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Fondat de Cornel POENAR
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Bilanţul unui mandat 
de parlamentar. Ce s-a
realizat şi cu ce gânduri se 
îndreaptă spre Noul An 
fostul senator liberal 
Carmen Hărău.

aDMiNiStraŢiePag. 3
Municipiul Hunedoara 
este tratat de Guvern 
ca o comună de 400 de
locuitori, susţine, 
cu argumentele cifrelor,
primarul Dan Bobouţanu. 
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crăciun fericit 
şi un an Nou 
cu bucurii!
echipa accent Media

crăciun fericit 
şi un an Nou 
cu bucurii!
echipa accent Media

Mocăniţa porneşte pentru cei mici, 
imediat după Crăciun. Locomotiva cu aburi
va duce trenul de la Crişcior la Brad. /pag.3 

Următorul număr al ziarului Accent Media va apărea vineri, 8 ianuarie 2021.

Cu prilejul Crăciunului şi Anului Nou, 
vă doresc din suflet sănătate, fericire şi 

împlinirea celor mai nobile gânduri!
În anul care vine să fim mai toleranți, 

mai iubitori, mai înțelegători, 
să privim cu încredere şi speranţă 

spre un viitor mult mai bun!

Crăciun fericit! La Mulți Ani!

Laurențiu Nistor,
Președintele Consiliului Județean Hunedoara

vă urează 
Sărbători fericite şi un

An Nou cu bucurii  şi  împliniri!

La mulţi ani!

ing. Nicolae STANCA
Manager general

MARMOSIM
Frumusețea și sfințenia sărbătorilor 

de iarnă să vă însoțească 
pe tot parcursul anului 

care ne calcă pragul. 
Să aveți parte de sănătate 

și bucurii, iar visele voastre 
să devină realitate! 

Sărbători fericite!

Ovidiu PÎRVU
Director general

Semnul Divin, apărut în mod miraculos pe Cer în Noaptea
de Crăciun călăuzind magii spre locul unde se năștea 
Pruncul Sfânt, a fost și rămâne o binecuvântare pentru 
toți creștinii. /pag.6

NaŞterea PruNcului SfâNt

Câteva reţete delicioase,
pe care cititoarele ni le 
recomandă pentru masa
de Crăciun şi Anul Nou, 
le găsiţi în acest număr 
al ziarului nostru.
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Decembrie este luna
în care cele mai
frumoase povești

se transformă în realitate. 
În ciuda contextului ac-

tual, dominat de neliniști,
care ne impune să păstrăm
distanțarea socială pentru a
petrecere sărbătorile de
iarnă în siguranță, Casa de
Asigurări de Sănătate Hune-
doara păstrează tradiția și îl
ajută pe Moș Crăciun să
ajungă și la copiii mai puțin
norocoși. 

Crăciunul - după cum ne
spunea directorul general al
CAS Hunedoara, dr. ec. Ecate-
rina CUMPĂNAȘU - este pen-
tru fiecare dintre noi
sărbătoarea pe care o petre-
cem în familie, în confortul
casei noastre, în jurul bradu-
lui împodobit, așteptând să
desfacem cadouri minunate. 

Însă, în timp ce noi ne bu-
curăm de gesturi simple și
firești alături de cei dragi, cei
34 de copii aflați în grija Di-
recției Generale de Asistență
Socială și Protecție Socială
Hunedoara - Rețeaua de
Case Familiale Orăștie îl
așteaptă cu speranță pe Moș
Crăciun.

Suntem oameni și chiar
dacă avem masca pe față,
putem să privim în ochii
copiilor cu blândețe, sinceri-
tate și iubire. 

Împreună cu colegii mei
am considerat că, un gest

mic, concretizat într-un
cadou poate să le aducă copi-
ilor bucurie, speranță și în-
credere.

Să aveți parte de sărbători
binecuvântate, copii mi -
nunați! 

În aşteptarea lui
Moş Crăciun 

- Cum stați la capitolul cul-
turi agricole obținute în anul
care în curând se încheie?

- Procesul tehnologic agri-
col s-a desfășurat în para-
metrii specifici. Ne-am
încadrat în perioadele op-
time ale lucrărilor și în final
am obținut rezultate mulțu-
mitoare.

La principala cultură de
toamnă, porumbul, potrivit
datelor de care dispunem, s-
a reușit recoltarea de pe
aproximativ 18000 ha, deși
în primăvară am prevăzut o
producție de pe 22000 ha.

S-a înregistrat o producție
de circa 7300 - 7500 kg
boabe la hectar, dar sunt fer-
mieri care au obținut 10000
- 11000 de kg la hectar.

Pot spune că la cultura de
porumb stăm mai bine ca în
anul 2019. 

Cât despre cultura carto -
filor de toamnă, s-a simțit o
ușoară scădere, producția
medie fiind între 11000 -
12000 de kg la hectar.

- Privind suprafețele în-
sămânțate în această toamnă
ce ne puteți spune?

- Cu gândul la obținerea
unor recolte care să ne
mulțumească, aș nota 7600
ha de grâu, 1400 ha de triti-
cale, 900 ha de orz, 450 ha
de orzoaică, 850 ha rapiță de
toamnă și 300 ha plante de
nutreț.

... Oricum, fermierii noștri
sunt optimiști. Ei știu că în
agricultură câștigă doar cine
pune suflet ca apoi să se bu-
cure de satisfacții.

Pagină realizată de
Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

În agricultură câștigă
doar cine pune suflet

Dialog cu Claudiu GRAMA - director executiv la Di-
recția pentru  Agricultură Județeană Hunedoara

În această lună s-a 
finalizat CAMPIONATUL
VIRTUAL DE FITNESS

UNIFICAT SPECIAL
OLYMPICS 2020 și 
care a avut loc la București
și Hunedoara.

- Doamnă prof. Marinela
Moldovan, ați însoțit echipajul
hunedorean împreună cu prof.
Raul Popa. Prezentați-ne
câteva amănunte...

- Acest campionat a contat
în cadrul Proiectului Unifield
Champion Schools (Școala
Generației Unificate) și fi-
nanțat de Înălțimea Sa Șeicul
Mohammed bin Zayed Al
Nahyan, Prințul Moștenitor al
Abu Dhabi.

Colegiul Economic „Ema -
nuil Gojdu” Hunedoara (direc-
tor prof. Anișor PÂRVU) a fost
acceptat în cadrul acestui
proiect, coordonat de Asoci-
ația „Special Olympics”, Româ-
nia. 

Obiectivul a fost ca în
această perioadă, chiar dacă
trăim vremuri „speciale”, să
putem face sport. Astfel, un
grup de elevi aparținători
colegiului nostru a participat
la acest campionat, alături de
„Bravii” cu dizabilități intelec-
tuale. A fost o încercare a exe-

cutării cât mai corecte a unor
exerciții individuale de fitness. 

Această competiție a
reprezentat încercarea noas-
tră, a tuturor, de a ne adapta la
instrumentele virtuale, care să
redea sportivilor „Special
Olympics” și elevilor partici-
panți, entuziasmul întrecerii
sportive și bucuria câștigării
unei medalii. De apreciat este
dăruirea, implicarea și serioz-
itatea elevilor colegiului nos-
tru pe parcursul competiției,
calități fără de care nu puteau
obține rezultate cu care se pot
mândri.

Iată și numele acestora:
Cernat Irina cls. a XI-a, Crișan
Alexandru cls. a XI-a, Crainic
Petra cls. a VII-a, Călin Claudiu
cls. a VII-a, Iloviceanu Maria
cls. a VI-a, Marinica Kinga cls.
a VII-a -locul I, Jeledintan Ște-
fan cls. a VI-a, Rădoane
Mădălina cls. a V-a, Zapoi Cris-
tian cls. a V-a - locul II,
Moldovan Andrada cls. a V-a,
Purcar Mircea cls. a VI-a,
Rastei Rebeca  cls. a VII-a,
Stangaciu Damir cls. a VI-a,
Uskar  Erika cls. a VII-a - locul
III.

Premierea a avut loc cu
ocazia Zilei Internaționale a
Persoanelor cu Dizabilități.

SPORT

Implicare, dăruire și 
seriozitate

A N U N Ţ  
Subscrisa EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. Avram Iancu, bloc H3,

demisol, județ Hunedoara, nr. înregistrare in RFO UNPIR – 0300 având CIF RO 21444537, reprezen-
tata legal prin asociat coordonator - avocat MUNTEAN VIOREL, in calitate de administrator judi-
ciar al societății UPSROM INDUSTRY SRL - în reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu sediul social în municipiul Petroșani, Str. Lunca, nr. 115,
județ Hunedoara, având nr. de înregistrare  J36/553/2006 și CUI 19183820, în dosarul nr.
4931/97/2016, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, anunţă incheierea, la data de 18.12.2020,
a Promisiunii bilaterale de vanzare cumparare intre Upsrom Industry SRL si Dedeman SRL
cu privire la vanzarea bunului imobil situat în intravilanul localității Petroșani, strada Lunca
nr. 115, județ Hunedoara, constând în teren categoria de folosință curți-construcții în
suprafață totală de 28.687 m.p., întabulat în Cartea Funciara nr. 61154 a municipiului
Petroșani, identificat cu număr cadastral 61154, la pretul oferit de 1.778.594 Euro.

Toti cei interesaţi de achiziţionarea bunului sunt invitati sa depuna supraoferte, cu pret
oferit peste cel negociat de 177.859,4 Euro. Pretul supraofertat va putea fi oferit de orice
potenţial cumpărător, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunt.

Conditiile de participare la supraofertare: depunerea unei garantii de participare la lici-
tatie in suma de 177.859,4 Euro, repezentand 10% din pretul de vanzare, in contul unic
RO14BTRLRONCRT0063269304 deschis la Banca Transilvania SA pe numele debitoarei UP-
SROM INDUSTRY SRL - în reorganizare judiciara – CUI 19183820, facandu-se mentiunea pe
documentul de plata: „garantie participare licitatie bunuri” si achiziţionarea caietului de sarcini
- 500 lei + TVA. 

Informatii suplimentare se pot obine la sediul administratorul judiciar, la numarul de telefon/fax:
0354/107589, e-mail: euro.quality.insolvency@gmail.com, precum si pe pagina de internet al 
administratorului judiciar www.euroinsolvent.ro. 



Unde găsim brazi de Crăciun?

Deva - Primăria Municipiului Deva a pus la dispoziția
comercianților de brazi de Crăciun mai multe puncte si -
tuate în zona Pieței Agroalimentare Deva. Astfel, zeci de
comercianți din județul Alba vor oferi spre vânzare brazi
în această locație până joi, 24 decembrie, la ora 12:00.
Potrivit reprezentanților Serviciului Administrare Dome-
niu Public și Privat, comercianții de brazi au obligația să
respecte ordinea, liniștea publică și curățenia în
perimetrul amplasamentului.

Programul pieţei

Deva - Piața Agroalimentară Centrală din municipiul
Deva își va modifica programul de funcționare  în pe-
rioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. Astfel, joi, 24
decembrie, piaţa va fi deschisă între orele 7,00-15,00, iar
în prima şi a doua zi de Crăciun, va fi închisă. De luni se
va intra în program normal până joi, 31 ianuarie, când
ora de închidere va fi 15,00.  Piaţa se va închide pe 1 şi 2
ianuarie, iar din 4 ianuarie 2021, programul de
funcționare va reveni la normal.

Cum circulăm

Deva - Societatea de Transport Public Local Deva
anunță că autobuzele vor circula pe 24 decembrie între
orele 5:00-18:00  pe toate traseele. În ziua de Crăciun au-
tobuzele rămân la garaj, iar pe 26 decembrie se va circula
între orele 8:00-17:00 pe liniile 1, 2, 3, 4, 5 şi 6. Apoi
transportul public se va derula normal până pe 31 de-
cembrie când se va relua programul din perioada de Cră-
ciun. Începând de luni, 4 ianuarie 2021, mașinile
Societății de Transport Public Local Deva SRL vor circula
după programul normal pe toate traseele.

ŞTIRI LOCALE
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Deva – Chiar dacă zăpada
lipseşte, cel puţin pentru mo-
ment, puteţi face o bucurie
copiilor în perioada Sărbăto-
rilor de Iarnă şi să le oferiţi o
plimbare cu mocăniţa. Trenul
care circulă pe calea ferată în-
gustă dintre Crişcior şi Brad,
tras de o locomotivă cu aburi,
va avea prima plecare din
staţie a doua zi de Crăciun, pe
26 decembrie, au anunţat cei
de la clubferoviar.ro. 

Cursele se vor desfăşura
zilnic până pe 3 ianuarie, însă
pentru a prinde un loc în
vagoane va trebui să vă faceţi
rezervare. Astfel, din Crişcior
plecările vor avea loc la orele
11:00, 13:00 şi 15:00, iar de
la Gara CFR din Brad la orele
12:00, 14:00. Cursa de la ora

16:00 nu are retur. „A sosit
perioada magică din an şi
mocăniţa fumegă şi şuieră
plină de veselie, anunţând că
este pregătită să ofere plim-
bări de neuitat. Chiar dacă
trecem printr-o perioadă di-
ficilă, lăsaţi mocăniţa să vă în-
veselească şi să vă amin-
 tească de anii copilăriei.
Haideţi la mocă niţa, bucuraţi-
vă de vacanţă şi de magia săr-
bătorilor de iarnă!”, au
transmis reprezentanții Aso-
ciației pentru Păstrarea Linii -
lor Înguste din România,
condusă de omul de afaceri
austriac, Georg Hocevar. 

Este bine de ştiut că loco-
motiva cu abur va fi utilizată
la tractarea vagoanelor doar
dacă minim 30 de persoane

au deja făcută o rezervare cu
o zi înainte de cursele sta-
bilite în program. Dacă
numărul de rezervări este
mai mic de 30 de persoane
este posibil ca trenul să fie
tractat de o locomotivă diesel. 

Prețul unui bilet pentru
plimbarea dus-întors este de
20 de lei pentru adulți, res -
pectiv 10 lei pentru copii. Cei
care doresc să facă o plim-
bare cu mocănița de la Criș-
cior sunt rugați să facă
re zervări la numărul de tele-
fon 0730.759.993.

Calea ferată pe care circulă
mocăniţa de la Crişcior a fost
construită în anul 1907, pen-
tru transportul de cărbune
către Uzina Electrică din Gura
Barza. 

Municipiul Hunedoara a primit bani de la Guvern, 

cât o comună de 400 de locuitori
Hunedoara - Primarul

mu nicipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu (PSD), apreciază
că Guvernul condus de PNL a
alocat într-un mod „total dis-
creţionar” către primării bani
din Fondul de rezervă buge-
tară al Executivului.

Edilul local solicită Guver-
nului să reanalizeze modul de
alocare a fondurilor pre-
văzute prin HG 1.100/2020 şi
„efectuarea unei împărţiri
corecte” a acestora.

Într-o scrisoare deschisă
adresată primului ministru
interimar Nicolae Ciucă,
minis trului Finanţelor, Florin
Cîţu, preşedintelui PNL, Lu-
dovic Orban, şi deputatului
PNL, Vetuţa Stănescu, pri-

marul Bobouţanu arată că
municipiul Hunedoara a
primit din Fondul de rezervă
bugetară al Executivului
suma de 350.000 de lei, de

patru ori mai puţin ca mu-
nicipiul Deva, deşi cele două
oraşe au o populaţie relativ
egală.

„Petroşaniul, oraş de două

ori mai mic decât Hunedoara,
a primit de trei ori mai mult
(900.000 lei), iar Haţeg şi
Călan, două oraşe de şase ori
mai mici decât Hunedoara, au
primit, fiecare, de două ori
mai mulţi bani la aşa-zisa rec-
tificare (câte 600.000 de lei).
Până şi comune precum Bu-
cureşci, Buceş, Beriu, Baru,
Crişcior, Orăştioara de Sus
sau Ilia au primit mai mulţi
bani decât Hunedoara, fiecare
beneficiind de câte 400.000
de lei”, se menţio nează în
scrisoarea deschisă.

Primarul mai arată că fon-
durile alocate municipiului
Hunedoara sunt identice cu
cele de care a beneficiat co-
muna Cerbăl, care numără

aproximativ 400 de locuitori.
„Are, oare, comuna Cerbăl

de cofinanţat proiecte cu fon-
duri europene în valoare de
zeci de milioane de euro?!
Trebuie să susţină un spital
COVID, două unităţi medico-
sociale, o reţea stradală de
sute de kilometri, sau cheltu-
ieli sociale cu sute de benefi-
ciari? Nu cred, aşa cum nu
cred nici că autorii proiectu-
lui de hotătâre au probleme
cu aritmetica atât de mari
încât să nu facă diferenţa
între un municipiu cu 72.000
de locuitori şi o comună cu
400, pentru a stabili corect
raporturile sumelor care ar
trebui alocate fiecărei primă -
rii”, scrie Dan Bobouţanu.

Mocăniţa de la 
Crişcior porneşte 
a doua zi de Crăciun

Mocăniţa de la 
Crişcior porneşte 
a doua zi de Crăciun



Sărbătorile Crăciunului - Ziua 
Nașterii Întemeietorului religiei creștine 

și ale  Noului An -  2021 îmi oferă 
prilejul să adresez tuturor 

locuitorilor comunei noastre

„Sărbători fericite!” și
„La mulți ani!”

sub semnul bucuriei unei vieți 
liniștite și a înnoirii sufletești.

Primar, 
Dobruțchi Saul Daniel

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
SĂLAȘU DE SUS

Steaua călăuzitoare din Sfânta Noapte
de Crăciun să vă îndrepte pașii spre fericire și bucurii. 

Anul care ne calcă pragul să fie
mai bun ca niciodată și să-l petreceți 

alături de cei dragi !
La mulți ani !

Ioan Vlad
Primar

ORGANIZAȚIA PSD
TELIUCU INFERIOR

Este perioada în care trebuie să lăsăm 
deoparte egoismul, să încercăm să fim mai

buni și să privim înainte cu încredere și 
speranță. Bucuria Nașterii Mântuitorului 

să vă lumineze sufletul și casa.
Anul care vine să vă aducă sănătate, pace și

zile binecuvântate alături de cei dragi.

Sărbători fericite și 
un An Nou mult mai bun!

Radu Cătălin Brumar
Președinte

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL 
LUNCOIU DE JOS

Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus să vă aducă în case
fericire, sănătate și multe bucurii. Anul care vine să fie 

mai prosper, iar visele voastre să devină realitate. 
Sărbători fericite!

”La mulți ani !”
Dud Călin Dorin

Primar

Luminoasele sărbători ale Crăciunului și 
Anului Nou - 2021 să aducă tuturor 
locuitorilor comunei Lelese bucuria
unei vieți liniștite, sănătate, fericire 

și prosperitate.

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

Primar, 
Achim Ciprian Gheorghe

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL BUCEȘ
Miracolul Nopții de Crăciun să vă lumineze căminele, să vă

aducă speranța de mai bine, bucurii, sănătate și fericire. 
Să aveți parte  de un an mai bogat, mai luminos, pe măsura

viselor voastre.
Sărbători fericite!

Achim Mărcuș Traian
Primar

RUSTICARM  PODELE
Când Lumina călăuzitoare din Noaptea de Crăciun pătrunde

în fiecare casă, dorim tuturor salariaților, colaboratorilor 
și clienților noștri fericire, sănătate şi numai bucurii. 

Noul An să vă găsească alături de familie, 
în pace şi bunăstare! 

Sărbători fericite !
”La mulți ani !”

Cristian Indrieș
Administrator

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCUREȘCI
Este o bucurie și o onoare pentru noi 
să transmitem, în prag de sărbători, 
urări de bine, sănătate și fericire 
tuturor locuitorilor comunei noastre. 
Crăciun fericit alături de cei dragi !

La mulți ani!
Mircea Ghilean
Primar

Nașterea lui Iisus - Omul Crucii și a Durerii 
să fie pentru locuitorii comunei Teliucu

Inferior o sărbătoare a bucuriei creștine, 
cât și împlinirea tuturor dorințelor.

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

Primar, 
ing. Pupeză Daniel Gheorghe
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2020.

PRIMĂRIA şi CONSILIUL LOCAL PEŞTIŞU MIC PRIMĂRIA şi CONSILIUL LOCAL 
TELIUCU INFERIOR

PRIMĂRIA şi CONSILIUL LOCAL  LELESE
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PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL 
CRIȘCIOR

Pacea şi bucuria din Noaptea Sfântă de Crăciun
să vă lumineze viaţa, iar  anul care vine să fie mai bogat
în împliniri. Dorim tuturor locuitorilor comunei noastre 

sănătate și fericire, alături de cei dragi. 
La mulţi ani!

Ovidiu Ilie Furdui, Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
BUNILA

În prag de sărbători creștine, cu bucurie în suflet 
dorim tuturor locuitorilor comunei noastre zile minunate,

pline de căldura familiei. 
La mulți ani!

Romulus Stroia, Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL ROMOS

Vă dorim, dragi locuitori ai comunei noastre, 
să aveți sărbători binecuvântate și să le petreceți 
alături de cei dragi. Anul care vine să fie mai bun, 

mai roditor, mai fericit!

Sărbători fericite !
”La mulți ani !”

Mircea Pătrânjan
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL VEŢEL
Bucuria Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos să vă fie călăuză
spre un an mai bun și mai prosper, dragi locuitori ai comunei

noastre. Sfintele sărbători să le petreceţi în pace şi bucurie,
alături de cei apropiați.

Sărbători fericite !
Ioan Henţiu, Primar

PNL BRAD
Noaptea de Crăciun ne aduce întotdeauna bucurie 

și speranța de mai bine. Lumina ei să fie o binecuvântare 
pentru noi toți, dătătoare de  sănătate și prosperitate.

Sărbători fericite ! 
Ec. Florin Oprișa

Președinte

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL HAȚEG

Sărbători binecuvântate, sănătate și 
bucurii, le dorim tuturor locuitorilor

orașului nostru, cu ocazia Crăciunului și
Anului Nou. Să aveți parte de un an 

mai bun, în care visele voastre 
să devină realitate.
La mulți ani!

Adrian Pușcaș
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BRAD 
Cu ocazia Crăciunului și Anului Nou,
transmitem locuitorilor municipiului
nostru cele mai sincere urări 
de sănătate, prosperitate şi fericire.

Sărbători fericite!
La mulţi ani !

Ec. Florin Cazacu
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BLĂJENI
Cel ce s-a Născut în Sfânta Noapte 
de Crăciun să vă umple casa cu
pacea și binecuvântarea Sa. 
Gânduri bune și urări de sănătate
tuturor locuitorilor comunei noastre
cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

La mulţi ani! 
Jurca Horia Flavius
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
RIBIȚA

Din lumina sărbătorii Nașterii Domnului Iisus și din speranța
ce însoțește Noul An, transmitem tuturor locuitorilor comunei

noastre cele mai bune gânduri și urări de sănătate. 

La mulți ani cu împliniri și bunăstare !
Ioan Faur, Primar

Anul acesta a fost unul complicat, cu multe
încercări pentru fiecare român. 
Acum, se apropie de final.
În 2021, vă doresc să aveți un an mai bun, 
cu sănătate și numai bucurii.
Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului să
vină cu speranța unui viitor mai luminos,
alături de cei dragi.

Crăciun fericit și 
La mulți ani!

Natalia-Elena Intotero
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S
emnul Divin, apărut
în mod miraculos pe
Cer în Noaptea de Cră-

ciun călăuzind magii spre
locul unde se năștea Prun-
cul Sfânt, a fost și rămâne
o binecuvântare pentru
toți creștinii. Iar Cel Năs-
cut în Peștera din Betleem,
care venea pe lume spre
mântuirea noastră, ne dă
puterea și tăria să mergem
mai departe, mai ales
acum, în momentele grele
prin care trecem. Totul e
să ne păstrăm credința și
sufletul curat. 

Locul Nașterii 
Mântuitorului

Marcat de o stea de argint
cu 14 colțuri și străjuit de lu-
mina celor 15 candele, Locul
Nașterii Mântuitorului Iisus
creează, pentru pelerinii care
poposesc aici spre rugăciune
și  închinare, o punte de legă-
tură cu Divinitatea. Iar in-
scripția în limba latină: „Hic
de Virgine Maria Jesus Chris-
tus natus est”, adică: „Aici a
fost născut Iisus Hristos de
către Fecioara Maria”, are o
încărcătură emoțională unică,
îndemnând la pioșenie, umi -
lință, recunoștință și resem -
nare.

Biserica Nașterii Mântu-
itorului din Betleem, ridicată
în acest Loc Sfânt este și
rămâne izvorul nesecat al
credinței noastre. Și, la fiecare
Crăciun, se cuvine să ne în-
dreptăm cu bucurie și re-
cunoștință privirea spre Cer,
mulțumindu-I Creatorului
pentru cel mai de preț dar din
lume – Nașterea Pruncului
Iisus. 

Magia Nopții de 

Crăciun
Se împletește armonios cu

luminițele multicolore de pe

străzi sau de la geamuri, care
ne vestesc bucuria Nașterii
Mântuitorului. O bucurie care
nu poate fi oprită de nimeni.
Ea rămâne în sufletele noas-
tre chiar dacă, în acest an, co -
lindătorii pe care-i întâmpi-
năm cu emoție în Noaptea de
Crăciun, vor sta pe la casele
lor. 

Dar cum Crăciunul este o
sărbătoare a familiei, ne vom
strânge în jurul bradului, vom
colinda alături de cei dragi și-
l vom aștepta nerăbdători pe
Moș Crăciun. Pentru că, in-
diferent unde ne aflăm, nicio
restricție de pe lume nu ne
poate opri să cinstim cum se
cuvine Nașterea Pruncului
Iisus, sărbătoarea renașterii
și mântuirii noastre.

Colindele de Crăciun
Ne-au fost lăsate de Dum-

nezeu, pentru ca de Crăciun,
să fie pomenit numele Sfânt
al Domnului. Ele vin din isto-
ria creștină a poporului nos-
tru și se spune că, unele
dintre ele, datează chiar de pe
vremea Apostolul Andrei,
când acesta propovăduia
Evanghelia pe meleagurile
noastre.

Bradul împodobit
Aduce în case o atmosferă

de basm, venită din timpuri
străvechi și pierdută în eter-
nitate. Cu acele spre Cer, ase-
meni gândurilor noastre
îndreptate spre Divinitate, cu
luminițele multicolore pre-
cum stelele nopții, bradul,
prin farmecul lui, unește sim-
bolic Cerul cu Pământul.

Tradiții și obiceiuri 

de Crăciun și 

Anul Nou
Sărbători dragi poporului

nostru, Crăciunul și Noaptea

dintre ani sunt celebrate cu
fast, tradițiile și obiceiurile
fiind păstrate cu sfințenie, din
generație în generație. Și
chiar dacă acestea diferă de la
o zonă la alta, farmecul lor
rămâne același.

• În Seara de Ajun, colindă-
torii merg din casă în casă cu
steaua și vestesc prin colin-
dele lor minunate, Nașterea
Pruncului Iisus. Și se spune că
cei care nu vor deschide
poarta colindătorilor, vor
avea un an neroditor.

• În unele zone, la colindat
merg și adulții, nu numai
copiii. Ei sunt primiți de
gazde și cinstiți cu cozonac,
sărmăluțe, preparate din
carne de porc, colaci și vin,
conform traditiisiobiceiuri.ro.

• Există tradiția ca, la masa
îmbelșugată de Crăciun, să

participe un număr par de in-
vitați, despre numărul impar
se crede că aduce ghinion. 

• Pâinea nu trebuie să
lipsească de pe masă, ea în -
semnând belșug și bunăstare.

• Ca să-și viseze ursitul,
fetele tinere vor posti în
Ajunul Crăciunului, iar prima
îmbucătură de seară trebuie
s-o pună la brâu. Când se
culcă, vor întinde brâul pe jos,
vor face mătănii peste el și
doar așa își vor afla, prin vis,
ursitul.

La cumpăna dintre ani
• Plugușorul, Sorcova,

Capra și Ursul sunt doar
câteva obiceiuri specifice
poporului nostru, care  aduc
sărbătorilor de iarnă un plus
de frumusețe și strălucire.

• Anul Nou este întâmpinat

cu zgomot și veselie, pentru a
se îndepărta duhurile rele. At-
mosfera se încinge peste tot,
luminând cerul și pământul,
într-un spectacol de basm.

• Și pentru ca anul cel vechi
să plece și să vină cel nou, mai
bun și mai bogat, există obi-
ceiul ca la miezul nopții să se
deschidă ușile și ferestrele
caselor. 

• Dacă primul om care
intră în casă de Crăciun este
bărbat, asta înseamnă
bunăstare și belșug.

• De asemenea, la cumpăna
dintre ani, trebuie să avem
bani în buzunar, ca nu cumva
să ne găsească Anul Nou
săraci. Și, neapărat, vom îm-
brăca haine noi, în culori vii,
ca să atragem energiile pozi-
tive.

Cornelia Holinschi

Naşterea Pruncului Sfânt
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Campionatele Eu-
ropene, desfășurate
săptămâna trecută

la mercin în Turcia au re-
unit  sportive din 15 țări,
fără a fi prezente  dele-
gațiile din țările care au
tradiție în această disci-
plină sportivă ,rusia,
Fraanța, marea Britanie,
Spania, italia, preferând
să privească lupta pentru
medalii din fața televi-
zorului, fără a se expune
la virusul pandemic care
a stopat anul acesta multe
competiții sportive. 

În aceste condiții, întrece -
rile de la Mercin au oferit
posibilitatea  unor  sportive
să urce pe podiumul de pre-
miere după  evoluții  intere-
sante, spectaculoase și
apre ciate de către cei care
cunosc fenomenul, deși sunt
și persoane care  critică sau
nu apreciază rezultatele în-
registrate.

Pentru delegația României
marea surpriză a oferit-o
echipa de gimnastică junioare
alcătuită din sportivele  Mara
Ceplinschi, Ana Maria Băr-
bosu, Iulia Trestianu, Andreea
Preda și Ana Turcu,  care a
reușit o mare performanță la
ediția din acest an a Campi-
onatelor Europene  cucerind
medalia de aur și titlul de
campioane europene cu un
total de 156.463 puncte, ur-
mate în clasament de
Ucraina-145.995 puncte și
Ungaria cu 143.428 puncte.
Mai mult Ana Maria Bărbosu
s-a impus fără drept de apel
la individual compus, unde a

cucerit medalia de aur, fiind
declarată noua campioană
europeană de junioare cu un
total de 54.499 puncte , ea
fiind urmată de colega ei
Maria Ceplinschi - cu 50.499
puncte și Daniela  Batrona
(Ucraina)- 49.832 puncte.

Remarcabil pentru ju-
nioara din România este fap-
tul că ea a cucerit  medaliile
de aur la toate cele patru fi-
nale pe aparate,sărituri, para-
lele, bârnă și sol, confirmând
astfel că ea este campioana
Europei .În finalele de ieri, au
mai cucerit medalii la între-
cerea junioarelor Maria
Ceplinschi-argint la sol iar
Andreea Preda-bronz la bâr -
nă.

Echipa de junioare a Ro -
mâniei se pregătește în Cen-
trul Olimpic de la Deva cu
antrenorii Lucian Sandu, Gina
Gogean-Groza, Cristinel Micu
și Cătălin Meran, cărora le
adresăm și pe această cale fe-
licitări pentru  succesul re -
mar  cabil înregistrat la
Mer cin.

În competiția senioarelor
echipa României alcătuită din
gimnastele  Larisa Iordache,
Ioana Stănciulescu, Silvia
Sfiringu, Antonia Duță și
Daniela Trică, a ratat posibil-
itatea de a cuceri o medalie
de aur, clasându-se pe locul
secund al podiumului de pre-
miere cu totalul de 154.496
puncte fiind devansată de for-
mația din Ucraina. Rezultatul
a venit și ca urmare a unor
ratări  din partea gimnastelor
noastre ceea ce a tras mult

echipa în jos, deși veterana
Larisa Iordache( revenită în
echipă după  o întrerupere a
activității competiționale
timp de trei ani), a încercat să
suplinească slaba prestație a
coleglor ei de echipă, dar  a
fost prea puțin pentru aceste
întreceri.

Duminică în finalele pe
aparate ale senioarelor, La -
risa Iordache a câștigat o
binemeritată medialie de  aur
la bârnă (notată cu 14.000
puncte), o medalie de aur la
sol cu o execuție  spectacu-
loasă (notată cu 13.450) după
ce a fost depusă o  contestație
de către delegația României și
nota initial a fost recalculată.
Larisa mai aduce la palmare-
sul delegației de la Mercin o
medalie de argint la sărituri
(13,875 puncte), un  loc IV
(13.250 puncte) la paralele,
Silvia Sfiringu a cucerit o nes-
perată medalie de argint la
bârnă(13.800 puncte) iar An-
tonia Duță loc IV la sol la fel ca
și  Ioana Stănciulescu în finala
de la sărituri.

Senioarele s-au pregătit  o
parte la Dinamo București cu
soții Lăcrămioara și Cristian
Moldovan iar la Deva cu Li lia -
na Cosma, Nicolae Forminte
și Florin Cotuțiu.

Aceste rezultate trebuie
confirmate la următoarea
ediție de campionat Euro-
pean, la Basel,Elvetia , în luna
aprilie 2021, competiție care
va  mai da o ultimă șansă de
calificare pentru Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

Tinerii sportivi de la
secţia de  karate
tradiţional  din

cadrul clubului ACS ronin
din Deva au avut la sfârși-
tul săptămânii trecute un
examen important  din
viata lor sportivă.

În fața unei comisii de ex-
aminare, plini de energie, cu
un bagaj tehnic și fizic foarte
bun, tinerii karateka au reușit
să promoveze examenul de
kyu. După un an de antrena-
mente intense sub îndru-
marea  sensei Mircea Popa
(maestru emerit al sportului,
centura neagră 6 dan),  tinerii
sportivi au susținut probele
de kihon,  kata, kumite și

pregătire fizică.
Deși anul acesta, activitatea

sportivă a fost condiționată de
restricțiile impuse de contex-
tul pandemiei de Covid 19 și
de protocolul semnat de MTS
și Ministerul Sănătății cu
privire la activitățile sportive
din interiorul sălilor de antre-
namente, sportivii de la ACS
Ronin Deva au fost obligați să
respecte aceste restricții  în
incinta dojo-ului, ca și  regle-
mentarile igienico-sanitare în
vigoare.

Felicitari tuturor sporti vi -
lor și cu precădere, sportivu-
lui Andre Rerat, care a
obți nut, la doar 13 ani, cen-
tura neagră juniori.

Karate:  Sportivii de la ronin Deva
au trecut examenul de grad

Societate comercială angajează

mAnipulAnŢi  mĂrFuri
Oferim: • salariu net 2200 lei

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

Relaţii la telefon 0735/040.143.

Gimnastică: Competiţie 
de excepţie a sportivelor

din România

Directorul turneului
Australian Open,
Craig Tiley, a de-

clarat că toți marii jucă-
torii de tenis vor participa
la turneul din 2021: „Avem
confirmări de la toţi
sportivii că vor fi în Aus-
tralia. Evident, fiind în-
ceputul sezonului se poate
întâmpla orice, dar angaja-
mentele există. Toţi jucă-
torii, inclusiv Federer, s-au
angajat să vină”.

Din cauza pandemiei de
COVID-19, organizatorii au
luat decizia de a amâna star-
tul turneului din Melbourne,
care ar fi trebuit să înceapă la
mijlocul lunii ianuarie. Toți
jucătorii care vor evolua în
acest an pe tabloul principal

vor fi nevoiți să petreacă 14
zile în carantină în Australia
pentru a minimaliza riscul de
răspândire a coronavirusului
iar calificările se vor disputa
la Doha, între 10 și 13 ia -
nuarie.

Despre Roger Federer, di-
rectorul turneului australian
a declarant: „Ne-a spus că
data de 8 februarie este mai
potrivită pentru el din pers -
pectiva pregătirilor pentru
Australian Open. Însă multe
depind de cum va reacţiona
organismul său în urmă-
toarele două-trei săptămâni”

Australian Open se va des-
fășura în perioada 8-21 fe -
bruarie, fiind amânat din
cauza pandemiei de Covid-19.

Tenis de câmp:  Australian Open
se va desfășura în luna februarie
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Recent, a avut loc înve-
stirea Parlamentului
rezultat din scrutinul

din 6 decembrie.   Se predau
mandate, se preiau man-
date... În acest context,  mer-
ită o mențiune aparte
încetarea mandatului de
Senator de Hunedoara a
Eleonorei-Carmen Hărău,
reprezentanta hunedore-
nilor în Parlament, în pe-
rioada 2012-2020.

Nu trebuie să fii mare cu -
noscător într-ale politicii ca să
remarci în persoana lui Hărău
un politician atipic, construit ca
om, până la deplina maturitate,
în mediul antreprenorial și în
cel didactic, ca profesoară la
toate nivelele: școala de meserii,
liceu,  școală de maiștri, univer-
sitate. De-altfel, a continuat să
predea economie pe tot par -
cursul activității parlamentare,
fiind conferențiar la Universi-
tatea Politehnică din Timișoara,
FIH.

N-a fost obligată, așa cum ea
însăși declară, “să se căznească”
ani de zile pentru a ajunge par-
lamentar, cu tot ceea ce implică
asta: lipit afișe, activism taliban
insensibil la greșeli, trădări, lin-
gușeli, sforării politice, etc. În
2012, la 52 de ani, a fost invitată
cu insistență de către conduc-
erea PNL să candideze uni -
nomi nal la Hunedoara, pentru
un post de deputat. S-a dovedit
a fi un tzunami electoral! Cele
aproa pe 19000 de voturi ob -
ținute în 2012 de USL la Hune-
doara, cu Carmen Hărău
can  didat uninominal, scor fără
precedent, vor fi greu de dobân-
dit de către cineva  și în viitor.

Parlamentarul Carmen Hă -
rău a vorbit în plen la tribuna
Parlamentului de 560 de ori,
așa cum rezultă de pe site-ul de
prezentate a activității ei la
Camera Deputaților și la Senat,
a formulat 230 de inițiative le -
gislative dintre care, chiar dacă
a fost în opoziție, 64 au fost pro -
mulgate legi și sunt în vigoare.

Hărău a interpelat și aten -

ționat guvernele care au condus
țara în ultimii opt ani, prin între-
bări și declarații politice trans-
mise în scris de 641 de ori,
având ca principale subiecte
probleme concrete ale cetățe-
nilor României, cu precădere
ale hunedorenilor care s-au
adresat în audiențele din cele
trei Cabinete parlamentare de-
schise în județ.

Contribuțiile personale adu -
se prin mii de intervenții și
amendamente formulate în cele
trei comisii importante de spe-
cialitate în care a lucrat (Finanțe
bănci, Muncă și protecție so-
cială, Economie) fac din Eleo -
nora-Carmen Hărău un reper
de activitate în Parlamentul
României. A fost prezentă, pe
parcursul timpului, în sute de
emisiuni ale televiziunilor
naționale, în dispută cu toți ad-
versarii politici redutabili ai
PNL.

Parlamentarul liberal a ridi-
cat foarte mult ștacheta pres -
tației politice, punând adesea
presiune pe colegii din județ,
obligându-i să iasă din letargie.
Nici colegilor din propriul par-
tid, noilor parlamentari, nu le va
fi ușor: comparația cu Hărău,
raportarea la activitatea des-
fășurată de Hărău vor fi mereu
prezente în mintea cetățenilor.
Din ce în ce mai prezente! Nu le
va fi deloc ușor să-i egaleze per-
formanțele.

Obiectivele legislative ale lui
Hărău au vizat, de-l lungul tim-
pului, importante modificări în
Codul Fiscal și Codul de Proce-
dură Fiscală pentru a așeza pe
baze echitabile și transparente
impozitarea, relația dintre stat
și contribuabil, politicile privind
pensiile hunedorenilor, mai ales
ale minerilor, energeticienilor,
siderurgiștilor, legislația care re-
glementează și facilitează în-
vățămăntul profesional și
profesional-dual, voluntariatul,
respectul efectiv, nu doar de-
clarativ, datorat veteranilor de
război și văduvelor acestora

prin creșterea de 20 de ori a în-
demnizațiilor, facilitarea acce-
sului la educație a copiilor din
zonele geografice izolate, pre-
venția în sănătate, combaterea
abandonului școlar, a actelor
antisociale  etc.

În toate intervențiile pu blice
Hărău a militat pentru indepen-
dența justiției, liber tatea de
expri mare, menți nerea parcur-
sului Euro-Atlantic al României,
ca bază de creștere sustenabilă
și democratică a nivelului de trai.

Parlamentarul s-a remarcat
și prin finanțarea din resurse
personale ale unor campanii
sociale care au devenit feno -
mene publice prin adoptarea
lor de către alți actori ai vieții
sociale : agenți economice, per-
soane fizice cu venituri person-
ale importante, ONG-uri, etc. 

“Să trimitem copiii la școală!”
“PNL are grijă de sănătatea ta”
“Să ne cunoaștem eroii” sunt
acțiuni de informare, conștien-
tizare dar și de sponsorizare a
unui sistem de burse pentru
elevi și studenți merituoși, a
unui sistem de control preven-
tiv pentru prevenirea canceru-
lui la sân, a complicațiilor
generate de hipertensiune și di-
abetul nediagnosticate la timp.

În plan local și județean, de
numele Eleonora-Carmen Hă -
rău se leagă începutul pro-
movării profesioniste și cu
susținere politică a Castelului

Corvinilor, care zăcea în uitare,
cu doar 60 mii de vizitatori pe
an, succesul de a nu se fi trans-
ferat la București administrarea
Cetăților Dacice, rezolvarea a
două crize majore care puteau
conduce la închiderea producă-
torului de oțel hunedorean,
consolidarea învățământului
profesional-dual, municipiul
Hunedoara fiind al patrulea
municipiu din țara unde sis-
temul a fost implementat încă
din 2013, sistarea depozitării
unor deșeuri industriale toxice
în zona fostului combinat
siderurgic, aprobarea constru-
irii unui nod de descărcare de
pe autostrada A1 la Sântuhalm,
temporizarea sistării mineritu-
lui în Valea Jiului până la justa
tranziție economică a zonei, re-
ducerea cu doi ani a vârstei
standard de pensionare pentru
mare parte din locuitorii
județului, transport gratuit pen-
tru școlari etc.

Puterea de muncă și dispo -
nibilitatea pentru muncă ade-
vărată în politică, unde mai toți
mimează munca, faptul de a nu
accepta să încalce și să nego-
cieze principii,(lucru pe care l-a
afirmat adesea) poziția ei prin-
cipială de om de echipă lipsit de
interesul de  a se integra în
găștile PNL sau în cele transpar-
tinice,  au făcut din Carmen
Hărău o țintă nu doar pentru
denigrările orchestrate de ad-

versarii politici din județ, dar și
pentru sabotajul “colegial” al
unor liberali de conjunctură,
grupați în jurul unor politicieni
dovediți a fi veroși.

Cu toate acestea, sau, poate,
mai ales din această cauză,
Eleonora-Carmen Hărău este
depozitara unei mari simpatii în
rândul liberalilor din județ care,
pe parcursul timpului, au simțit
umărul unui lider adevărat, ce îi
ajută și îi susține.

Nu este de ici de colo să în-
drăznești să deschizi cabinet
parlamentar la Lupeni, loc în
care familia Resmeriță “face
legea”. Carmen Hărău a în-
drăznit: a deschis primul cabi-
net parlamentar sub sigla PNL,
de după 1990,  din Valea Jiului,
cu consecințe electorale semni-
ficative după doar câțiva ani de
efort.

Modul demn în care parla-
mentarul de două mandate,
Eleonora-Carmen Hărău a re-
nunțat să mai candideze pentru
al treilea mandat, motivându-
se, între altele, cu faptul că “nici
celui mai puternic om din lume,
președintele Statelor Unite, nu-
i sunt îngăduite mai mult de
două mandate” și că timpul pe
care l-a alocat acestui  proiect a
expirat, încheie frumos și ro-
tund prin consecvență, o carieră
parlamentară cum românii  nu
prea au avut ocazia să vadă.

Despre Eleonora-Carmen
Hă rău vom mai scrie, vor mai
scrie și alții, pentru că ea face
parte din categoria de oameni
care nu sunt “pândiți” de ano -
nimat. Iar dacă vreun adversar
își face iluzii că profesoara,
antreprenoarea, jurnalista, poli -
ticiana Eleonora-Carmen Hărău
va dispărea din spațiul public,
este naiv sau n-o cu noaște, așa
cum o cunosc eu, de vreo 30 de
ani.

Până una-alta, pentru că
sun tem în pragul Noului An, vă
dorim succes în tot ce faceţi. Un
an 2021 cu bucurii şi împliniri.

Cornel Poenar

Parlamentari sub lupă

CARMEN HĂRĂU, LA FINAL DE MANDAT
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REVA SIMERIA
Miracolul din Noaptea Sfântă de Crăciun

aduce pe pământ flacăra credinţei 
veşnice. Fie ca ea să se reverse cu 

generozitate în casele tuturor 
salariaților, clienților și 

colaboratorilor noștri, 
să le aducă un an mai prosper, mai fericit,

în care visele să devină realitate.

La mulţi ani !
Alina Magdău

Director general

ROM ADRIA PREST
CONSTRUCT HAȚEG

Din lumina sărbătorii Nașterii 
Domnului Iisus și din speranța 

ce însoțește Noul An, doresc tuturor
salariaților, clienților și colaboratorilor

noștri sănătate, împliniri și 
cât mai multe realizări! 

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Romeo Hofnăr
Administrator

În aceste zile de pioșenie sufletească
prilejuite de Sfintele Sărbători de
Crăciun, vă dorim să aveți parte de
sănătate, prosperitate și multe 
bucurii. Anul care ne calcă pragul
să fie mai îmbelșugat și să vă aducă
împliniri pe măsura viselor voastre.

La mulți ani!
ASOCIAŢIA CADRELOR MILITARE
ÎN REZERVĂ ŞI RETRAGERE din
MAI, Filiala Ţebea
Alexandru Negoiţă, Preşedinte 

EUROVENUS
Steaua călăuzitoare din 

Sfânta Noapte de Crăciun 
să vă aducă în suflete

fericire și bucurii. 
Anul care ne calcă pragul să fie 

mai bun ca niciodată și 
să-l petreceți alături de cei dragi!

Sărbători fericite!
La mulţi ani !

Ionel Olteanu
Administrator

SPITALUL MUNICIPAL
”AL.SIMIONESCU”

HUNEDOARA
Când Lumina binefăcătoare din
Noaptea de Crăciun pătrunde în 

fiecare casă, vă doresc să aveţi parte de 
sănătate, liniște sufletească şi multe

bucurii. Noul An să vă găsească alături
de familie, în pace şi bunăstare! 

Sărbători fericite !
Ec. Radu Budae, Manager

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RÂU DE MORI 

Avem bucuria și onoarea să vă transmitem,
în prag de sărbători, urări de bine, sănă-
tate și fericire dragi locuitori ai comunei 

noastre. Anul care vine să vă găsească
sănătoși, alături de cei pe care-i prețuiți.

Sărbători fericite !
La mulți ani!

Dilertea Flaviu
Primar

GRUPUL DE FIRME QUANTUM DEVA
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun și a Anului Nou,

doresc tuturor clienților, colaboratorilor și salariaților noștri
sănătate, fericire, un an mai bun şi mai prosper!

La mulţi ani !
Delia Alic

Administrator

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BĂIȚA

Cel ce s-a Născut în Sfânta Noapte de Crăciun
să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea

Sa. Gânduri bune și urări de sănătate 
locuitorilor comunei noastre cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă.

Sărbători fericite !
La mulţi ani!

Damian Diniș
Primar 
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Încercași să vă încheiați so-
cotelile cu toate persoanele de
care depindeți, până nu se ter-
mină anul. Este posibil ca, spre
sfârșitul intervalului, să primiți
o sumă mai mare de bani, care
vă ajută să achitați toate fac-
turile, în așa fel încât să nu aveți
restanțe pentru anul viitor.

Sărbătorile le veți petrece într-
un grup restrâns de prieteni,
unde vă veți simți foarte bine.
Veți întâlni și persoane pe care
nu le-ați mai văzut de multă
vreme, care vă anunță că veți
avea o surpriză la început de
ianuarie. La serviciu nu sunt
schimbări deosebite.

Primiți vești bune de la serviciu.
Este vorba de mai multe zile
libere sau de o răsplată finan-
ciară pentru munca depusă în
plus. Cei care doresc să
găsească un alt loc de muncă,
vor avea mai multe șanse decât
de obicei. Totul este să facă
alegerea potrivită.

Urmează zile foarte agitate
pentru voi, întrucât vă ocupați
de mai multe lucruri, în așa fel
încât să aveți sărbători liniștite.
Cheltuiți mai mult decât v-ați
propus și faceți planuri cum să
recuperați banii încă de la în-
ceputul anului. Încercați să vă
feriți de împrumuturi!

Chiar dacă veniturile voastre
au sporit, nu reușiți să vă în-
depliniși toate visele legate de
sărbători. Ar trebui să amânați
proiectele mai dificile și să vă
ocupați doar de ceea ce vă face
plăcere. Sunt șanse să descoper-
iți lucruri noi, relaxante.

Vă așteaptă multe schimbări și
surprize în această perioadă. Se
anunță vești bune legate de
bani. Este posibil să primiți
vizita unor prieteni apropiați și
să petreceți sărbătorile împre-
ună. Veți avea parte de bucurii
mărunte, făcute de persoane
dragi vouă.

Reușiți, chiar înainte de sărbă-
tori, să vă rezolvaţi problemele
financiare mai vechi. La servi-
ciu este multă agitație în
această perioadă și așteptați cu
nerăbdare zilele libere. Veți
avea sărbători liniștite, mai ales
că nu v-ați făcut nici un plan. 

Surprizele de sărbători nu vă
ocolesc, mai ales că partenerul
de cuplu vă împărtășește senti-
mentele. Cei singuri vor afla că
cineva se gândește la ei. Bucu-
rați-vă de tot ce aveți și nu
faceți promisiuni pe care nu le
puteți îndeplini. Astrele vă fa-
vorizează.

Există posibilitatea să faceți o
investiție de Crăciun sau să
cumpărați un lucru pe care-l
doriți de multă vreme. Banii îi
veți primi la timp, așa că Moșul
va fi generos cu voi. Veți
cunoaște o persoană care are
aceleași obiective în plan profe-
sional ca și voi.

Planurile de sărbători pe care
vi le-ați făcut s-ar putea să se
schimbe, dar veți reuși să le
faceți surprize celor dragi. Spre
sfârșitul intervalului primiți o
sumă importantă de bani.
Reve lionul îl petreceți într-un
grup restrâns, dar vă veți simți
bine.

Anul acesta, întâlnirile cu rudele
sunt mai rare, dar primiți vești
bune  de la toți apropiații. Este
posibil să vi se ceară un împru-
mut. Este o perioadă dificilă și
pentru voi, dar veți face totul să
puteți ajuta o persoană dragă.
Astrele vă vor îndeplini toate
dorințele la sfârșit de an.

S-ar putea ca unii dintre pri-
eteni să vă convingă să plecați
din oraș sau chiar din țară, iar
sărbătorile să le petreceți de-
parte de casă. Dar cineva drag
vă cere să rămâneți acasă, iar
sărbătorile le veți petrece într-
un grup restrâns. Vă veți simți
bine în orice situație.

• Darul de Crăciun
- Draga mea, ce ai vrea să-ţi aducă Moş Cră-

ciun? 
- Doar pe tine dragul meu... Şi dacă s-ar

putea... într-o limuzină... 
- Nu ţi se pare că vrei cam mult? 
- Bine... atunci să-mi aducă numai limuzina.

• La școală
- Bulişor, ce cadou i-ai cumpărat bunicii, ca

să i-l pui sub bradul de Crăciun? 
- O minge de fotbal!
- O minge de fotbal? Păi bunica nu joacă

fotbal. 
- N-are a face! Ea cum mi-a cumpărat mie

cărţi de citit?

• Discuție între două blonde 
- Ce cadou ţi-a adus Moş Crăciun, Mimi?
- Un storcător de fructe şi legume. 
-  Şi merge bine? 
-  Mda... merge... numai că după ce trec săr-

bătorile, va trebui să zugrăvim bucătăria.

• Discuție între vecine
- Ce zici, vecină? N-ai dori ca Moş Crăciun

să-ţi aducă o maşină automată de spălat? 
- Nu, nu cred... Sunt mulţumită de soţul

meu actual!

• De unde veniţi la ora asta?
– De la petrecerea de Revelion!
– Tu îţi baţi joc de mine? Revelionul a fost

acum două săptămâni!
– Asta ştiu, dar abia acum mi-au sugerat

gazdele să mă întorc acasă…

Vineri, 25 decembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Greva de Crăciun

ANTENA 1, ora 22,00, Omul spectacol

Sâmbătă, 26 septembrie

KANAL D, ora 20,00, Haos de Crăciun

FILMCAFE, ora 22,00, Cârtița

Duminică, 27 decembrie

HAPPY CHANEL, ora 20,00, Certuri de Crăciun

PRO CINEMA, ora 22,30, Lumea e a mea

Luni, 28 decembrie

DIVA, ora 21,30, Iubire de Crăciun

TVR 1, ora 23,00, Fără întoarcere

Marți, 29 decembrie

ANTENA 1, ora 20,30, Jaf în stil italian,

PRO TV, ora 22,00, Expresul zăpezii

Miercuri, 30 decembrie

PRO TV, ora 20,30, Inamicul statului

DIVA, ora 21,50, Un pic însărcinată

Joi, 31 decembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Nebraska

PRO TV, ora 23,30, Proiectul X

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 26 decembrie, ora 20,10,

Sissi 
Filmul spune povestea tinerei prințese de

Bavaria, care, prin căsătoria cu Franz Josef, devine
împărăteasa Elisabeta a Austriei. Prințesa Elisabeth
"Sissi" de 16 ani merge împreună cu mama și sora
ei Helene la curtea regală de la Ischl, unde va fi
anunțată logodna dintre Helene și tânărul împărat
Franz Josef. Dar tânărul Franz o întâlnește pe Sissi
când aceasta din urma mergea la pescuit și se îndră-
gostește de ea. Sissi se îndrăgostește și ea de Franz,
dar căsătoria cu el vine cu un "bonus", mama lui.
Mama acestuia încearcă să o educe pe Sissi, să o în-
vețe cât mai multe limbi într-un timp scurt, pentru
a fi sigură că noua regină a Austriei este demnă de
acest titlu.

TVR 2



A
cest an de coșmar 2020
a fost anul sfârșitului
unui timp în care

lumea o luase ,,razna " într-o
lume în care nici ea nu se mai
identifica, o lume în care
banii erau pe primul loc și
viața sau boala nu mai contau.
Chiar dacă erai pe moarte, tot
banii contau.

Trăiam o lume în care ne cre-
deam atotștiutori, dar nu știam
mare lucru, o lume în care cre-
deam că noi controlăm totul, dar
nu controlăm nimic. Această
,,pandemie" necunoscută de ni-
meni nici la acest moment, ne-a
adus cu picioarele pe pământ, a
reașezat  natura cât s-a mai putut
în matca ei, iar omul a început să
conștientizeze că nu este atât de
inteligent, atât de puternic pe cât
pare. Această transformare, eu ca
om am realizat că viața mea, tim-
pul, trecutul meu, chiar și cu
câțiva ani în urmă, era mai fru-
moase decat acum, când trăim o
lume robotizată, o lume plină de
ură și o lume care a început să
meargă din prostie în prostie, în
haos și pierire. O lume în care nu
mai ești conștient de propria
viață și de cât de rapid trec anii și
făără să realizezi că viața e fru-
moasă, dar scurtă. 

Ne bucurăm la fiecare început
de an, facem planuri de viitor, ne
trimitem urări, dar să nu uitați un
lucru: ,,când anul pleacă noi che-
fuim, bem, mâncăm, dar în inte-
riorul sufletului nostru realizăm
cât de supărați suntem că a mai
trecut un an din viață și mergem
spre apogeu. Viața mea este și
viața dumneavoastră, timpul
meu este și timpul dumneavoas-
tră, toate acestea le îmbinăm cu
multă dragoste Abia acum am
înțeles cu adevărat și eu ce a de-
venit în acest an viața mea, tim-
pul meu, dragostea mea.

Viața mea a devenit așa cum
mi-am dorit să fie abia atunci
când am înțeles un lucru: că tim-
pul meu e prețios.... Că timpul
meu e limitat... iar asta îl face ex-
trem de prețios... chiar foarte
prețios... inestimabil... E singurul
dar pe care-l am pe lumea asta...
De fapt... viața mea înseamnă
timp... Timpul pe care eu îl am pe
lumea asta...

Cred că sufletul e nemuritor... 

Cred că se va întoarce într-un
întreg atunci când voi pleca de
aici... Cred că mă voi întoarce
ACASĂ cândva... Cu toate astea...
știu că nu sunt nemuritor... EU...
aici. Am un timp prestabilit... des-
tinat mie... Asta nu înseamnă că
mă mai tem de timp sau de ple-
care... Mă pregătesc în fiecare zi
să mă întorc ACASA... Cum?
Prețuind timpul de aici... Cum?

Făcând doar ceea ce îmi face
bine...

Azi nu mai am timp de oameni
care vorbesc mult și nu spun
nimic... Nu mai am timp să leg
prietenii „de plictiseală” sau din
„singurătate”... Pentru că azi nu
mă mai plictisesc și nici nu mă
mai simt singur...

Nu mai am timp de bârfe... de
pălăvrăgeli... de prieteni care nu-
și văd de viața lor... De oameni goi
și superficiali... N-am timp să as-
cult tâmpenii... Nu mai am timp
sa ascult minciuni... Pentru că
azi... stau doar lângă cei ce-mi
sunt model în viață... lângă cei
dragi sufletului meu... Și cresc su-
fletește lângă ei... cu fiecare zi ce
trece... Tot azi... știu sigur că e im-
portant să-ți alegi oamenii din jur
cu grijă... cu mare grijă...

Azi nu mai am timp de pierdut
cu relații care nu duc niciunde...
Care nu construiesc nimic... care
nu apro... care nu mă ajută să
cresc... relatii care nu duc
nicăieri... Pentru că azi... nu simt
nevoia să fiu cu cineva doar ca să
fiu... Azi știu că sunt arhitectul
propriei mele fericiri… pentru că
azi îmi construiesc fericirea
având la bază oameni dragi mie...
da, oameni adevărați, care mă
susțin și mă apreciază pentru
omul care sunt ...

Știi…
Azi… nu mai am timp să fac ce

am făcut acum 20 ani... Nu mai
am timp să ies doar ca să nu stau
acasă... că e duminică sau că toată
lumea iese... Orice noapte nedor-
mită îmi pare lipsă de respect
față de mine însumi... orice lucru
care nu mă reprezintă îmi pare
pierdere de timp... N-am timp
de... petreceri... întâlniri... Nu mă
mai distrez ca la 20 de ani...
Oricine nu poate înțelege asta…
nu mă mai afectează. Pentru că
azi... nu mă mai opresc din
drum... Azi știu ceva ce atunci nu
știam: că timpul contează, tipul
nu are preț...

Azi... mă bucur de anii pe care-
i am și de faptul că am lăsat în
urmă oameni pe care-i știam de
nimic... oameni care m-au ținut în
loc... că am schimbat obiceiuri
proaste cu altele bune... sănă-
toase și reale. Am învățat să aleg
ceea ce îmi face bine și să mă fer-
esc de lucruri inutile... Pentru că
azi... timpul meu valorează mai
mult ca niciodată...

Azi... fiecare lucru care mă
reprezintă... mă bucură... Fiecare
pas e cu gândul că poate fi ul-
timul... Fiecare frunză ce zboară
pe mijlocul drumului poate fi ul-
tima imagine pe care o văd...
Fiecare strop de ploaie poate fi
ultimul pe care-l simt... Fiecare
mișcare pe care o experimentez
nu se va repeta altădată... Fiecare
clipă pe care o trăiesc... nu se mai

întoarce. Pentru că azi... timpul
meu înseamnă tot ce am mai
scump...

Azi mă respect... mă iubesc și
iubesc ... nu port resentimente...
nu sufăr că nu-s înțeles... nu simt
singurătate... nu pierd timp... Azi
am curaj.. pretenții... și nu mă tem
să trăiesc așa cum gândesc. Azi
știu că tot ce fac... fac pentru
mine... Simt cu fiecare zi... cum
adaug lucruri bune și le înlătur pe
cele fără de folos... Mă limitez la
liniște... la oameni adevărați... re-
spect... încredere și bun simț... Mă
limitez strict la ce e important
pentru mine și cei dragi...

Azi, nu mai scriu sau vorbesc
despre lucruri pe care le-aș face...
Azi scriu și vorbesc despre lu-
cruri pe care le fac...

Mi-e dor de mine... 
De mine copil...

Mi-e dor de visele pe care le
aveam atunci şi de forţa cu care
credeam în ele... Mi-e dor de bu-
curia imensă pe care o simţeam
de fiecare dată când cerul scutura
primii fulgi de zăpadă... Atunci nu
mă gândeam la frig... la gheată...
la vânt... atunci mă gândeam la
săniuş... la bătaie cu bulgări... la
oameni de zăpadă... la luminiţe
frumos colorate care dansau
sprintene în brad... încercând
parcă să se prindă una pe alta....

Mi-e dor de emoţiile care îmi
inundau tot sufletul atunci când
cântam colinde la şcoală în
apropiere de Crăciun.... Nu pot
descrie bucuria şi glasurile care
răsunau frumos în toată
încăperea...

Mi-e dor de naivitatea de
atunci şi de încrederea pe care o
aveam în oameni...

Nu cunoşteam sentimentul
dezamăgirii... după fiecare ceartă
cu prietenii urmau împăcări fru-
moase şi sincere... împăcări cu-
rate... împăcări pure... împăcări
de copii...

Mi-e dor de copilul din mine...
Mi-e dor de anii în care acest
copil nu ştia decât să râdă... să se
joace... să lege prietenii şi să-şi pi-
ardă serile în faţa casei alături de
prieteni...

Mi-e dor de puritatea din su-
fletele noastre... de bunătate şi de
iubire necondiţionată...

Mi-e dor de anii în care îmi
doream să cresc... și nu-mi
dădeam seama ce mă așteaptă...

Mi-e dor de mine copil... dese-
ori caut în mine copilul ce
trăiește de la a mea ființă... De
multe ori e trist... de multe ori e
vesel... de multe ori mă învese-
lește   ...dar mereu îmi șoptește:

Nu lăsa copilul din tine să
moară...că atunci va muri și zâm-
betul de pe buzele tale...

Ştii.......

Dragostea este despre emoții
și așteptări... E despre încredere
și libertate. Despre alegeri... De-
spre respect... despre nebunie...
despre bucurie... E despre copilul
care aleargă desculț prin câmpul
de maci și cască gura către cer
atunci când plouă cu tunete... în
miez de vară... E despre cuvinte
care nu se spun... se transmit prin
priviri și atingeri. Prin fiori si vi-
brații... Despre copacul care adă-
postește la umbră trupul obosit
de arșiță....

Dragostea e despre oameni
învingători care s-au ținut de
mână chiar și atunci când fiecare
ar fi putut să meargă singur la
drum.... Despre îmbrățișări în
somn și purtări de grijă... Despre
certuri în care amândoi
zâmbesc... Despre speranță... De-
spre greșeli care vor fi iertate...
Despre lacrimi nemărturisite... E
despre respirațiile tăiate și dureri
inevitabile... Despre începuturi cu
entuziasm și sfârșituri glorioase...
E despre câștigul din fiecare
pierdere...

Dragostea e despre orice
altceva decât despre propria per-
soană.... E cel mai scump dar pe
care Dumnezeu ni l-a dat... să-l
dăm mai departe și să se întoarcă
înzecit... Dragostea nu vrea să
schimbe... Ea acceptă... rabdă și
înțelege... Dragostea e o floare
rară... care e protejată de legi di-
vine… de aceea nu piere nicio-
dată... Nimic ce vine de la
Dumnezeu nu piere... ci se în-
toarce în El....

Dragostea e nebunie.... 

E țipătul fetiței care își de-
scoperă în păr un fluture albas-
tru. E bucuria băiețelului din
tine... E miros de liliac și iasomie
în timpul nopților răcoroase... E
parfum de iubire ... aroma de
așternuturi proaspăt șifonate... E
despre două urme de îngeraș
lăsate în zăpadă.... Despre lucruri
care te emoționează de nu știi
dacă să plângi sau să râzi sau
dacă deja le trăiești pe amândouă
în același timp și nu-ți dai
seama... Dragostea e despre oa-
meni care nu se tem să sufere...
Despre oameni care plâng și pe
stradă atunci când le este dor...
Despre cei care nu-i uită pe ni-
meni niciodată... Despre gânduri
curate și rugăciuni adânci...

Dragostea e despre pasărea
care cântă la fereastră în fiecare
dimineață... Despre raza de soare
care îți mângâie chipul în zori de
zi.... Despre pământul care odih-
nește doruri și nume... E despre
amintirile care te fac să devii nos-
talgic și sensibil... E despre lu-
mina care face ziua mai senină...
Despre adulții care cred în Moș
Crăciun. Despre spiritul Crăciu -

nului... E despre duminica în care
se mănâncă în familie... Despre
străini care îți urează de bine....

Dragostea e ceea ce te face să
simți că trăiești... daca n-ar fi ea
tu te ofilești...  Despre eforturi
nerăsplătite... E despre familie...
prieteni... animale... florile din
ghiveci și mușcatele de pe bal-
con... E despre roșul căpșunilor
din grădină...

Dragostea e despre sculpturi
fără înțeles.... Despre picturi ce nu
se încadrează în vreun curent
anume.... Despre gânduri ce nu-și
găsesc cuvinte potrivite.... Despre
culori...

E despre respirații profunde
ce te ridica la cer...E despre zâm-
betele care se păstrează și-n cele
mai teribile situații... Despre
curaj. Despre umbrelele care adă-
postesc necunoscuți... Dragostea
e despre milioanele de cuvinte
care-ti trec prin minte când tot ce
poți spune e : „Uau!”

Dragostea e despre minunile
cu care ne-am obișnuit fără să
știm. Despre extraordinarul din
fiecare lucru banal. Dragostea e
despre tot ceea ce există în noi și
prin noi. Despre încercarea de a
defini universul trăirilor inte-
rioare. Aceste trei caracteristici
esențiale a unei vieți pe acest
pământ sunt esențiale oamenilor. 

Este un haos total în lume

Globalizarea bate la ușă, de-
strămarea bisericii este la un pas,
războiul bate la ușă, sărăcia,
foametea, violența, căderea totala
a economiei, naționalizarea pri-
vaților, banii lichizi vor deveni
doar bani virtuali, copiii vor
suferi transformări de mici, și
multe altele. Sperăm ca anul care
vine să ne aducă…un gram de
speranță, un gram de bucurie și
multă dragoste între noi. În anul
2020 o persoană arăta URĂ, MA-
NIPULARE, DURERE încât au în-
ceput să ne fie spălate creierele.
Noi avem nevoie să ne iubim,
avem nevoie de viață sănătoasă și
timpul planificat de noi.

DRAGOSTEA, TIMPUL și VIAȚA
E CEEA CE AR TREBUI SĂ DE-
VENIM, DACĂ CREDEM CUMVA
CĂ NU SUNTEM... ,,MĂCAR ACUM
LA CUMPĂNA DINTRE ANI".

LA  MULȚI ANI 2021 ! 

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 1123 - 31 decembrie 2020

Viaţa, timpul, dragostea 
şi trecerea anilor…
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APERITIVE
Biluţe din brânză

Ingrediente: 200 g brânză dulce, 100 g brânză de
oi, 50 g unt, 2-3 linguri de maioneză, boia dulce, piper
alb, caşcaval ras, usturoi zdrobit, mărar verde,
opţional, chimen.

Mod de preparare: 
Brânza dulce se

zdro beşte şi se
amestecă cu cea de
oaie. La compoziție
se adaugă maione -
za, usturoiul zdro-
bit şi diluat cu
puţină apă, apoi in-
gredientele se
amestecă bine cu
unt, până se obține

o pastă consistentă. Totul se condimentează cu piper, boia,
mărar verde şi, cine doreşte, poate presăra puţin chimen.
Din această compoziţie se fac biluţe, care se dau prin caş-
caval ras, apoi se aranjează pe un platou cu salată verde. Cu
pasta din brânză obținută se pot umple şi rulouri. Capetele
rulourilor se dau prin caşcaval ras.

Ciuperci umplute, pane
Ingrediente: ciuperci, şuncă, mozzarella, pătrunjel

verde, 2-3 ouă, sare, piper, făină pesmet, ulei.
Mod de preparare:

Ciupercile spălate şi curăţate de codiţe se lasă la scurs.
Şunca se taie cubuleţe, brânza se dă pe răzătoare şi
pătrunjelul se toacă mărunt. Ingredientele se amestecă iar
peste ele, ca să le omogenizeze, se toarnă un ou bătut. Cu
această compoziţie se umple fiecare pălărie. Apoi pălări-
uțele se unesc, două câte două și se fixează cu o sco-
bitoare. Se trec  prin ou bătut cu puţină sare şi piper și se
dau prin făină, amestecată cu pesmet. Astfel pregătite, ciu-
percile se rumenesc în ulei încins, pe toate părțile, după
care, se pun pe un şerveţel absorbant, pentru a se elimina
excesul de ulei.

Mușchiuleț de porc cu sos de piper verde
și piure de mazăre 

Ingrediente: două bucăți de mușchiuleț, 30 g unt topit, o linguriță Bulgărași de
savoare cu gust de găină, 150 ml supă de pui.

Pentru sos: 40 g unt, 15 g piper verde, 150 g smântână pentru gătit, o linguriță
de muștar Djion, o lingură coniac, sare. 

Pentru piureul de mazăre: 250 g mazăre, o ceapă mică, 2 linguri ulei, o linguriță
Bulgărași de savoare cu gust de găină,  150 ml supă de pui, 120 ml smântână pentru

gătit, câteva frunze de mentă.
Mod de preparare:
Bucățile de carne se spală, se condimentează cu

Bulgărași de savoare cu gust de găină și se pun într-
un vas termorezistent. Peste  mușchiuleț se toarnă
supa de pui și untul topit, apoi vasul se acoperă cu
o folie și se dă la cuptorul preîncălzit pentru 45 de
minute. După acest interval, se scoate folia, iar
vasul se introduce din nou la cuptor pentru 10-12
minute, până ce mușchiulețul se rumenește fru-

mos, pe ambele părți.
Între timp, se pregătește piureul de mazăre și sosul de piper verde. Ceapa tocată se

călește ușor, apoi se adaugă mazărea, supa de pui și totul se condimentează cu o linguriță
de Bulgărași de savoare cu gust de găină. Ingredientele se lasă la fiert până se evaporă
lichidul, apoi se pun într-un blender, unde se mai adaugă  smântâna și frunzele de mentă.
Totul se mixează până ce rezultă o cremă fină și omogenă.

Pentru obținerea sosului de piper se topește untul, în care se călesc boabele de piper
verde. Se adaugă apoi smântâna lichidă, muștarul, sarea și coniacul. Totul se lasă la foc
mic, până ce sosul începe să  aibă consistență, apoi se ia de pe foc.

Mușchiulețul de porc se taie felii, alături se pune piureul de mazăre, apoi peste carne
se toarnă sosul de muștar verde.  

Tort cu nuci și caramel
Ingrediente pentru blat: 200 gr unt, 50 gr cacao, 200 ml lapte, 150

gr zahăr, 300 gr făină, un plic praf de copt, 100 gr nucă, 100 gr
migdale, 3 ouă.

Pentru sirop: 200 ml apă, 100 gr zahăr,  esență de rom.
Pentru glazură: 100 ml frișcă lichidă, 100 gr  ciocolată amăruie, 
Pentru decor: 200 ml frișcă lichidă, 50 gr cio-

colată amăruie.
Mod de preparare:
Untul, zahărul, laptele și praful de cacao se pun într-

o cratiță, la foc mic. Ingredientele se amestecă con-
tinuu, iar după ce se topește untul și compoziția se
omogenizează, se lasă să se răcorească. La compoziția
obținută se adaugă, pe rând, gălbenușurile, făina îm-
preună cu praful de copt, totul amestecându-se ușor.
Se adaugă apoi nucile și migdalele prăjite, care se
zdrobesc în așa fel încât să rămână bucățele mai
mari. 

Albușurile bătute spumă se încorporează în com-
poziția răcită, amestecându-se ușor cu o lingură de

lemn. Aluatul obținut se toarnă într-o tavă de 28/35 cm, tapetată cu hârtie
de copt. Tava se dă la cuptorul preîncălzit, la foc mic, pentru 35-40 de minute
după care, se face testul cu scobitoarea. Când blatul este copt, se pune pe un
platou și se lasă să se răcească.

Siropul: zahărul se caramelizează într-o crăticioară, apoi peste el se toarnă
apa. Cratița se  lasă pe foc până se topește zahărul caramelizat, iar la final se
adaugă romul. După ce siropul obținut se răcește, cu el se însiropează blatul.

Blatul însiropat se taie în pătrate aproximativ egale, apoi bucățile obținute
se distanțează puțin.

Frișca lichidă, împreună cu ciocolată se
pun într-un vas la baie de abur și se
amestecă continuu, până se obține o glazură
omogenă, la care se adaugă o lingură de ulei,
ca să devină mai lucioasă. Fiecare bucată de
prăjitură se glazurează și se nivelează, lăsând
glazura să cadă și pe margini. Bucățile glazu-
rate se dau la rece pentru  o jumătate de oră. 

Între timp, frișca pentru decor (cele 200 g)
se mixează, iar după ce se întărește se pune
într-un poș, cu ea decorându-se fiecare bucată
de prăjitură. Deasupra se rade ciocolată.

Albă ca zăpada 
Ingrediente foi: 10 linguri de lapte, 10 linguri de zahăr, 10 linguri de ulei, o lin-

gură de amoniac stins în oţet, două ouă, sare, făină cât cuprinde.
Ingrediente pentru cremă: un litru de lapte, 8 linguri rase de făină, 6 linguri de

zahăr, zeamă şi coajă de lămâie, esenţă da vanilie sau rom, 200 g unt.
Mod de preparare:

Zahărul se dizolvă în lapte apoi se adaugă ouăle, sarea, uleiul amoniacul stins în oţet.
La final, se adaugă făina, iar ingredientele se frământă până se obține un aluat potrivit de
tare. Din aluatul obținut se fac trei foi, care se coc pe dosul tăvii. 

Crema:
Pentru început, făina se amestecă bine cu 10 linguri de lapte rece, apoi se adaugă za-

hărul. Laptele rămas se pune la fiert, împreună cu
coaja de lămâie. Când începe să fiarbă, se adaugă
compoziția de lapte rece cu făină, amestecându-se
continuu, să nu se facă cocoloaşe. După ce crema s-
a îngroşat, se adaugă untul, amestecându-se în con-
tinuare. La final, crema se aromează cu esenţă de
vanilie sau rom. Foile coapte se vor umple cu crema
obţinută, iar deasupra ultimei foi, se cerne zahăr
pudră amestecat cu zahăr vanilat. Prăjitura se lasă
la rece până a doua zi, apoi se taie în romburi. 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

N - H - J - N - Z - L - SALATA DE BOEUF - TRANSFIGURATA - AB - UTA - OR - ZAT - RAT - J - CEA - T - C - A - AE - ROIBI - VIOI - TACTIC - CAPRIOR

C- ABC - RH - RASTIT - ORBECAI - UNIC - P - B - AMICA - RA - CTITOR - E - IRITA - AI - C - A - A - HB - F - S - SARMALE - INRAI - LA - CATACLISM

- STRAT - ACI - PIU - AED - ANA - STAL - XB - AER - TATU - A - COZONAC - MARAR - SASE - CIURARI



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 Văduv, pensionar, 80 de ani,
1,68, 77, doresc cunoștință cu o
doamnă văduvă, de vârstă apropiată,
fără vicii, nematerialistă, cu bun simț,
harnică, frumoasă și gospodină și să
locuiască la mine, respectiv la curte.
Telefon: 0254.211.731, după ora 16.

l Tânără, singură, sinceră, 

serioasă, fără obligații, doresc să

cunosc un tânăr serios pentru 

prietenie-căsătorie. 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 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 al  SC TABOOK PLANNING SRL-

D, cu nr. de înregistrare la ONRC

Hunedoara, J20/1174/2017. 

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.

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.
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16 - ACTUALITATE

Perioada dificilă pe
care am traversat-o
mi-a oferit și timpul

necesar de reflecție
asupra a ceea ce se întâm-
plă în ultima perioadă în
județul nostru și în țară,
în general. 

Sunt în politică de mulți
ani, am trecut prin negocieri
și alianțe politice și am în-
vățat din experiență proprie
că politica este despre com-
petiția constructivă. Vechii
liberali hunedoreni știu cu
siguranță despre ce vorbesc.
În ciuda războaielor politice
pe care le-am purtat cu ei, am
avut mereu o competiție din
care hunedorenii au avut de
câștigat.

Mircea Moloț, Florin Ro -
man, Bogdan Țîmpău, Lucian
Heiuș - chiar și Carmen Eleo -
nora Hărău - găseau până la
urmă calea de dialog și, din-
colo de șicanele politice ine -
rente, recunoșteau atunci
când nu aveau dreptate. Au
fost proiecte importante pen-
tru care s-a găsit calea de mi-
jloc, proiecte pentru care am
luptat adesea în paralel, cu
dorința de a veni cât mai re-
pede cu un rezultat bun pen-
tru hunedoreni.

Din păcate, în ultimele luni,
PNL Hunedoara a abandonat
competiția constructivă și s-a
angajat într-un război steril,
din care județul pierde pro -
iecte și bani pentru comu-
nitățile locale. Liberalii își
amintesc foarte bine cum se
făceau alocările bugetare
când PSD a deținut guver -
narea. Nu mai departe de
PNDL 2, program prin care
PSD a adus în județ peste 650
de milioane de lei în ultimii 4
ani, iar eu am fost un partener

de dialog și am luptat ca banii
să ajungă la toate primăriile
care au avut proiecte se-
rioase, indiferent de culoarea
politică a primarilor. 

Așadar, mă adresez vechi -
lor liberali hunedoreni și le
spun că sunt îngrijorat de
modul discreționar în care
Vetuța Stănescu alege să se
joace cu destinul acestui
județ, în calitate de preșe -
dinte interimar al PNL.

Fac un apel către vechii li -
be rali - avem nevoie de o com-
petiție constructivă, mai ales
în vremurile complicate pe
care le traversăm. Mai presus
de ambiții politice, mă intere-
sează foarte mult ca județul
nostru să aibă de câștigat și,
pentru asta, vă îndemn să
priviți dincolo de interesele

directe ale liderilor pe care îi
aveți vremelnic la conducere. 

În calitate de președinte al
Consiliului Județean Hune-
doara, vă atrag atenția - nu
sacrificați interesul hune-
dorenilor în aventurile poli -
tice distructive ale preşe-
 dintelui actual al PNL
Hu ne doara, doamna Vetuța
Stănescu, față de care foștii
lideri liberali erau modele de
responsabilitate și dialog
politic! Eu știu ce am de făcut
și nu voi înceta să lupt pentru
Hunedoara și pentru hune-
doreni. 

Laurențiu Nistor,
Președintele 

Organizației Județene PSD
Hunedoara,

Președintele Consiliului
Județean Hunedoara

COMUNICAT DE PRESĂ
PNL Hunedoara, competiția distructivă

nu este soluția!

PRIMĂRIA şi CONSILIUL
LOCAL VĂLIŞOARA

PRIMĂRIA şi CONSILIUL
LOCAL HAŢEG
Noaptea de Crăciun ne aduce întotdeauna 
bucurie și speranța de mai bine. 
Lumina ei să fie o binecuvântare pentru noi toți,
să ne îndrepte pașii spre fericire și bunăstare. 

Sărbători fericite ! 

La mulți ani!
Sorin Dorian CRAI
Viceprimar

Steaua Sfântă din Noaptea de 
Crăciun să vă călăuzească pașii 

spre mai bine, dragi locuitori 
ai comunei noastre, să vă 

aducă liniște și pace sufletească. 
Anul care vine să vă găsească sănă-
toși, alături de cei pe care-i prețuiți.

Sărbători fericite!
Camelia BEDEA

Primar

Florin Oprișa – viceprimar
la Brad

În cadrul unei ședințe a Consiliului Local Brad, desfăşurată
marţi, 22 decembrie a.c, Președintele  organizației PNL Brad,
Florin Oprișa, a fost ales viceprimar al municipiului Brad.

Florin Oprișa este de profesie economist, întreprinzător
privat și are o vastă experiență în domeniul economic și
politico-administrativ.

Deva – Administraţia Na -
ţională de Meteorologie a pu -
blicat prognoza meteo
pen tru perioada acestui
sfârşit de an, până pe 3
ianua rie 2021. În aproape
toate zonele țării, vremea de
Crăciun va fi mai caldă decât
normalul perioadei. Ca o ca -
racteristică generală, până pe
27 decembrie, temperaturile
vor crește, iar din weekend
urmează o răcire a vremii.

În zona noastră, vremea va
deveni deosebit de caldă
pentru această perioadă, ast-
fel încât media regională a
temperaturilor maxime va
crește, de la 6 grade la înce -
put, până la aproximativ 12
grade pe 23 și 24 decembrie.

Apoi, valorile termice vor

fi în scădere, spre 3 grade pe
26 și 27 decembrie, pentru ca
ulterior să marcheze o nouă
creștere și să fie situate, în
medie, între 4 și 6 grade în
perioada 28 decembrie – 3
ianuarie. Temperaturile mi -
nime nocturne vor fi de
aproximativ 1 grad, în medie,
la începutul intervalului, vor
atinge 6-7 grade pe 25 de-
cembrie, apoi vor scădea ac-
centuat, spre -3...-2 grade pe
27 și 28 decembrie, iar între
29 decembrie și 3 ianuarie,
minimele termice vor fi de 
-1...0 grade.

Probabilitatea pentru pre-
cipitații la nivel local va fi re -
lativ ridicată, posibil, mai
însemnate cantitativ pe 24 și
25 decembrie.

Cum va fi vremea de Crăciun


