiţii, a informat Primăria
Hunedoara. 

Amplasamentul Complex-
ului Sportiv „Michael Klein”,
în suprafaţă de 47.600 metri
pătraţi, a fost predat Minis-
terul Lucrărilor Publice, Dez-
voltării și Administrației, prin
Compania Națională de In-
vestiții, pe bază de protocol. 

Proiectul a debutat în anul
2017, printr-o asociere între
Primăria municipiului Hune-
doara și Consiliul Județean
(CJ) Hunedoara. În urma
acestei asocieri, Primăria
Hunedoara a depus fișele
tehnice la CNI și proiectul a
fost aprobat, fiind trecut în

lista sinteză, un document în
care sunt incluse toate solic-
itările unităților adminstra-
tiv-teritoriale pe care CNI le-a
aprobat.

„Construirea noului sta-
dion reprezintă un proiect de

durată, pe care eu l-am
promis încă din primul meu
mandat de primar. Va fi greu
de realizat, pentru că sunt trei
instituții implicate – CNI,
principalul finanțator, CJ
Hunedoara și Primăria Hune-

doara. Proiectul a fost apro-
bat încă de acum trei ani și
sunt încrezător că îl vom duce
la bun sfârșit cu multă voință
și perseverență. Având în
vedere faptul că ni s-a cerut
predarea amplasamentului,

asta nu poate să însemne
decât că suntem pe drumul
cel bun! Hunedoara are o
tradiție în fotbal și este nece-
sar să avem o astfel de bază
sportivă în oraș”, a declarat
primarul localităţii, Dan
Bobouţanu. 

Pentru promovarea in-
vestiției s-a întocmit o expe -
rtiză tehnică, iar soluția
recomandată este demolarea
integrală a stadionului vechi
și refacerea unuia nou pe
locul celui actual. Soluția op-
timă prevede demolarea
celor două tribune, refacerea
structurii de rezistență după
normele tehnice actuale, pe
baza unui proiect arhitectural
modern. 

Consiliul Local al muni -
cipiu lui Hunedoara se obligă
să mențină destinația com-
plexului sportiv și să-l în-
trețină pe o perioadă de
minimum 15 ani. 

Hunedoara: Un complex sportiv va fi ridicat cu fonduri
ale Companiei Naţionale de Investiţii



Guvernul demisionar
condus de premie -
rul de tristă amin -

tire, Ludovic Orban, și-a
dat măsura disprețului
față de locuitorii județului
Hunedoara în ultima șe -
dință a executivului, 
în vinerea dinaintea
alegerilor parlamentare.

Fideli principiului „cine nu
este cu noi, este împotriva
noastră”, Guvernul PNL i-a
pedepsit aspru și nedrept pe
locuitorii municipiilor, orașe -
lor și comunelor din județul
Hunedoara, conduse de pri-
mari ai Partidului Social De-
mocrat.

Alocarea sumelor pentru
plata drepturilor asistenților
personali ai persoanelor cu
handicap grav și a indem-
nizațiilor lunare ale per-
soanelor cu handicap grav,
aprobată prin Hotărârea de
Guvern nr. 1.044/
04.12.2020, este dovada in-
contestabilă că, pentru PNL,
România este împărțită în
două: „ai noștri” și „restul”.

Concret, din Anexa la
hotărârea amintită, reiese
fără niciun dubiu politizarea
excesivă a acestui demers,
cele mai mari sume fiind alo-
cate primăriilor conduse de
primari membri ai PNL.

Concret, în județul Hune-
doara, municipiile conduse
de primari PNL, Deva și
Petroșani, au primit câte 2,5
milioane de lei, în timp ce
municipiul Hunedoara, con-
dus de primar PSD, a primit
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COMUNICAT DE PRESĂ:  
Orban și Cîțu și-au bătut joc de

hunedoreni până în ultima clipă!

Liberalii ne spun că
vor să continue gu-
vernarea. Însă, deși

se laudă cu orice ocazie
că sunt alături de perso -
nalul medical, PNL a vrut
să retrimită astăzi la
comisiile parlamentare
proiectul legislativ
privind Statutul persona -
lului profesionist opera-
tiv de intervenţie din
cadrul serviciilor de am-
bulanţă, un proiect im-
portant care prevede
stabilirea unor drepturi
compensatorii de muncă
și de pensionare pentru
aceștia.

Alături de colegii mei din
Grupul Parlamentar PSD am
votat pentru acest proiect,
care a trecut cu 269 voturi
pentru adoptare, 2 voturi îm-
potrivă și 2 abțineri.Vreau să
fac un apel către liberali, pre-
cum și către așa numita
coali ție „de centru-dreapta”,
să respecte oamenii care
muncesc pentru binele tu-
turor. Această manieră jos-
nică cu care PNL își tratează
cetățenii o să fie taxată în
continuare de români, așa
cum s-a întâmplat și la
Alegerile Parlamentare.

Natalia-Elena INTOTERO    
Deputat PSD Hunedoara

PÂNĂ LA CAPĂT, 
ALĂTURI DE OAMENI!

doar 1,5 milioane de lei. Mu-
nicipiul Lupeni, unde a fost
ales tot primar PSD, a primit
doar 850 de mii de lei. La
orașe, Hațeg și Călan, ambele
cu primari liberali, au primit
câte 900 de mii de lei, în
vreme ce Uricani a primit
200 de mii de lei, iar Simeria
– 400 de mii de lei. Există
primării de comune conduse
de primari PNL care au
primit sume mai mari decât
orașele sau chiar municipiile.
Comunele conduse de PNL,
Crișcior și Pui au primit de la
guvernul Orban câte 700 de
mii de lei, în vreme ce Dobra
și Sălașu de Sus, doar câte
110 mii lei.

Ipocrizia guvernului demi-
sionar, dublată de politizarea
fățișă a alocării sumelor pen-
tru asistenții personali ai
persoanelor cu handicap
grav și a indemnizațiilor
lunare ale persoanelor cu
handicap grav, sunt dovezile
cinismului cu care PNL îi
tratează pe români și, în mod
special, această categorie so-
cială greu încercată. Cum te
poți numi om când faci așa
ceva în pragul sărbătorilor de
iarnă!?

Semnătura ministrului
Vasile Florin Cîțu pe acest
document este, de asemenea,

dovada că așchia nu a sărit
departe de trunchiul putred
al fostului Guvern.

Domnilor, și vă numesc
așa doar din politețe, v-ați
făcut de râs prin modul în
care ați administrat țara în
ultimul an. Dar, mai grav este
că, prin acțiunile guvernului
condus de Ludovic Orban –
cel mai slab guvern de după
1989, ați călcat în picioare
viețile a milioane de români.
Semnalul că bătaia de joc tre-
buie să înceteze a fost dat pe
6 decembrie 2020, când
poporul român v-a transmis
un mesaj foarte clar: PNL nu
poate, nu știe sau nu vrea să
guverneze în interesul româ -
nilor.

Le-ați luat românilor
dreptul de a trăi, libertatea
credinței, le-ați luat locurile
de muncă, ați distrus familii
și afaceri ale antreprenorilor.
Ați făcut mai mult rău
României decât au făcut orice
alți dușmani externi. Dacă 
v-a mai rămas, pe undeva, o
fărâmă de decență, luați bi-
ciul de pe poporul român și
lăsați-i pe cei care se pricep
și iubesc România să gu-
verneze!

Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației

Județene a PSD Hunedoara

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

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

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

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

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

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

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

conform SNC şi în domeniile de specializare înteligenţă conform SNCDI.

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

absolvirea cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale.

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

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 
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Întrecerile Campi-
onatelor Europene de
gimnastică artistică vor

continua în aceste zile la
mercin în Turcia, cu con-
cursul feminin, gimnastele
urmând să intre în com-
petiție pentru a-și de-
semna  campioanele atât
la individual compus, în fi-
nalele pe aparate și în în-
trecerea pe echipe.    

Reprezentativa de se-
nioare a României alcătuită
din gimnastele  Larisa Ior-
dache, Ioana Stănciulescu, Sil-
via Sfiringu, Antonia Duță și
Daniela Trică,   este reparti-
zată în prima subdiviziune,
alături de echipele din
Ucraina, Lituania, Slovacia,

Ungaria, Austria, Turcia și Is-
rael, în cea de a doua subdi-
viziune fiind repartizate
formațiile din Cehia, Bulgaria,
Luxemburg, Ajerbai djan,
Slovenia, Letonia și Croația.
Fetele noastre au fost însoție
în Turcia de antrenorii  Lili -
ana Cosma, Nicolae Forminte,
Florin Cotuțiu, Cristian
Moldovan, Lăcrămioara
Moldovan.

Junioarele Mara Ceplin-
schi, Ana Maria Bărbosu, Iulia
Trestianu, Andreea Preda și
Ana Turcu, care au fost se-
lecționate pentru această
competiție vor evolua vineri
în concursul care va desemna
echipa campionaă și cali-

ficările pentru individual
compus. România va evolua
în prima subdiviziune alături
de echipele din Cehia ,
Ucraina, Azerbaijan, Slovenia
și Malta, în subdiviziuea a
doua fiind repartizate Turcia,
Ungaria, Croația, Bulgaria și
Letonia.Junioarele  au fost în-
soțite de antrenorii Lucian
Sandu, Gina Gogean și Cătălin
Meran.

Din delegația mai fac parte
Răzvan Marcu și Constantin
Avramescu care vor asigura
asistența medicală a gim-
nastelor iar Adela Popa și
Daniela Trandafir sunt arbi-
trle care vor juriza  evoluțiile
din concurs.

Gimnastică: E rândul
gimnastelor să facă

spectacol la Europene
rusul umar Kremlev

a fost ales, sâmbătă,
în funcţia de preşed-

inte al Federaţiei inter-
naţionale de Box amator
(aiBa) şi va avea drept
obiectiv redresarea aces-
tei instanţe înglodată în
datorii.

Secretarul general al Fe -
deraţiei ruse de box, în vârstă
de 38 de ani, a câştigat cu 57,3
la sută din voturi, în turul 4 al
scrutinului, în faţa olandezului
Boris Van der Vorst, azerului
Suleyman Mihailov, maro ca -
nului Mohamed Mous tahsane
şi lui Anas Al Otaiba (Emiratele
Arabe Unite).Alţi doi candidaţi
s-au retras înaintea acestui
congres virtual programat
sâmbătă şi duminică, în cursul
căruia 155 de federaţii mem-
bre aleg noua conducere şi
adoptă noi statute.

În timpul campaniei, Umar
Kremlev s-a dovedit cel mai
hotărât cu promisiuni să
asaneze finanţele AIBA, aflată
în incapacitate de plată şi ale
cărei datorii se ridică la 20
milioane dolari. Kremlev, este
un antreprenor rus, care a pa-
tronat şi o societate de secu-
ritate privată, a promis să
achite datoria în şase luni şi
să aducă 50 de milioane
dolari în doi ani de la spon-
sori, care vor permite crearea
unor "academii" pe fiecare

continent.
Kremlev, Al Otaiba şi Mi -

kailov au avut funcţii execu-
tive în mandatul fostului
preşedinte, uzbecul Gafur
Rahimov, ales în noiembrie
2018, dar care a fost nevoit să
demisioneze în martie 2019,
pentru că se afla pe lista nea-
gră a Departamentului Tre-
zoreriei SUA. El era acuzat că
a oferit susţinere materială
unei organizaţii infracţionale.

AIBA a fost suspendată din
luna iunie 2019 de către CIO,
din cauza problemelor finan-
ciare şi de guvernanţă iar
acum CIO aşteaptă reforme
profunde înainte de a ridica
suspendarea. Organizarea
turneelor preolimpice a fost
retrasă de la AIBA şi CIO s-a
implicat direct în organizarea
lor, privând în acelaşi timp
forul internaţional al boxului
de orice ajutor economic.

Box:  Federaţia internațională
are un nou președinte

Societate comercială angajează

manipulanŢi  mĂrFuri
Oferim: • salariu net 2200 lei

• tichete de masă
• masa la prânz
• asigurăm transport. 

Relaţii la telefon 0735/040.143.

Comitetul Executiv
European a decis
acordarea dreptului

de a organiza cea de a 56-
a ediție a Campionatului
European de Karate EKF,
rezervat seniorilor
Croației, după ce
Suedia(inițila întrecerile
erau  programate  la Gote-
borg) a renuntat să îl găz-
duiască.

Competiția europeană se
va  va disputa  la Porec intre
19 si 23 Mai 2021 iar Federa -
ția Croată de Karate, și-a
asumat organizarea în bune
condiții a concursului, da-
torită crizei de Covid-19,

acesta fiind un aspect impor-
tant. Mai mult, croații au
primit dreptul de organizare
având și avantajul po -
ziționării central-Europene,
care a contat foarte mult în
aceasta decizie.

Acest campionat euro-
pean vine după ce în 2020,
Campionatul European de
Karate EKF de la Baku- Azer-
baidjan a fost anulat datorită
începerii pandemiei de
Covid19 și  are o importanță
aparte deoarece rezultatele
vor conta pentru calificarea
la Jocurile Olimpice de la
Tokyo, prima ediție la care
karateka vor fi prezenți.

Karate:  Croația va găzdui în
2021 campionatul European

de seniori
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C
omitetul Executiv al
Comitetului Inter-
na’ional Olimpic

(CIO) a aprobat ca la Paris
2024 sa participe, în pre-
mieră, un numar egal de
barbați și femei, crescând
prezența femeilor în com-
petițiile olimpice de la
48,8 la sută la Tokyo 2020,
la 50 de procente la JO din
capitala Franței. 

Potrivit acestei decizii se
va reduce cota totală a
sportivilor la exact 10.500,
semnificativ mai puțin fata de
cei 11.091 participanți esti-
mați inițial.

De asemenea, în progra-
mul olimpic final la Paris
2024 vor fi 329 de probe, cu
10 mai puține decât cele de la
Tokyo 2020.

CIO a respins toate cererile
de introduce a unor discipline
suplimentare în progamul
Jocurilor Olimpice din 2024
de la Paris și, mai mult, a con-
firmat eliminarea unor noi
probe la haltere și a probei de
50 km marș, la atletism.

Federatia Internaţională
de Canoe a reușit totuși să in-
cludă probele de kaiac slalom
extrem, dar a trebuit să re-
nunțe în schimb la probele de
sprint K1 200 m, atât la mas-
culin cât și la feminin.

Skateboarding-ul, alpinis-
mul sportiv, surfingul și break
dancing-ul au fost aprobate
oficial în programul Olim -
piadei de la Paris în 2024, așa

cum se aștepta pe scara larga,
cele patru sporturi aprobate
provizoriu la sesiunea CIO
din iunie anul trecut, trecând
perioada de monitorizare de
18 luni.

Halterele au înregistrat cea
mai mare scădere a număru-
lui de locuri de cotă, de la 260
la Rio  în 2016, la 196 la
Tokyo 2020, la 120 de locuri
pentru Paris 2024 și patru
probe eliminate din program.
CIO a avertizat că locul hal-
terelor nu este încă asigurat și
că pot fi eliminate oricând din
programul olimpic.

În condițiile în care Asocia -
tia Internationala de Box
(AIBA) rămâne suspendată și
nu va organiza turneul la

Tokyo 2020, boxul a înregis-
trat cea de-a doua reducere a
numărului de locuri cu 34
eliminate. Vor fi șapte cate-
gorii de greutate masculine și
șase feminine, comparativ cu
opt masculine și cinci femi-
nine la Tokyo 2020.Categori-
ile de greutate de la box
urmează să fie stabilite în
primul trimestru al anului
2021.

CIO a susținut că limitarea
numărului total de eveni-
mente este un element cheie
în creșterea interesului pen-
tru programul olimpic odată
cu reducerea  costurilor su-
plimentare, motiv pentru
care a respins 41 de cereri din
mai multe sporturi.

F
ederația Inter-
națională de
Atletism, World Ath-

letics a anunțat la finalul
săptămânii trecute că în-
trecerile Campionatului
Mondial de atletism în
sală pentru seniori, de la
Nanjing (China), au fost
amânate pentru 2023!

“Cu regret, am fost de
acord cu organizatorii Cam-
pionatelor Mondiale de
Atletism Indoor de la Nan-
jing (19-21 martie 2021) să
amânăm evenimentul până
în luna martie a anului 2023.
În ultimele săptămâni am
ținut o legătură strânsă cu
Comitetul de Organizare și
cu Federația Chineză de
Atletism, dar, având în
vedere situația globală actu-
ală, există încă o incertitu-
dine semnificativă cu privire
la starea pandemiei Covid-19
la începutul anului 2021.
Pentru siguranța sportivilor
și a oficialilor noștri, trebuie

să luăm în considerare în
mod corespunzător riscurile
implicării unui grup mare de
oameni pentru a participa la
eveniment în situația de pan-
demie...

Sezonul indoor pentru
atletism se încadrează într-o
fereastră calendaristică în-
gustă (până la sfârșitul lunii
martie), astfel încât nu este
posibil ca evenimentul să fie
amânat mai spre mijlocul an-
ului. Ne dorim ca orașul Nan-
jing să găzduiască această
competiție și, având în
vedere planificarea deja exis-
tentă, Campionatul Mondial
va avea loc la un an după cel
de la Belgrad, din 2022”, se
arată în comunicatul World
Athletics.

Este a doua amânare a
Campionatului Mondial de
atletism în sală pentru se-
niori de la Nanjing, com-
petiție care inițial trebuia să
se desfășoare în perioada 13-
15 martie 2020.

F
ederația Internațio -
nală de Tenis a
anunțat noile date de

desfășurare ale meciu -
rilor din cadrul Billie Jean
King Cup by BNP Paribas,
turneu denumit în trecut
„Fed Cup”.

Meciurile din playoff-ul
Grupei Mondiale ar fi trebuit
să se desfășoare inițial în
luna aprilie a acestui an, însă
au fost reprogramate pentru
perioada 5-6 februarie 2021.
Totuși, nu vor avea loc nici la
acea dată, ci în aceeași săp-
tămână cu finalele de la Bu-
dapesta.

România va întâlni Italia

pe 16 și 17 aprilie 2021, în
țara noastră, în timp ce fi-
nalele Billie Jean King Cup
vor avea loc în perioada 13-
18 aprilie, la Budapesta,
după ce echipa noastră a
ratat calificarea la finalele
Billie Jean King Cup.

Echipele naționale ale
României și Italiei s-au în-
fruntat până acum de 3 ori,
Italia având 2-1 în meciurile
directe. România a pierdut
calificarea la finalele Billie
Jean King Cup după înfrân-
gerea cu Rusia, 2-3, la capătul
unor meciuri desfășurate la
Cluj-Napoca.

Tenis de câmp:  România va întâlni

Italia în Billie Jean King Cup

Atletism:   Campionatul Mondial

în sală de la Nanjing a fost

amânat pentru 2023!

OLIMPICE: Programul pentru
Olimpiada de la Paris 2024

a fost aprobat



Se remarcă prin mirosul
său înțepător, incon-
fundabil. A fost folosit

încă din antichitate, atât pe
post de condiment, cât și în
scopuri medicinale. Cercetă-
torii au demonstrat că pe
lângă complexul de mine -
rale și vitamine pe care le
conține, hreanul are în com-
poziție substanțe chimice
care acționează precum an-
tibioticele. Care sunt efectele
benefice ale hreanului și în
ce afecțiuni este util, vom
vedea în cele ce urmează.

Proprietăți 
terapeutice

Este utilizat de medicina
tradițională în numeroase
remedii, de la hrean fiind
folosite atât rădăcina, cât și
frunzele. Se poate consuma fie
în stare proaspătă sau uscată,
fie sub formă de extract, tinc-
tură sau oțet de hrean. Este de
două ori mai bogat în vitamina
C decât lămâia. În urma
cercetărilor efectuate s-a ajuns
la concluzia că  hreanul are pro-
prietăți antibiotice puternice,
bronhodilatatoare, antiinflama-
toare, antiparazitare, este va-
sodilatator coronarian, încăl-
 zește organismul și stimulează
sistemul imunitar. Datorită
acestor proprietăți uimitoare,
hreanul poate fi folosit în
tratarea:

Sinuzitei, răcelii și
gripei

În astfel de situații, hreanul
fiind iute, ajută la desconges-
tionarea căilor respiratorii su-
perioare. 

• În caz de febră, într-o cană
cu apă fierbinte se adaugă
hrean proaspăt, care se lasă la
infuzat câteva minute. Din
amestecul respectiv se bea de
trei ori pe zi.

• În cazul nasului înfundat, se
consumă 2-4 lingurițe de hrean
ras. 

• Atunci când durerile
provocate de sinuzită sunt
foarte puternice, se aplică o ca -
taplasmă cu hrean în zona
frunții, ținându-se atât cât se
poate suporta. De asemenea,
sucul de hrean stors proaspăt,
la care se adaugă suc de lămâie
îndoit cu apă, ajută la dizolvarea
mucozităților  din sinus. 

• Sinuzitele se pot chiar vin-
deca după o cură cu inhalații de
hrean, susțin specialiștii.

• Guturaiul și tusea vor trece
foarte repede dacă se admi -
nistrează 5-6 lingurițe de sirop
de hrean, care se înghite încet,
permițându-i acestuia să
acționeze la nivelul gâtului, scrie
doxologia.ro. Suplimentar, se
poate face și gargară cu tinctură
de hrean: trei lingurițe la un
sfert de pahar cu apă.

În caz de conjunctivită
Tratamentul cu hrean este

pe cât de simplu, pe atât de efi-
cient. Hreanul curățat se rade
pe răzătoare mică, după care se
inspiră profund câteva minute,
potrivit adev.ro. Se va produce
astfel lăcrimarea ochilor, lucru
care este util în astfel de situații.

Gastrita și digestia
lentă

Poate fi tratată dacă se ad-
ministrează două-trei linguri de
hrean ras, care se consumă în
timpul meselor principale. Un
astfel de tratament trebuie
urmat cel puțin 21 de zile, spun
nutriționiștii.

Durerile dentare
Se pot vindeca mai ușor cu

ajutorul hreanului, pro-
cedându-se în felul următor: se
rade rădăcina de hrean, peste
care se pune alcool de 60 de
grade. Combinația obținută se
păstrează într-o sticlă închisă
ermetic, ținută la întuneric. În
cazul în care un dinte începe să
doară, se aplică un tampon cu
această soluție, pe locul dureros.

În cazul durerilor
reumatice 

Două linguri de hrean ras,
puse într-o cană cu lapte, este
un remediu naturist tradițional,
util în astfel de situații, scrie

remediinaturiste.ro.

Previne căderea părului
Pentru regenerarea părului

și stimularea circulației, se
aplică hrean ras direct pe scalp,
masându-se ușor. Tot pentru re-
generare, se poate prepara și o
soluție din suc de hrean și
miere.

Siropul de hrean
Este folosit din cele mai vechi

timpuri, pentru tratarea hiper -
tensiunii, tusei, astmului, in-
fecțiilor virale, durerilor de cap,
depresiei și asteniei. În plus,
specialiștii susțin că acesta
scade colesterolul, accelerează
metabolismul, ajută bila și fi-
catul. După prepararea lui, se
iau dimineața și seara una-două
lingurițe. Se face o cură de 10-
15 zile, timp în care numărul
lingurițelor de sirop crește,
până la 4-5, după care se face o
pauză. În cazul gripelor sau
altor infecții, se va lua câte o lin-
guriță de sirop, de trei ori pe zi,
după mese.

Prepararea siropului
Se vor rade 4-5 rădăcini de

hrean, spălate bine și necu -
rățate de coajă. Se vor curăța
doar locurile cu noduri. Pe mă-
sură ce se rade, hreanul se pune
într-un borcan de 800 de
grame, cu capac. Peste hreanul

din borcan se stoarce sucul de
la două lămâi, după care se
pune capacul și se agită de 2-3
ori. Nu se amestecă, pentru ca
iuțeala și uleiurile volatile să
rămână în borcan. Se lasă așa
10-15 minute, apoi  foarte re-
pede, peste compoziție se
toarnă 200 ml de miere, ușor
încălzită sub jet de apă caldă, ca
să curgă repede. Se pune apoi
capacul, iar borcanul se agită
din nou.

Amestecul se pune la rece
pentru 24 de ore, timp în care se
agită de mai multe ori, întor-
cându-se borcanul cu susul în
jos și invers. După 24 de ore
compoziția se strecoară, iar
siropul format se păstrează la
rece.

O altă rețetă de sirop
Care ajută în afecțiunile res-

piratorii, tuberculoză, hiperten-
siune, convalescență. Pentru
prepararea ei, se folosesc două
rădăcini de hrean și două lin-
guri de miere. Hreanul se rade
pe răzătoarea mare, se
amestecă bine cu mierea, se lasă
la macerat timp de o oră, apoi se
strecoară printr-un tifon. Hre-
anul din tifon se pune la fiert în
apă, atât cât să-l acopere, iar
după ce s-a răcit, se adaugă o
lingură de miere. Compoziția se
strecoară din nou, presându-se
bine hreanul, iar siropul format
se lasă la răcit. Cele două siro -
puri obținute din hreanul crud
și hreanul fiert se amestecă
bine. Din siropul obținut se ad-
ministrează câte o lingură, de
trei ori pe zi, scrie lataifas.ro.
Poate fi adăugat și în salate. 

Important!
Beneficiile terapeutice ale

consumului de hrean se pot în-
toarce împotriva noastră, dacă
acesta este consumat în exces,
scrie doc.ro. În astfel de situații,
se pot produce iritații renale, di-
aree, hemoragii digestive,
scăderea bruscă a tensiunii ar-
teriale, transpirație în exces,
vărsături, arsuri stomacale, tul-
burări nervoase.
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Hreanul – rădăcinoasă cu 
virtuţi terapeutice uimitoare
Hreanul – rădăcinoasă cu 
virtuţi terapeutice uimitoare



Începutul iernii astro-
logice, respectiv sol-
stițiul de iarnă, are loc,

anul acesta, la data de 21
decembrie, când emisfera
nordică a planetei se va
afla în cel mai îndepărtat
punct față de soare. De la
această dată, ziua începe
să crească, iar noaptea se
scurtează. 

Cuvântul solstițiu 
Înseamnă ”soare nemiș-

cat”. În emisfera nordică, în
care se află şi România, 21
decembrie este prima zi de
iarnă astronomică. Solstițiul
de iarnă se produce atunci
când înălțimea soarelui dea-
supra orizontului și inter-
valul diurn sunt minime. Este
momentul în care lumina
zilei are cea mai scurtă du-
rată în emisfera nordică, iar
noaptea va fi cea mai lungă
din an, potrivit wikipedia.ro. 

De-a lungul timpului, sol-
stiţiul de iarnă a prilejuit nu-
meroase sărbători, festi-
 v aluri păgâne şi serbări
religioase, care se păstrează
și astăzi, dar diferă de la o
țară la alta.

Cea mai veche 
scriere

Despre sărbătoarea care
marca reîntoarcerea soarelui a
fost găsită în antichitate, în
Mesopotamia, scrie.impact.ro/

Sărbătoarea ținea 12 zile
și avea menirea de a-l ajuta
pe zeul Marduk să îm-
blânzească monștrii haosului
pentru încă un an.

Pentru vechile 
civilizaţii

Momentul solstiţiului era
și ziua naşterii zeilor, când
zilele începeau să se
lungească, iar omul era
binecuvântat prin renaşterea

naturii. În calendarele ro-
mane, ziua de 25 decembrie
era indicată drept ziua naş-
terii Soarelui. De asemenea,
la romani, solstițiul era aso-
ciat și Saturnaliei, o sărbă-
toare în onoarea zeului
roman Saturn. Prima zi de
Saturnalii la Roma începea la
mijlocul lunii decembrie şi
continua până pe 1 ianuarie,
cu toate obiceiurile romane
de Saturnalii.

Pentru daci
Solstițiul de iarnă repre -

zenta lupta între lumină și
întuneric, între bine și rău și
între viață și moarte. Iar ei,
participau la luptă de partea
luminii, scrie adev.ro. Tot cu
ocazia solstițiului de iarnă,
dacii sacrificau porcul, eveni-
ment urmat de o mare sărbă-
toare.

La japonezi
Se celebrează, de ziua sol-

stițiului de iarnă, ieşirea din
peşteră a zeiţei Amaterasu
(în mitologia niponă, Zeiţa
Soarelui), cea mai impor-
tantă zeitate şintoistă. În tim-
pul Cel de-al Doilea Război
Mondial, familia regală japo -
neză s-a proclamat descen-
dentă a zeiţei Amate rasu, iar
împăratul a fost oficial con-
siderat divin.

Sărbătoarea
evreiască Hanuka 
Este asociată solstiţiului

de iarnă, iar mulţi afro-amer-
icani sărbătoresc în această
perioadă Kwanzaa.

Religia hindusă 
Este printre singurele care

nu are o sărbătoare care să
corespundă solstiţiului de
iarnă.

Tradiții și obiceiuri 
la solstițiul de iarnă

În țara noastră
• În unele zone, se orga-

nizează defilări de măşti în
cadrul cărora, oamenii se
deghizează în animale pre-
cum: ursul, capra, cerbul sau
calul. Astfel că, bărbații îm-
brăcaţi în piei de animale şi
cu măşti, acompaniaţi de oa-
meni îmbrăcaţi în costume
populare, străbat princi-
palele drumuri din sate
prezentând, prin dans şi
muzică, anumite ritualuri
precreştine, transformate în
adevărate spectacole. Toate

acestea au o simbolistică
însemnată în folclorul nos-
tru, spun specialiștii Institu-
tului Cultural Român.

• În cea mai lungă noapte
din ani, la noi, pe lângă multe
alte obiceiuri străvechi, ex-
istă tradiția arderii unei bu-
turugi sau a unui brad. 

• Tot la români există
credința potrivit căreia în
această zi, este bine să se dea
de pomană copiilor și oame-
nilor nevoiași. 

• În trecut exista obiceiul
ca în noaptea solstiţiului de
iarnă oamenii să urce pe un
deal, având în mână torţe
aprinse, potrivit traditiisiobi-
ceiuri.ro.

• Tradiția spune că în
noaptea solstițiului de iarnă,
este bine să se aprindă o
lumânare sau o candelă, care
se va lăsa aprinsă până
dimineața.

• De asemenea, se spune
că nu este bine să stai singur
în casă, pentru a nu rămâne
singur până la următorul sol-
stițiu, scrie libertatea.ro. De
aceea, această zi este bine să
fie petrecută în compania
persoanelor dragi. 

• Și, nu în ultimul rând, se
crede că, dorința pusă cu
această ocazie se va împlini,
doar dacă nu o spui nimănui. 

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi

MAGAZIN - 918 - 22 DECEMBRIE 2020

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Solstiţiul de iarnă 



10 - timp liber 18 - 22 decembrie 2020

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O

R

O

S

C

O

P

Veniturile voastre vor fi destul
de limitate în această perioadă
grea, prin care trecem aproape
toți. Este nevoie de chibzuință
atunci când vine vorba de
achiziționarea unor obiecte pe
care vi le doriți. Lăsați lucrurile
să meargă de la sine, iar situ-
ația se va redresa.

Există șansa să finalizați un
proiect important la locul
vostru de muncă. Acest lucru
va atrage după sine venituri în
plus sau alte avantaje materi-
ale. Dacă lucrați pe cont pro-
priu, perioada este benefică
pentru voi, mai ales că familia
vă susține.

Ar trebui să vă concentrați
asupra unor proiecte person-
ale și să renunțați la unele lu-
cruri, care, în prezent, sunt
greu de realizat. Dacă aveți
răbdare, situația voastră se va
schimba în bine. Și, acum că se
apropie sărbătorile, încercați
să vă bucurați de tot ce aveți.

Sunteți nevoiți să renunțați la
un vis mai vechi, pentru că
situația nu vă mai permite.
Concentrați-vă atenția asupra
problemelor cu adevărat im-
portante pentru voi și familia
voastră. La serviciu este multă
agitație și vă străduiți să faceți
față oricăror provocări.

Este posibil ca în perioada ur-
mătoare să fiți nevoiți să final-
izați un proiect mai vechi, pe
care l-ați tot amânat. Acest
lucru vă va aduce, pe lângă sat-
isfacții, și un venit substanțial.
Este momentul potrivit, pentru
că intenționați să le oferiți
cadouri frumoase celor dragi.

Atmosfera actuală de la servi-
ciu începe să vă pună pe gân-
duri. Poate trebuie să luați o
hotărâre definitivă și vă este
foarte greu s-o faceți. Cu toate
acestea, nu lăsați pe nimeni să
vă influențeze și acționați
după cum vă dictează conști-
ința. 

Ca să realizați un proiect de
anvergură, ar trebui să aștep-
tați vremuri mai bune. Nu de
altceva, dar investițiile făcute
acum, sunt nesigure. În plan
sentimental, lucrurile merg
bine, iar partenerul de cuplu
vă este aproape în orice mo-
ment. 

La serviciu aveți foarte mult de
lucru și vă străduiți să final-
izați toate proiectele începute.
V-ați făcut planuri mari și în
viața personală. Cu răbdare și
calm, le veți realiza pe toate.
Este posibil să vi se propună o
colaborare de nerefuzat.

Vă bucurați de sprijinul
colegilor de serviciu atunci
când este vorba de finalizarea
unei activități începute cu ceva
timp în urmă. Acest lucru vă
mobilizează, iar rezultatele vor
fi spectaculoase. Totul este să
gestionați cu atenție situația,
ca să nu existe nemulțumiri.

În această perioadă, când lu-
crurile încep să se precipite,
aveți de făcut o mulțime de
treburi atât la serviciu, cât și
acasă. Nu știți cu ce să începeți.
Dacă vă păstrați calmul și vă
stabiliți prioritățile, nici nu vă
veți da seama cât de repede le
veți rezolva pe toate.

Ar fi de dorit să vă implicați
mai mult în planurile
partenerului de cuplu și să
lăsați de-o parte problemele de
la serviciu. Acestea oricum se
vor rezolva la un moment dat,
cu sau fără intervenția voas-
tră. N-ar fi exclus să primiți o
sumă importantă de bani.

Trebuie să profitați de zilele
frumoase care vor veni și să fiți
alături de cei dragi. Dacă vă
gândiți să achiziționați o nouă
locuință, acest lucru nu va fi
imposibil. Totul este să anal-
izați cu atenție posibilitățile de
care dispuneți și să nu apelați
la împrumuturi riscante.

• Ce faceţi dacă vă este frig? 
- Ne strângem în jurul lumânării. 
- Dar dacă este foarte frig? 
- Ne apropiem şi mai mult de ea. 
- Dar dacă este ger, cu temperatura sub

minus 20 de grade Celsius? 
- În acest caz, aprindem lumânarea

• Discuție între prieteni
- Nevastă-mea şi-ar dori de Crăciun ceva de

pus la gât...
- Şi ai să-i faci cadou un colier?
- Ei, aş! De unde atâta belşug? Un fular e mai

sănătos!

• La judecătorie
- De ce v-ați lovit soțul cu polonicul pe

spinare ?
- De necaz că mi-a rupt mânerul la tigaia aia

bună!
- Când?
- Când i-am dat cu ea în cap!

• Soția către soț:
- Dragul meu, degeaba îți tragi burta când te

urci pe cântar. Imposibil să-ți arate mai puține
kilograme.

- Știu draga mea.
- Atunci, de ce ți-o mai tragi?
- Ca să văd ce scrie ...

• Un pensionar 
Îl sună pe cel  mai bun prieten al său (fost in-

giner, acum pensionar si el):
- Ce faci Ioane?
- Amu mă ocup cu prelucrarea aquatermică

a sticlei ceramicii și inoxului, în condiții limitate
de vedere ...

- Mă, te-ai stricat la cap?!
- Nu, Gheorghe, în traducere pentru tine, spăl

vase cu apă caldă sub supravegherea nevestii ...

Vineri, 18 decembrie

TVR 1, ora 21,10, O altă șansă

PRIMA, ora 22,00, Pirații din Silicon Valley

Sâmbătă, 19 decembrie

PRO TV, ora 15,00, Colț Alb 2

PRIMA, ora 23,30,  Piedone în Egipt

Duminică, 20 decembrie

TVR 2, ora 20,10, Orgolii

KANAL D, ora 22,30, Insula

Luni, 21 decembrie

ANTENA 1, ora 20,30, Hercule

TVR 1, ora 22,10, Sarea mărilor (II)

Marți, 22 decembrie

TVR 1, ora 22,10, Viața e minunată!

ANTENA 1, ora 22,30, Familia Stone

Miercuri, 23 decembrie

TVR 2, ora 21,10, Cel mai dulce Crăciun

ANTENA 1, ora 22,30, Goana după cadou

Joi, 24 decembrie 

DIVA, ora 17,50, Povestea nașterii (II)

TVR 1, ora 23,10, Un trandafir de Crăciun

ALTE  RECOMANDĂRI:

Duminică, 20 decembrie, ora, 22,45

Lege pe cont propriu 
Filmul spune povestea umilului om de afaceri

Quan. Fost luptător de temut, acesta ducea o viață
liniștită, fiind proprietarul unui  de restaurant din
Cartierul Chinezesc al Londrei. Dar viața sa este tul-
burată atunci când singura persoană pe care o
iubea, fiica sa, este răpită și ucisă, într-un act lipsit
de sens, de motivație politică. Iar pentru că au-
toritățile nu-i ofereau niciun ajutor, acesta hotărăște
să ia legea în propriile-i mâini și pornește în
căutarea grupului de teroriști responsabili de
moartea fiicei sale. La un moment dat, Quan este
forțat să intre într-un conflict cu un oficial britanic,
care putea deține indicii ale identității ucigașilor.

PRO TV



M
ă întreb, de cele mai

multe ori, dacă polit-

ica este o știință care

duce spre prosperitatea omu-

lui în general și nu spre îmbui -

barea altora. Eu cred că trebuie

să existe o cultură politică a

unor oameni de calibru. 

Și am crezut că, PNL și Preșe -
dintele Iohannis au înțeles ceva din
ultimele eșecuri, pe bandă rulantă.
Dacă merg la negocieri, care și așa
se anunțau tăioase, cu Rareş Bog-
dan, Ionel Dancă, Raluca Turcan și
mulți alții, ori înseamnă că acești
oameni au pretenții la funcții,
grade și alte beneficii, ori că par-
tidul are obligații față de ei, ori că ei
au presupuse "pile" de la SRI,
Cotroceni şi alte servicii, la care ar
apela aceştia.

Liberalii, în noul Guvern!

Rareș Bogdan - piaza ,,rea  "a
PNL, care vorbește în afara liniei
partidului, dar care, trebuie să re-
cunoaștem, a tras PNL în sus,
aducând multe procente, începând
cu cele europarlamentarele - dă
tare din coate să capete Ministerul
Afacerilor Interne. Altfel, tușește!
Până atunci, își mobilizează pilele
de la Cotroceni și SRI. Are școala
generalului  închipuit Gabriel
Oprea, care se visa dictator. R&B e
clar, vrea cât mai multă putere. Și
dacă se poate, repede. Asta deși a
primit onoruri și ranguri de la PNL
cât alții - mai liberali decât el - în 30
de ani, spunea cineva în presa
scrisă. Așa este,  am văzut și pe alții
care, atunci când stai de vorba cu
ei, zici că mai au un pic și plesnesc,
cât de plini sunt de ei, dar trebuie
să recunoaștem, habar nu au pe ce
lume trăiesc. 

După ce generalul Ciucă l-a dat
afară pe celebrul Ionel Dancă, vrea
și el acum la împărțirea cașcavalu-
lui. Ciucă a dat un șut în fund lui
Dancă, iar Orban l-a numit în
comisia de împărțire a cașcavalu-
lui. Visează că este numit ministru
al economiei, finanțelor, dez-
voltării. Domnul Președinte cred că
vede ce se întâmplă cu acești oa-
meni, că dacă nu, România piere pe
prostia celor care ne conduc. Com-
petență nu mai există decât tupeul
flegmatic, ignoranța, incultura
politică. Pentru că, CV-ul lor nu
spune nimic. Dar când mergi în Gu-
vern, de ce trebuie să fii profesion-
ist, când dai bani la partid înainte
de a fi în Guvern. Toți acești oameni
iresponsabili, care se joacă cu
soarta și viețile propriului popor,
sunt susținuți de Președinte, Orban
&Co. 

Ce păcat că nu m-am născut la
Fălticeni, dar să fi fost femeie în
viața asta. Doamna Turcan este țin-
ută în brațe de Cotroceni. O fi având
merite, eu nu neg, dar pe care noi

nu le știm. Trebuie să primească un
”ciolănel", că altfel slăbește de
supărare și se coafează! Propun, pe
lângă cerințele ei, să i se dea toate
ministerele, dacă nu, va plânge rău
de tot pe la Sibiu, și-l va inunda cu
lacrimi. Unii au devenit penibili, nu
văd că sunt incompetenți, incom-
petența fiind invers proporțională
cu ambițiile lor. În timp ce ei par-
ticipă la ,,ciolaniadă", oamenii mor
zilnic, cu sutele, dar lor nu le pasă.
Trăim vremurile lui I.L Caragiale,
când te uiți ce figuri au și cât de
penibili sunt. 

Cioloș, care nu a făcut nimic
timp de un an, vrea să fie iarăși
prim-ministru. Și astfel, patru ani
să nu facă nimic!

Tudorache vrea la ministerul de
interne, după ce a distrus un servi-
ciu important aproape de tot, acum
vrea să distrugă ce a mai rămas din
el. Pâslaru a reînviat, Ghinea la fel. 

Nicușor Dan a adus Bucureștiul
la cele mai înalte standarde spuse
în campanie. A terminat și ce mai
era bun. Clotilde se crede șefă la
ghenele de gunoi ale Parisului. În
depozite există 25 de milioane de
măști, iar noi importăm, că de
acolo furăm. Fabrica de la Do-
broiești a produs atâtea milioane
de măști pe zi, încât Ministrul
Economiei a mințit pe toată lumea,
inclusiv pe Orban, sunt spusele fos-
tului director demis, datorită fap-
tului că fabrica producea câteva mii
de măști pe zi, iar acum s-a închis.
Tot Virgil Popescu, ministrul
Economiei, a afișat oficial că ener-
gia electrică s-a ieftinit. Cu cât cre-
deți, cu 1 (UN) BAN/KW de la
0,25-0,24. Rușine, domnule mi -
nistru. Nu este prima gafă spusa de
domnia voastră. Pentru utilaje care
nu sunt performante, statul s-a îm-
prumutat la CEC cu 1,6 mil. euro,
dar aceste utilaje sunt defecte din
fabricație. Ne împrumutăm cu
dobândă de peste 3,5%, cea mai
mare dobândă din Europa, iar
prim-ministru propune același in-
divid, care ne-a distrus financiar. Ce
să mai credem ca oameni cu scaun
la cap? 

Oare politicienii ăștia nu mai au
raționament uman! Am distrus
toate firmele românești. Pe lângă
Covid, băncile închid toate con-
turile firmele care au scos lichid-
ități mai mult de 10.000 euro. Tacit
și fără nicio explicație, distrug cap-
italul românesc. Încă o metodă de
a termina această țară! Alții au
făcut 11 km. de autostradă pe sub
Ocean, la 186 m adâncime, având
restaurante și două sensuri gira-
torii, la jumătate din prețul cu care
se construiește în România pe loc
drept. Au făcut asta în cinci ani, în
timp ce, în Romania, cei 11 km. de
autostradă pe tronsonul Deva-
Lugoj au început de 13 ani și mai

trebuie încă cinci ani ca să fie final-
izați. Aici suntem, avem o mentali-
tate, dar nici  nu vrem să învățăm
de la alții. Mentalitate,  așa cum am
spus, încă de pe vremea lui Cara-
giale, referitoare la oameni, partide
și funcții.

Bătălia pentru funcţii!

Neschimbată, de peste 100 de
ani. „Cronica” negocierilor PNL-
USR-PLUS-UDMR este ca pe vre-
mea lui Caragiale. Negocierile
privind formarea noului Guvern
sunt blocate de funcțiile cele mai
dorite de formațiunile politice (în
Guvern și Parlament). Bătălia se dă
pentru persoane, iar partidele ne-
gociază la sânge numele noilor ofi-
ciali. Programele de guvernare au
căzut în plan secund. Socialiștii
germani SPD au trimis o scrisoare
Președintelui Iohannis explicând
că gafele Președintelui în cam-
panie, ,,ciuma roșie", celebrul slo-
gan spus zi de zi, spun  socialiștii
germani, duce automat România
alături de Ungaria și Polonia. OSCE,
la rândul ei, a spus că alegerile au
fost făcute cu multe probleme, care
numai democrație nu se poate
numi și nici alegeri democratice.
Dar, ca la noi la nimeni!

Vorbele marelui scriitor Ion
Luca Caragiale par, în acest context,
că sunt rostite chiar în zilele noas-
tre. Într-o scrisoare intitulată
„1907 - din primăvară până-n
toamnă”, scriitorul descria perfect
bătălia pentru funcții: „Șoptesc,
discută, și perorează și izbucnesc și
pun lumea la cale, - gândind la...
persoane; vorbind de... persoane;
aplaudând sau condamnând... per-
soane”, scria I.L.Caragiale.

Se împarte ce a mai rămas 

din țară!

Negocierile dintre PNL, USR
PLUS şi UDMR pentru împărţirea
funcţiilor în viitorul guvern îi
aseamănă pe politicieni cu ”ima -
ginea hienelor împărţindu-şi un
stârv”.

Imaginea hienelor împărţindu-
şi un stârv în care, cu zâmbete mi-
jite pe sub măştile de băşcălie, fiii
securiştilor şi torţionarilor buni-
cilor şi părinţilor noştri îşi împart
ce a mai rămas din ţară. Limita
abisului în care ne prăbuşim de 30
de ani, nu se mai vede. Cu un cin-
ism rar, dezinvolt şi sigur pe el,
politicianul român, indiferent la
numele partidului care îl primeşte
grijuliu, are un singur scop: să se
îmbogăţească rapid, să stea cocoţat
la putere în aşa fel încât el şi ur-
mașii urmaşilor lor să doarmă lin-
iştiţi. Cu mâna pe putere să învârtă
bani şi legi, să lege oamenii care nu
îi sunt pe plac, apoi să se retragă la
o bătrâneţe liniştită, zâmbind su-
perior în timp ce îşi primesc pen-

sia, un mizilic faţă de ce au reuşit să
fure până atunci.

De parcă nu ar fi destul, politi-
cianul român rămas pe dinafară,
fără coledzi, cum ar zice Caragiale,
face ce i-a mai rămas: aruncă cu
propriile dejecţii în oameni, pe care
nu are cum să îi înţeleagă....Oameni
care au muncit toată viaţa, au dat
examene toată viaţa, şi-au asumat
decizii toată viaţa. 

”Cum să tac atunci când citesc
ce scrie un minuscul personaj, co-
coţat vremelnic de alţii în dem-
nităţi pe care nici măcar nu le
înţelege, fără a avea nici o legătură
cu justiţia? Cum să tac atunci când
un politician rămas pe dinafara
unei scene oricum cangrenate, îşi
permite să afirme că Dana Gârbo-
van nu are moralitate şi onestitate,
că Lia Savonea este un "săpun"?
Cum să taci când un monument de
ipocrizie şi traseism politic vor-
beşte de cinste, adevăr şi morală?,
scria dna Adriana Stoicescu.

Adriana Stoicescu mai arată că
s-a săturat să vadă ”pipiţe de doi
bani şi mojici crescuţi în puf cum
ne insultă pe toţi, fără scrupule şi
fără să clipească”.

Nu mai aveţi strop de ruşine,
nu mai aveţi limite, nu vă mai
cunoaşteţi locul! Aţi învăţat cât au
învăţat doamnele Gârbovan şi
Savonea? Aţi dat examenele lor?
Aţi fost vreodată în papucii lor? Aţi
fost în sala de judecată cu ele? Aţi
muncit la redactat sentinţe în locul
lor? Pentru că insultându-le pe
Gârbovan şi Savonea,  mă insultă
indirect şi pe mine. Poate e timpul
să batem şi noi cu pumnul în masă.
Şi să lăsăm la o parte eleganţa
atunci când hienele atacă”, spunea
fosta Președintă a Tribunalului
Timiș. 

Câtă dreptate are ! Am ales
aceste rânduri ale doamnei  pentru
ca noi, cei din afara sistemului, să
realizam că tot politicienii, ajutați
de câteva ,,cârtițe"din interiorul
justiției, pe funcții și bani grei, au
distrus prin ,,prescripții, "tergiver-
sări”și alte mijloace juridice econo-
mia românească. S-au protejat
unele hoții de sute de milioane de
euro, s-au dat hotărâri care au dis-
trus mii de vieți umane și alte
nenorociri. Am văzut la ședința
CSM ce s-a întâmplat când doam-
nele judecătoare nu au fost de
acord cu vorbele de sorginte
politică ale Președintelui. Dacă nu
i-au fost pe plac, a plecat. Trebuie
să lăsăm interesele personale sau
de grup și să venim cu picioarele pe
pământ. 

Am ales radiografia doamnei
Stoicescu pentru a ne da seama ce
lume există în sistem. Întrebarea
mea este, oare politicul a distrus
sistemele sau sistemele au distrus
politicul? Cred că și sistemele tre-
buie lăsate afacerile, cumetriile cu

politicieni, interesele de grup, câș-
tigurile exorbitante. Ocupați-va de
Covid, de soarta acestei țări care se
prăbușește, este o tensiune în
popor, doar o scânteie mai trebuie.
Fceți ceva pentru acești oameni, al-
tfel ajungeți cum a ajuns Convenția
Democratică cu 15.000 de special-
iști și 40 miliarde de dolari la
granița (acum sunt 80 miliarde
euro) dar nu uitați, tot la granița. Ca
un pronostic: coaliția nu va rezista,
iar planul Guvernul meu, Parla-
mentul meu, se vor nărui ca într-un
vis frumos, dar visat ziua.

Am ajuns să importam energie,
urmează sare, apă, că restul depin-
dem de alții. Iar toți care vin la put-
ere, indiferent de partid, vin să
repare sau să mai strice din propri-
ile lor greșeli și ale predecesorilor
lor. Ca să nu uităm, legea pensiilor
speciale a fost propusă de Valeriu
Stoica, știe toată lumea; 67de spi-
tale închise, pensii și salarii s-au
tăiat pe vremea PDL acum și PNL.
Legile justiției, în speță Codul
Penal, a fost făcut de Predoiu-Bica.
Tot în acele vremuri s-au făcut
celebrele protocoale, propuse de
Monica Macovei. 

Pe vremea PSD s-au mărit
salariile exorbitante ale bugetar-
ilor, au aprobat favoruri si pensii
mari parlamentarilor și primarilor,
au ales tot ce trebuia la FRF unde
am prins Somalia din urmă, am
vândut pe nimic cele mai impor-
tante întreprinderi. Toate partidele
au vina lor, nu numai unele, toate
au contribuit la degradarea țării și
nimeni nu a răspuns de nimic, iar
,,Ciolaniada" continuă!

PS. Anunț primarul municipiu-
lui Hunedoara că în afară de succe-
sul cu Stadionul, în Hunedoara se
practică sportul în modul cel mai
serios. Pe străzile Obor, Merilor s-a
deschis un circuit de formula
,,mașini tunate". Concursul, în
fiecare seară de la orele 21,00 la
22,30. Dacă există Poliție Comuni-
tară, o rog să efectueze o vizită, in-
trarea fiind gratuită. Pentru că,
decibelii și prostia concurenților
sunt greu de suportat! Ne așteaptă
zile interesante. Poate prea intere-
sante.

Al dumneavoastră același, cu

mențiunea: ,,Scapă cine poate"! 

Prof .Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 1118 - 22 deCembrie 2020

,,Ciolaniada" de la Vila Lac



12 - ce gătim în week-end? 18 - 22 decembrie 2020

Mod de preparare:

Fasolea se lasă la înmuiat
timp de 12 ore, apoi se pune
la fiert în 3 litri de apă. Apa
se schimbă cel puțin de trei

ori. Când a fiert de jumătate
se adaugă varza tăiată bucăți
mai mari, vegeta, ceapa to-
cată, morcovul ras și zarza-
vatul pentru ciorbe. 

Între timp, uleiul se pune
la încălzit, se adaugă făina,
boiaua de ardei și totul se
stinge cu bulion. Se amestecă
tot timpul, adăugându-se și
puțină apă rece. Sosul format
se toarnă apoi peste
legumele fierte. Ciorba se
mai lasă pe foc aproximativ
10 minute, apoi deasupra se
presară cimbru și mărar.  Se
poate servi cu smântână. 

INGREDIENTE

o varză mică, o ceapă, 300 gr fasole albă uscată, un

morcov, zarzavat pentru ciorbe, 300 ml bulion, vegeta,

2 linguri de faină,  boia de ardei dulce, 50 ml ulei,

mărar,  cimbru.

Ciorbă de fasole cu varzăCiorbă de fasole cu varză

Mod de preparare:

Cartofii se pun la fiert în
coajă, se lasă să se răcorească,
apoi se taie cubulețe. Se
adaugă apoi brânza fărâmi -
țată, 3 ouă, sare (dacă mai este
nevoie) și piper, după care,
compoziția se omogenizează
ușor. 

Se pregătește apoi un vas
termorezistent, în care se pun
3 foi de lasagna, care se
stropesc cu 3-4 linguri de
lapte. Peste foi se întinde uni-
form, jumătate din umplutura
de cartofi și brânză.  Peste
umplutură se pun alte trei foi
de lasagna, stropite și ele cu 3-
4 linguri de lapte, după care,

se pune restul compoziției de
cartofi. Totul se acoperă cu ul-
timele 3 foi de lasagna, iar
deasupra se toarnă sosul for-
mat din: 200 ml de smântână,
3 ouă, sare și piper. Trebuie să
avem grijă ca sosul să acopere
toată suprafața și să pătrundă
uniform peste tot. 

Vasul se acoperă cu un
capac sau folie și se dă la cup-

torul preîncălzit, la foc mediu,
pentru 20-25 de minute.
După acest interval de timp,
se îndepărtează capacul și
vasul se mai lasă aproximativ
10-15 minute la cuptor, până
ce preparatul se rumenește
frumos și mai scade puțin
sosul. 

Se poate servi cu smântână
sau iaurt.

INGREDIENTE

9 foi de lasagna, 3 ouă, 500 grame de brânză de bur-

duf, 6 cartofi roz, mari, 6-8 linguri de lapte.

Pentru sos: 3 ouă, 200 ml de smântână, sare, piper.

Pentru servit: smântână (iaurt).

Prăjitură de iarnă

Mod de preparare:

Făina se cerne într-un castron, la care se adaugă za-
hărul pudră, praful de copt și untul moale. Ingredientele
se frământă până se obține un aluat sfărâmicios. Se
adaugă apoi gălbenușurile și smântâna, frământându-se
în continuare, până la omogenizare. Aluatul obținut se
împarte în două, se acoperă cu o folie alimentară și se dă
la frigider pentru 30 de minute.

După acest interval, prima bilă de aluat se întinde cu
sucitorul și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt
(20x30 cm). Din cea de a doua bilă, se formează 15 bile
mai mici, care se aplatizează puțin cu mâna. În mijlocul
fiecărei bile se pune gem, apoi părțile se strâng (ca la
găluștele cu prune), obținându-se astfel bile umplute cu
gem. Peste foaia de aluat din tavă se întinde gemul de
prune rămas, apoi, pe toată suprafața tăvii se așază cele
15 bile umplute cu gem. Tava se lasă apoi de-o parte și
se pregătește umplutura: iaurtul, smântâna și făina se
amestecă bine până la omogenizare, iar albușurile se
mixează cu zahărul și un praf de sare. Albușurile bătute
se adaugă la combinația de iaurt, smântână și făină,
amestecându-se ușor până la omogenizare. Umplutura
obținută se întinde peste bilele din tavă, apoi prăjitura
se dă la copt pentru 40-45 de minute, când se face și tes-
tul cu scobitoarea. După ce se răcește, se ornează cu
frișca bătută cu zahăr pudră. Se taie cu un cuțit care se
trece prin apă caldă.

INGREDIENTE

Ingrediente pentru aluat: 380 g făină,180 g unt

65%, 80 g zahăr pudră, 5 g praf de copt, 4 gălbe-

nușuri, 2 linguri de smântână, 20%.

Umplutura: 360 g iaurt simplu 3% grăsime, 360

g smântână 20% grăsime , 6 linguri de făină, 4 al-

bușuri, 300 g zahăr, un borcănel gem de prune.

Pentru decor: 200 ml smântână pentru frișcă, o

lingură de zahăr pudră.

Lasagna cu cartofi și brânză săratăLasagna cu cartofi și brânză sărată
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - A - ALA - H - O - BUN - L - DANCER - PRANCER - IDE - U - EO - ASASINA - ARTAG - RA - RC - ES - D - RUTA - SI - RUDOLF - CUPID - SA -

FARAMA - BACAN - VIXEN - TA - ECRAN - IEZI - ERG - PETIT - TRIB - LD - BIO - TN - OZN - EE - BNR



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 teren intravilan în locali-
tatea Cristur, 2160 mp, FS 21,5 m,
zonă centrală. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren lângă Deva, în
Șoimuș, zonă foarte bună, în spatele
pensiunii Hermes, teren, se va trece în
intravilan, S 5800 mp, S 4000 mp,
preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

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.

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, 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.

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 Tânără, singură, sinceră, se-

rioasă, fără obligații, doresc să cunosc

un tânăr serios pentru prietenie-căsă-

torie. Rog seriozitate! Telefon:

0756.310.694.

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 compati-

bilă, frumoasă, gospodină, cu bun simț,

de vârstă apropiată. Rog seriozitate,

telefon: 0742.537.691.

l Domn 63/1,20/75, pensionar

MAI, divorțat, singur, serios, sincer, bun

creștin, ortodox, cinstit și  neprofitor,

doresc căsătorie cu o doamnă 60-63 de

ani, fără vicii, cu bun simț, frumoasă,

nematerialistă. Tel. 0730.607.207.

l Domn, 62 de ani, sincer, sufletist,

serios, pensionar, fără vicii sau obli -

gații, 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 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  constatator,

eliberat de ONRC Hunedoara pentru

SC ETA TRUCK SPEDITION SRL, cu

număr de ordine in registrul comerțu-

lui J20/902/2012. Se declar[ nul.

l Pierdut certificat constatator

pentru punctul  de lucru din munici -

piul Hunedoara, str. George Enescu, nr.

2, bl. 2, sc.A, ap. 1, jud. Hunedoara, al

SC ALEXANDRU GABRIEL AGORA

FRUITS SRL, cu nr. de înregistrare 

la ONRC Hunedoara J20/166/2018. 

Se declară nul.

DIVERSE

l Vând dulap sculptat și 4 scaune

îmbrăcate în piele. Telefon:

0736.383.325.

l Vând palincă de Zalău, preț 35

lei/litru, telefon:0748.225.098.

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.
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16 - ADMINISTRAŢIE

F
inanţarea proiectu-
lui se face din fon-
duri europene.

Râu de Mori – Adminis-
traţia locală din comuna Râu
de Mori a depus un proiect ce
vizează modernizarea infra-
structurii procesului de în-
văţământ în şcolile pe care le
administrează, principalii
beneficiari fiind elevi care
urmează cursurile şcolare. 

Pandemia de coronavirus
a impus o regândire a modu-
lui de a face şcoală, educaţia
online fiind condiţionată de
achiziţia unor dispozitive
electronice. Din păcate, nu
toţi părinţii îşi pot permite să
cumpere un telefon mobil
nou, o tabletă sau un laptop,
situaţie în care a intervenit

acum Primăria, care doreşte
să achiziţioneze aceste dis-
pozitive din bani europeni. 

Potrivit primarului Flaviu
Dilertea, elevii care provin
din familii cu venituri reduse
au primit tablete şcolare prin
programul derulat de Minis-
terul Educaţiei. 

Pe de altă parte, prin
proiectul administraţiei lo-
cale se are în vedere asigu-
rarea echipamentelor nece-
 sare şi în unităţile de
în văţământ, pe lângă achiziţia
de tablete pentru elevi. Astfel,
baza de materiale didactice
va fi completată cu alte dis-
pozitive sau echipamente IT
necesare susţinerii cursurilor
online, cum ar fi tabletele
smart, proiectoarele video

sau camerele web. 
În acest proiect vor fi

cuprinşi toţi elevii din clasele
I-VIII. Fiecare elev va benefi-
cia de o tabletă, iar profesorii
lor vor primi laptopuri şi
tablete grafice. Tehnologia îşi
va face simţită prezenţa şi în
sălile de clasă, unde vor fi
montate table inteligente şi
videoproiectoare. 

În final, o altă veste bună
pentru copiii din Râu de Mori.
Administraţia locală a alocat
fonduri pentru cumpărarea a
300 de pachete pe care le va
aduce Moş Crăciun în zilele
viitoare. Cadourile vor fi
oferite copiilor de vârstă
preşcolară şi şcolară, ele ur-
mând să fie distribuite cu
sprijinul angajaţilor şcolii. 

Băiţa – Autorităţile locale
din comuna Băiţa s-au ţinut
de promisiune şi au finalizat,
la timp, documentaţia nece-
sară pentru proiectul ce
vizează introducerea reţelei
de gaz metan în localităţile
aparţinătoare, cu ajutorul
unei finanţări europene ner-
ambursabile. Dosarul cu
documentele necesare a fost
depus în termenul specificat,
de 17 decembrie, valoarea fi-
nanţării urmând să fie de
maxim 25 milioane de euro.

„Este un proiect extrem
de îndrăzneţ şi foarte util
pentru comunitatea locală.
Pentru a-l putea duce la în-
deplinire ne-am asociat şase
comune. Era necesar acest
lucru pentru a putea atinge
una dintre condiţiile de eligi-
bilitate, care precizează că
beneficiari trebuie să fie cel
puţin 3.000 de consumatori.
Sper ca totul să fie în ordine
şi să putem demara, anul vi-
itor, acest proiect de infra-
structură locală”, a declarat
primarul comunei Băiţa,
Damian Diniş.

Pe de altă parte, edilul
local este nemulţumit de
sumele alocate pentru plata
salariilor şi indemnizaţiilor
pentru persoanele cu handi-
cap şi asistenţii acestora, va -
loarea acestora fiind de

aproape trei ori mai mică
decât necesarul. În opinia sa,
sumele au fost alocate pe cri-
terii politice. 

„Avem nevoie de 150.000
de lei şi am primit 59.000 de
lei. În comună sunt 28 de
asistenţi personali şi 38 de
persoane cu handicap. Nu au
primit salariile pe lunile oc-
tombrie şi noiembrie. Din
păcate, vor rămâne fără bani
de sărbători. Nu este corect
ceea ce s-a întâmplat cu îm-
părţirea banilor şi îmi pare
foarte rău pentru situaţia
creată. Oamenii nu au nicio
vină”, a explicat primarul Da -
mian Diniş.

Băiţa: Dosarul pentru reţeaua
de gaz metan a fost finalizat 

Râu de Mori: Primăria va cumpăra tablete
pentru elevii care fac cursuri online

Bucureşci – Este deja un
trist adevăr faptul că în comu-
nităţile mici atragerea de fon-
duri nerambursabile pentru
investiţii publice reprezintă
una dintre cele mai grele
sarcini ale administraţiilor lo-
cale. 

Un număr mic de locuitori
aduce, după sine, restricţii în
ceea ce priveşte condiţiile de
eligibilitate, iar un caz concret
îl reprezintă ultimul mare
proiect prin care se poate in-
troduce gazul metan la ţară, la
care finanţarea a impus un
minim de 3.000 de benefi-
ciari. Pentru administraţia lo-
cală din comuna Bucureşci,
anul care se încheie a fost
unul al speranţelor, în contex-
tul în care s-a încercat ob -
ţinerea unor finanţări
ne rambur sabile pentru mai
multe proiecte de interes
local. Au fost depuse proiecte,
iar unele aşteaptă să fie evalu -
ate, în timp ce altele au primit
finanţare.

„Proiectele cu finanţare
nerambursabilă, prin dife -
retele programe europene
sau guvernamentale, reprez-

intă şansa comunelor mici,
aşa cum este şi a noastră. Cred
că pentru comunităţile mici ar
trebui să existe programe
special dedicate, astfel încât
să poată fi accesate fonduri
pentru dezvoltare. Altfel, in-
trăm într-un cerc vicios.
Tinerii vor pleca spre locuri
mai bune, iar satele se vor 
depopula continuu. Şi este
păcat”, a apreciat primarul co-

munei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

Opinia sa este împărtăşită,
de altfel, şi de către alţi edili
locali din judeţul Hunedoara,
care au observat adâncirea
discrepanţelor dintre loca -
lităţile cu un număr mare şi
unul mic de oameni, dar şi
faptul că populaţia este din ce
în ce mai îmbătrânită în
aşezările mici. 

Bucureşci: Comunităţile mici, 
defavorizate pe toate planurile


