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Fondat de Cornel POENAR
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Dezvoltarea turistică 
a staţiunii Râuşor este 
una dintre priorităţile 
administraţiei locale. 
Pârtiile de schi vor fi 
extinse.

SĂNĂTaTEPag. 2
Noi centre de vaccinare
împotriva COVID-19 
vor fi deschise în judeţ 
începând cu data de 15
februarie. Între timp, se
pot face programări pen-
tru vaccinul AstraZeneca. 
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Spitalul din Hunedoara revine
la o stare de normalitate 
Spitalul din Hunedoara revine
la o stare de normalitate 

Vine gerul. Vremea se va răci accentuat, 
iar temperaturile pot scădea până la

-20 de grade Celsius/pag.16

BUNELE MaNIEREPag. 8
Astăzi, vechile reguli de
etichetă au prins forme noi,
dar și-au păstrat esența și
valorile. Bunele maniere 
fac parte din apanajul 
oamenilor civilizați.

IMPORTANT! În atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru 
și pentru investiții, acordate IMM-urilor

AccentMedia.ro oferă firmelor beneficiare ale
Granturilor pentru capital de lucru (Măsura 2) și
pentru investiții (măsura 3) acordate IMM-urilor
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită

prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-
bursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, publicarea anunțurilor de de-
marare proiect și închidere proiect în condiții rapide, nebirocratice și foarte
avantajoase.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:
1. Trimiteți pe e-mail la office@accentmedia.ro o comandă fermă, care

să conțină datele de facturare ale societății dvs. și data în care doriți publi-
carea, cu un telefon în prealabil la nr. 0761327773 sau 0722402044.

2. Trimiteți pe același e-mail datele referitoare la contractul de finanțare
pe care doriți sa le includeți  în anunțul de demarare sau închidere proiect

în format editabil (word). Noi ne vom ocupa de editarea, machetarea și
pregătirea anunțului pentru publicare.

3. Veți primi factura fiscală în valoare de 750 RON + TVA.
4. După ce faceți dovada plății, anunțul se publică pe prima pagină a co-

tidianului online AccentMedia.ro, www.accentmedia.ro, și la rubrica
Anunțuri publice.

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv
6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monito-

rizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării.
AccentMedia.ro  îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator

privind audiența, adresabilitatea și traficul. 
Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publi-

cați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.
Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.
În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere 

inutilă în condițiile sanitare actuale.
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- Domnule doctor Leontin
Stelian LASLĂU (foto), în ca -
litate de Director Executiv în
cadrul Direcției Sanitare
Vete rinare și pentru Sigu-
ranța Alimentelor Hune-
doara, oferiți-ne o prezen  tare
retrospectivă a acti vi tăților
realizate sub coordonarea
dumneavoastră.

• În cadrul L.S.V.S.A.J.
Hunedoara au fost examinate
în vederea depistării pre zen -
ței Trichinella spp. în carne
un număr total de 178 probe
de carne din care 49 probe de
la cabaline și 50 probe de
suine domestice și 79 pro ve -
nite de la porci mistreți.
Probe pozitive: 3 mistreți; 1
suină domestică.

• În ceea ce priveşte moni-
torizarea encefalopatiilor
spongiforme transmisibile,
au fost examinate un număr
total de 3111 probe de țesut
nervos, din care 1991 probe
de la bovine în vederea de-
pistării ESB, 1043 probe de la
ovine/caprine în vederea de-
pistării SCRAPIE și 77 probe
de la cervidee sălbatice în
vederea depistării B.C.C.C.
Toate probele examinate au
fost negative.

• Privind monitorizarea
salubrității alimentelor prin
examen de laborator au fost
efectuate un număr de 1837
probe cu 2774 investigații
(din care 1432 probe micro-
biologice și 405 probe pentru
examene fizico-chimice). Un
număr de 2 probe au fost
neconforme microbiologic la
categoria carne tocată, 3
probe neconforme la catego-
ria ape, iar un număr de 7

probe au fost neconforme din
punct de vedere fizico-chimic. 

• În cadrul activităţii de
control oficial al alimentelor
în unităţile de producţie, pre-
lucrare,  depozitare şi comer-
cializare produse de origine
animală și nonanimală pre-
cum şi în pieţele agroali-
mentare, medicii oficiali cu
atribuții de control din cadrul
D.S.V.S.A. Hunedoara, au efec-
tuat, un număr de 3649 de
controale din care 3140 la
unități din sectorul ali-
mentelor de origine animală
(425 controale la unități au-
torizate și respectiv 2715
controale la unități din sec-
torul vânzării cu amănuntul
și alimentației publice) și 509
controale la unități din sec-
torul alimentelor de origine
nonanimală. Cu ocazia aces-
tor controale s-a verificat
modul de respectare a legis-
laţiei sanitare veterinare în
vigoare cu privire la circulaţia
şi manipularea produselor de
origine animală, modul de
afluire al animalelor în aba-
toare, actele însoţitoare,
modul de respectare a fluxu-
lui tehnologic, condiţiile de
depozitare a alimentelor indi-
gene, precum şi a celor
provenite din import, asigu-
rarea lanţului frig, starea de
igienă a spaţiilor de producţie
şi depozitare, igiena echipa-
mentului de protecţie şi
starea de igienă şi sănătate a
personalului care lucrează în
aceste unităţi.         

• Au fost recoltate conform
programului strategic un
număr de 1359 probe din
care 1132 probe alimente de

origine animală și 227 probe
alimente de origine nonani-
mală.

• Privind  activitățile de
evaluare a unităților din sec-
torul alimentar au fost efectu-
ate un număr  de 32 audituri
la unități autorizate, 345 de
activități de evaluare și în-
cadrare  în categoria de risc
pentru unitățile înregistrate
sanitar veterinar, în urma
cărora un număr de 7 unități
au fost încadrate în risc ridi-
cat, 45 unități au fost în-
cadrate în risc mediu, iar
restul de 293 fiind încadrate
la risc scăzut.

• D.S.V.S.A Hunedoara a
fost implicată în soluționarea
unui număr de 17 acțiuni no-
tificate  prin sistemul rapid de
alertă care au implicat ali-

mente din diferite categorii
(de la produse din carne,
pește și produse din pescuit -
fructe de mare, la legume,
semințe, produse de brutărie
etc.), în urma cărora s-au re-
tras în timp util de la con-
sumul uman cantitățile de
produs incriminat, astfel
încât nu au fost cazuri de îm-
bolnăvire la om.

• Pentru abaterile de la
normele sanitare veterinare
în vigoare pe domeniul sigu-
ranței  alimentelor, constatate
în teritoriu, în cursul pe-
rioadei de referință, au fost
aplicate un număr de 52
amenzi contravenționale în
valoare de 183900 lei con-
form proceselor verbale
încheiate de personalul de
specialitate din cadrul -

D.S.V.S.A. Hunedoara.
• În vederea asigurării

bunei funcționari a unităților
de creștere a animalelor, a re-
spectării  normelor de biose-
curitate și bunăstare a
animalelor, a verificării rea -
lității acțiunilor sanitare vete -
rinare realizate de medicii
veterinari de liberă practică,
respectiv a asigurării condiți-
ilor de protecție epidemiolog-
ică în vederea preîntâmpi-
nării apariției unor boli cu di-
fuzibilitate mare, în perioada
de referință au fost efectuate
un număr de 3701 controale.
Pentru neconformitățile
identificate în urma con-
troalelor s-au aplicat 53
sancțiuni contravenționale în
valoare totală de 95200 lei
conform HG 984/2005 cu
modificările și completările
ulterioare și un număr de 121
avertismente conform  OG nr.
2/2001, art.5, art. 6, art. 7.

• În domeniul bunăstării
animale au fost efectuate 343
controale dintre care 31 pro-
gramate (1 exploatație de
ovine, 10 exploatații de suine,
6 la exploatații de bovine, 3 la
exploatații de pui de carne, 1
exploatație găini rase grele,
10 la adăposturi de câini) și
312 controale tematice con-
form notelor de serviciu (1
exploatație de ovine, 10 ex-
ploatații de bovine, 119 ex-
ploatații nonprofesionale,
168 exploatații de tip A, 8 ex-
ploatații de găini ouătoare, 6
adăposturi de câini fără
stăpân).

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Activitate intensă la D.S.V.S.A. Hunedoara
(dialog blitz cu dr. Leontin Stelian LASLĂU, Director Executiv, D.S.V.S.A. Hunedoara)

Deva - Trei cabinete pentru
imunizarea populaţiei cu vac-
cinul AstraZeneca vor fi de-
schise în judeţul Hunedoara, în
oraşele Orăştie, Brad şi Călan,
începând cu data de 15 febru-
arie, a anunţat, Direcţia de
Sănătate Publică (DSP).

Cabinetele vor fi amplasate
la sala de sport din Orăştie, spi-
talul municipal din Brad şi la
centrul medical multifuncţio -
nal din oraşul Călan.

Programarea pentru As-
traZeneca a început pe 10 fe -
bruarie și se realizează pentru
o sesiune de 20 de zile, în pe-
rioada 15 februarie - 6 martie. 

Ulterior, în fiecare zi, vor fi
alocate noi sloturi care vor per-
mite programări pentru vac-
cinarea cu AstraZeneca, până la
data de 11 aprilie. 

Conform recomandărilor
autorităților medicale, vac-
cinarea împotriva COVID-19 cu
vaccinul AstraZeneca se va re-
aliza pentru grupa de vârstă
18-55 de ani.

Ca element de noutate, pen-
tru buna desfășurare a acti -
vității de vaccinare, progra-
 marea se va realiza în același
cabinet atât pentru prima
doză, cât și pentru rapel, la 56
de zile. 

Modalitățile de programare
sunt: în platforma informatică
de către beneficiar, angajator
sau aparținător, prin inter-
mediul medicului de
familie/curant, prin Call Center,
la numărul unic 021.414.44.25
sau 021.414.4454, prin inter-
mediul direcțiilor de asistență
socială de la nivelul primăriilor.

Trei cabinete destinate vaccinării cu serul AstraZeneca 



P
otrivit unei decla -
raţii a directorului
general de la UM

Orăștie, Ovidiu Vlad, se
reia producţia specială
pentru armată.

Deşi situația în uzină  este
una dificilă, s-a reuşit în -
cheierea unui contract   de co-
laborare cu UZINA
ME CANICĂ MIJA pentru un
produs militar. 

,,Reîncepem în felul acesta,
după mulţi ani, producția
specială, săptămâna trecută
am finalizat cu success ne-

gocierile, iar în aceste  zile am
primit deja prima comandă
pentru  o producţie de serie,
în care vom realiza câteva mii
de grenade defensive.

Sunt convins că este în-
ceputul unei colaborări pe
termen lung, motiv pentru
care, ne dăm tot interesul
pentru a ne ridica la nivelul
așteptar̆ilor impuse  de către
colaboratorii noştri. Sper să
reușesc să vă aduc cât mai
multe vești bune în perioada
următoare, pentru ca viitorul
Uzinei Mecanice Orăștie să fie

unul promiţător”, a mai spus
Ovidiu Vlad. 

Deva - Sindicaliştii din
Penitenciarul Deva au prote-
stat joi în faţa sediului insti-
tuţiei, din localitatea Bârcea
Mare, nemulţumiţi de faptul
că sistemul penitenciarelor se
confruntă cu o criză de per-
sonal, dar şi pentru că nu le
sunt plătite anumite sporuri
prevăzute de lege. 

Mai mult, din cauza lipsei
de personal, anumite posturi
de pază ale penitenciarului
sunt asigurate cu deţinuţi, o
situaţie anormală din punct
de vedere al liderilor celor
două sindicate. 

„Principala problemă este
că am ajuns la 68%, gradul de
ocupare a funcţiilor. Chiar şi
joi, când ne pregăteam de
acest miting de protest, paza
penitenciarului o facem cu
deţinuţi. Nu este normal. Nu
cerem revendicări salariale,
cerem doar să ne încadreze
personal şi să primim drep-
turile pe care le-am dobândit
cinstit, prin lege. Sistemul
este bolnav, am ajuns la limita
suportabilităţii”, a declarat
preşedintele Sindicatului In-
dependent „Vulturul”, Nicolae
Grosu.

La rândul său, liderul filiei
Deva a Sindicatului Naţional
al Poliţiştilor de Penitenciare,
Lucian Feraru, a acuzat lipsa
de dialog social şi a menţionat
că în sistem rămân blocate
sporuri care nu au mai fost
majorate de 20 de ani. De

asemenea, sindicaliştii susţin
că din lipsa fondurilor
bugetare vor rămâne posturi
neocupate în sistem, chiar
dacă au fost scoase la concurs.

„Nu există un dialog, aşa
cum era normal, între guvern
şi sindicate. Se îngheaţă
sporuri care, de fapt, au fost
îngheţate din anul 2011.
Avem posturi scoase la con-
curs la care există riscul să nu
se ocupe, din cauză că banii
pentru acestea nu sunt pre-
văzuţi în buget. Am ajuns să
lucrăm, în Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, la
58 % din posturi ocupate.
Este foarte greu”, a explicat
Feraru.

Prezent la mitingul de
protest, preşedintele Federa -
ţiei Sindicatelor din Sistemul
Penitenciar, Florin Şchiopu, a
arătat că poliţiştii de peniten-
ciare au ajuns „ultimii care nu
şi-au primit drepturile”, în
condiţiile în care în prezent
aceştia au de recuperat peste
un milion de ore supli-
mentare. 

Liderul sindical a mai spus
că seria protestelor va con-
tinua la Bucureşti, pe 22 fe -
bruarie, cel mai probabil în
faţa Ministerului Justiţiei, iar
din 26 februarie la alte peni-
tenciare din ţară.

La protest au fost prezenţi
şi reprezentanţi ai penitencia-
relor din Aiud, Arad şi Târgu
Jiu. 

ACTUALITATE - 312 - 18 FEBRUARIE 2021

Hunedoara - Ministrul
Sănătăţii a emis ordinul prin
care Spitalul Municipal „Dr.
Alexandru Simionescu” re-
devine „spital suport COVID”.
Chiar dacă actul a intrat deja în
vigoare, va fi nevoie de o pe-
rioadă de reorganizare medi -
cală a spitalului, astfel încât să se
revină cu totul la normal.

La ora actuală, în spitalul din
Hunedoara sunt internaţi 120
de pacienţi COVID – 19, iar pro-
cesul de revenire a unităţii la
statutul de „spital suport” este
imposibil de derulat de pe o zi
pe alta. 

„Trebuie să ne ocupăm cum
se cuvine de pacienţii pe care îi
avem deja internaţi. În acelaşi
timp, trebuie să reorganizăm
activitatea secţiilor, să facem
ope raţiuni de curăţenie gene -
rală şi dezinfecţie în tot spitalul.
Vorbim despre sute de încăperi
şi o suprafaţă construită totală
de peste 10.000 de mp. Estimez
că întregul proces de tranziţie
de la «spital COVID» la «spital
suport COVID» va dura aproxi-
mativ 10 zile. Depunem toate

eforturile ca procesul de tran -
ziţie de care vorbeam să se
deruleze corect şi eficient, astfel
încât să putem primi şi cazuri
non - COVID”, a declarat, joi, ma -
nagerul spitalului, Radu Budae.

Spitalul Municipal „Dr.
Alexandru Simionescu” a jucat
un rol important în judeţul
Hunedoara, mai ales de la de-
clanşarea pandemiei, fiind cea
mai mare unitate de acest tip
care a putut gestiona, luni bune,
atât patologia Covid cât şi toate
celelalte tipuri de patologii. 

Pe 20 noiembrie 2020, spi-
talul a fost declarat „spital
COVID”, unul dintre motivele
autorităţilor din domeniul san-
itar fiind acela că deţine cir-
cuitele şi cadrele medicale
necesare pentru a gestiona o
situaţie de acest fel, în contextul
unui al doilea val de infectări cu
SARS-CoV-2. 

Ulteriror, pe 19 ianuarie, Di-

recţia de Sănătate Publică
Hunedoara şi Instituţia Prefec-
tului au transmis Ministerului
Sănătăţii o adresă prin care se
solicita revocarea ordinului de
ministru prin care spitalul „Dr.
Alexandru Simionescu” era de-
clarat „spital – Covid”.

„De la bun început am ştiut
că spitalul nostru poate face faţă
cu bine unui al doilea val de in-
fectări cu noul coronavirus, fără
să fie nevoie să refuze, pur şi
simplu, toate cazurile medicale
care ţineau de alte patologii şi să
avem astfel de-a face cu un
dezechilibru major al sistemu-
lui sanitar al întregului judeţ.
Am semnalat public acest lucru,
apoi, împreună cu managerul
spitalului, domnul Radu Budae,
am ţinut permanent legătura cu
Direcţia de Sănătate Publică şi
cu Instituţia Prefectului Hune-
doara, solicitând cu fiecare
ocazie revenirea la situaţia in-
iţială. Chiar dacă, în opinia mea,
ordinul de ministru a venit mai
târziu decât ar fi fost normal,
mă bucur că, în sfârşit, hune-
dorenii, locuitorii Ţinutului Pă-
durenilor, cei ai zonelor Călan şi
Haţeg, nu vor mai fi nevoiţi să
meargă la Deva ori la alte spitale
din judeţ”, a declarat primarul
municipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu.

El a menţionat că Primăria
Hunedoara va sprijini, cu toate
resursele disponibile, procesul
de tranziţie prin care trebuie să
treacă, din nou, spitalul, în sper-
anţa că acesta va reveni cât mai
curând la activităţile medicale
pe care le-a derulat până
înainte de 20 noiembrie, anul
trecut.

Spitalul Municipal
Hunedoara revine la
normal peste 10 zile

Protest al poliţiştilor din
Penitenciarul Deva

Se reia producţia specială  la 
Uzina Mecanică Orăştie
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Despre fostul
siderurgist,
astăzi pensionar,

Dorel TĂLĂBAN (foto),
ne-a vorbit recent
Mircea Bordean,
președintele Sindicatu-
lui Siderurgistul 
Hunedoara, care 
con clu ziona: „epoca
profesională a lui Dorel
Tălăban este cu grijă și
respect înscrisă pe
„scena” siderurgiei
hunedorene.

Înrădăcinat în „ogorul”
siderurgiei a dovedit mereu
un suflet de siderurgist pen-
tru inimile semenilor, salari-
ați ai fostului combinat
hunedorean”.

Pe acest fond, în premieră
absolută, îl avem ca inter-
locutor pe Dorel TĂLĂBAN,
omul născut pe plai pădure-
nesc și crescut pe verdele
crud al covorului de iarbă
din jurul casei părintești din
Toplița.

Iată și amănuntele oferite
de interlocutor, într-un dia-
log blitz: „sunt mândru că m-
am născut pe meleaguri
hunedorene-Zona Pădure-
nilor, mai exact în satul
Toplița, jud. Hunedoara.
Școala primară am efectuat-
o în satul natal. După ter-
minarea celor 7 clase am dat
examen la școala profesio -
nală din Hunedoara, spe-
cializarea electrician, stații și
centrale electrice. Am fost
repartizat la Uzina 3 -  OSM1
unde am efectuat stagiul de
practică. După terminarea
stagiului de practică    m-am
angajat la Uzina 3 - secția
OSM 2. M-am înscris la liceu,
cursuri la seral și după fi-
nalizarea acestora, m-am în-
scris la Școala de Maiștri
Deva. Pe parcurs am făcut
diferite cursuri/ specializări
sindicale.

Pe toată perioada copi -
lăriei mele și a tinereții am
cochetat cu sportul (tenis de
masă, fotbal) având satis-
facții nenumărate: la tenis
am fost campion pe județ și
am reprezentat județul
Hunedoara la faza pe țară
(am fost curtat de Clubul
Sportiv Dinamo, dar am ales
să rămân în oraș). De aseme-
nea, la fotbal am avut
nenumărate satisfacții cu
echipa „Oțelul”  al CS Hune-
doara, secția OE1 (locul 1 la
diferite competiții). 

Încă de la angajare mi-am
dorit să mă implic și să  spri-

jin angajații în obținerea
drepturilor salariale, motiv
pentru care m-am înscris în
Sindicatul Siderurgistul
Hunedoara, în prima fază ca
membru. Ulterior am fost
ales lider de sindicat pentru
Secția OE1. Ca lider de sindi-
cat m-am afirmat prin
obținerea drepturilor salari-
ale, sporuri, echipament de
protecție, zile în plus de con-
cediu și diferite stimulente.
Activitatea de lider de sindi-
cat nu este o activitate sim-
plă, aceasta implică multă
răbdare, nervi de „oțel”, timp
pentru a obține ceea ce se
dorește pentru angajați. Nu
este o activitate egoistă, ci
una altruistă. Ca membru și
lider de sindicat al Sindicatu-
lui Siderurgistul am partici-
pat împreună cu membrii la
diferite acțiuni care au nece-
sitat deplasări la București la
diferite instituții (Guvern,
Parlament), dar și local (Pre-
fectură, Consiliul Județean)
în vederea solicitării drep-
turilor angajaților pe care i-
am reprezentat. Aceste
deplasări au fost împreună
cu liderii Sindicatului
Siderurgistul. De asemenea,
am avut acțiuni locale, dar și
la București pentru ca oa-
menii să nu-și piardă locurile
de muncă prin închiderea
Combinatului Siderurgic
Hunedoara. În urma acestor
acțiuni am obținut ca fluxul
primar să nu se închidă
(combinatul depindea de
minele din Ghelari și Teliuc
pentru asigurarea minereu-
lui), ca cele 8 uzine să nu se

închidă. Am susținut funcțio -
narea mocăniței care pleca
de la Gara Mică cu traseu
prin Ținutul Pădurenilor.

În anul 2000 am ieșit la
pensie, dar activitatea mea
de sindicalist a continuat ca
urmare a solicitării președin-
telui Sindicatului Siderurgis-
tul Hunedoara, domnul
Mircea Bordean, care a con-
siderat că are nevoie în con-
tinuare de experiența mea ca
sindicalist. Am participat ală-
turi de pensionari la toate
acțiunile susținute în conti -
nuare de Sindicatul Siderur-
gistul Hunedoara pentru
obținerea drepturilor salari-
ale ale angajaților, dar și pen-
tru drepturile pensionarilor.
În anul 2003 cu toate acțiu-
nile întreprinse de către
sindicaliști, Combinatul
Siderurgic Hunedoara s-a în-
chis, rămânând doar un
laminor și Secția OE2.

În paralel, am fost sprijinit
în demersurile pentru înfiin -
țarea Ligii Pensionarilor
Hunedoara, inclusiv pentru
obținerea unui spațiu drept
locație. Desfășurăm activități
de socializare, dar și activități
sportive (de tenis de masă,
șah, table sau alte jocuri de
societate).

... Aceasta este o scurtă
prezentare a activității mele
- susținea Dorel Tălăban - ca
cetățean mereu în slujba oa-
menilor pe care i-am
reprezentat în timpul activ-
ității mele ca lider de sindicat
și nu numai”.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Omul de lângă noi:
Activităţi în slujba semenilor

De două luni, prin
votul cetățenilor
care m-au ales să

îi reprezint în Parla-
mentul României și la
propunerea colegilor
mei din Partidul Social
Democrat, am onoarea
să conduc Comisia pen-
tru învățământ din Cam-
era Deputaților, din
postura de președinte. 

Activitatea unei comisii
parlamentare este extrem de
dinamică. În ultimele săp-
tămâni, am avut plăcerea de a
discuta cu mulți actori din 
educație. Toate părțile impli-
cate, fie că vorbim despre
reprezentanții elevilor și ai
părinților, ai cadrelor didac-
tice, ai studenților sau organi-
zații internaționale precum
UNICEF, au propriile lor abor-
dări și dorințe. Ca președinte
de comisie, rolul meu este să
identific liniile comune și să
susțin acele măsuri și iniția-
tive care au un impact real și
pozitiv asupra tuturor.

Rolul Comisiei pentru în-
vățământ este unul limitat,
dar acest lucru nu ne
împiedică să ne implicăm și
să facem tot se poate pentru
îmbunătățirea procesului
edu cațional. Cel mai impor-
tant este să asculți oamenii
care interacționează cu sis-
temul. În absolut toate dis-
cuțiile pe care le-am avut
despre învățământul preuni-
versitar, precum și în multe
dintre petițiile pe care l-am
primit până acum, a fost ridi-
cată problema lipsei de con-
silieri școlari și cadre
me di cale în unitățile de în-
vățământ. Alte elemente
repetitive au fost transportul
școlar și programul alimentar

din școli – nevoia asigurării
unei mese calde și sănătoase
pentru elevi. Pentru toate
aceste situații nefericite, este
necesar să găsim soluții efi-
ciente și de durată. 

Pentru a soluționa aceste
probleme, este nevoie de o fi-
nanțare corespunzătoare a
învățământului. Proiectul
bugetului de stat urmează să
fie transmis Parlamentului
României pentru adoptare. Îl
așteptăm cu mare interes și
sperăm că actualii guvernanți
vor ține cont de nevoile și re-
alitățile din sistemul de în-
vățământ românesc, multe
dintre ele accentuate negativ
în contextul pandemiei.

De asemenea, sunt de
părere că există un element
de interes comun pentru
toate partidele politice – edu-
cația copiilor și a tinerilor
noștri. Cu toții ne dorim să
îmbunătățim sistemul de în-
vățământ românesc, doar că
avem metode diferite. Îm-
părțirea bugetului de stat este
primul pas, iar eu susțin acor-
darea a cel puțin 6% din PIB
pentru educație. În egală mă-
sură, trebuie să profităm de
cele 80 de miliarde de euro
alocate României de către
Uniunea Europeană pentru a
pune bazele unui viitor edu-
cațional mai bun.

Depășind barierele poli -
tice, vreau să fac un apel la
UNITATE PENTRU EDU-
CAȚIE. Acum, nu la anul, tre-
buie să conturăm un plan
coerent și realist pentru în-
vățământul românesc, cu o fi-
nanțare corespunzătoare. 

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 
UNITATE PENTRU

EDUCAȚIE



Râu de Mori – Dez-
voltarea turismului în staţi-
unea Râuşor reprezintă o
prioritate pe agenda Primă -
riei comunei Râu de Mori.
Consultările cu oamenii de
afaceri, cu conducerea
judeţului sau cu diverse or-
ganizaţii ne guver na mentale
pot aduce beneficiile mult
aşteptate. 

„Am facut un prin pas
pentru restaurarea monu-
mentelor istorice de pe teri-
toriul Râu de Mori. Împreună
cu o echipă de arheologi și
constructori specializați în
restaurarea monumentelor
istorice am purtat discutii
referitoare la Cetatea Colț și
Curtea Nobiliară a Cîn-
deștilor. E un proiect am-
bițios, nu e ușor, dar suntem
datori să facem tot ce este în
puterea noastră. Vin cu o
rugăminte la toți dintre dum-
neavoastră care aveți fo-
tografii vechi a construcțiilor
din Curtea Nobiliară a Cîn-
deștilor din perioada când
erau intacte, să le puneți la
dispoziție; ne-ar ajuta foarte
mult la proiectul de reabili -
tare”, a declarat primarul co-
munei Râu de Mori, Flaviu
Dilertea.

Totodată, pârtiile de schi
vor fi extinse, din acest an,
potrivit discuţiilor purtate cu
reprezentanţii investitorilor
privaţi din zonă. 

Proiectele de dezvoltare
ale staţiunii au fost abordate,
la sfârşitul lunii trecute, în
cadrul unei întâlniri iniţiate
de prefectul judeţului Hune-

doara la sediul primăriei co-
munei Râu de Mori, la care
au fost prezenţi primarul lo-
calităţii Flaviu Dilertea, şeful
Salvamont Hunedoara, Ovi -
diu Bodean, şi reprezentanţi
ai investitorilor locali. 

Conform concluziilor dis-
cuţiilor, în staţiunea Râuşor
vor fi făcute investiţii impor-
tante pentru turismul estival
sau din sezonul rece. Astfel,
investitorii privaţi inten ţio -
nează să înceapă, din acest
an, extinderea pârtiilor de
schi, modernizarea instalaţi-
ilor de transport pe cablu şi
construirea unor noi unităţi
de cazare. 

În acelaşi timp, pentru

dezvoltarea turismului au-
torităţile locale vor accesa
fonduri guvernamentale şi
europene. 

„Este foarte important
pentru judeţul nostru să în-
curajăm investiţiile în turis-
mul montan, în acelaşi timp
cu sprijinul pe care îl oferim
tuturor investitorilor în eco -
nomia hunedoreană. Staţiu -
nea Râuşor este deosebit de
frumoasă şi autorităţile, îm-
preună cu firmele private,
trebuie să realizeze cât mai
multe proiecte care vor duce
la dezvoltarea economică a
zonei”, a declarat prefectul
judeţului Hunedoara, Călin
Marian.

Arestat preventiv
Hunedoara - Bărbatul care a agresat doi copii aflaţi

într-un părculeţ din municipiul Hunedoara, unul ditre mi-
nori fiind trântit de pământ, a primit mandat de arestare
preventivă pentru 30 de zile. El a contestat măsura la Tri-
bunalul Hunedoara, termenul de judecată fiind programat
pentru luni. Bărbatul în vârstă de 29 de ani este acuzat de
comiterea infracțiunilor de loviri sau alte violențe, violenţă
în familie, precum şi tulburarea liniștii și ordinii publice. 

El a fost reţinut duminică după-amiază de poliţişti după
ce a trântit de pământ un copil de 13 ani şi apoi a lovit un
altul, în vârstă de 8 ani, la un loc de joacă din localitate.
Copilul de 13 ani a suferit o fractură la cap şi este internat
la secţia de Neurologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Deva. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului (DGASPC) Hunedoara şi Direcţia de Asistenţă So-
cială (DAS) din cadrul Primăriei Hunedoara au declanşat
anchete sociale la domiciliile celor doi copii.

Aproape 33.000 de elevi, 
cursuri în scenariul verde

Deva - Aproape 33.000 de elevi din județul Hunedoara
au început cursurile cu prezența în clase. Aceasta repre -
zintă 62% din numărul total al preșcolarilor și elevilor din
județul Hunedoara. Ceilalți vor participa la cursuri în
regim online, în funcție de scenariul în care se afla fiecare
unitate de învățământ. În toate școlile din județ reîn-
ceperea cursurilor s-a desfășurat în condițiile de siguranță
sanitară. Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara a anunţat
că în următoarele zile vor fi distribuite către unitățile de
învățământ din județ aproximativ 20.000 de teste antigen
rapide, în vederea testării elevilor si cadrelor didactice
care prezintă simptomele unei posibile infecţii cu SARS-
CoV-2. 

Sală polivalentă la Cristur
Deva - Compa-

nia Națională de
Investiții a semnat
contractul de atri -
buire a studiilor
de spe cialitate ne -
cesare construirii
Sălii Polivalente
din municipiul
Deva. Acest com-
plex sportiv va fi
construit în satul Cristur și va cu prinde: o sală de sport po-
livalentă cu o capacitate de 3000 de locuri, un sens girato-
riu cu accesele carosabile aferente, parcări, alei de acces
pietonale și zone verzi.

Sala va putea fi folosită și pentru spectacole, manifestări
culturale și patinoar. Investiția este finanțată din fonduri
guvernamentale prin Compania Națională de Investiții.

Ştiri • Ştiri • Ştiri
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Râu de Mori: Dezvoltarea
turismului în staţiunea

Râuşor, pe agenda 
administraţiei locale

A
dministraţia locală
din comuna Veţel
vine cu veşti bune

pentru elevi şi părinţii
acestora. La începutul anu-
lui şcolar 2021-2022, lu-
crările de extindere a şcolii
din satul Veţel ar putea fi
gata, iar copiii se vor bu-
cura de mai mult spaţiu.
Practic, clădirea şcolii va fi
extinsă cu alte două clase.

Proiectul este finanţat prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Locală (PNDL) şi are o
valoare de un milion de lei. 

Pe linia investiţiilor publice

în sistemul educaţional, pri -
mă ria derulează un proiect de
infrastructură prin care în co-
mună va fi construită o gră-
diniţă nouă în satul Mintia. 

Grădiniţa va fi una mo -
dernă şi dotată cu tot ceea ce
este necesar ca micuţii care-i
vor călca pragul să se bucure
de clipele petrecute acolo. 

Proiectul este finanţat din
fonduri europene în valoare
de peste 250.000 de euro,
fiind depus la Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Ru-
rale (AFIR) în anul 2017.

Capacitatea grădiniței
va fi de 30 de locuri.
„Este nevoie de o dez-

voltare a infrastructurii de în-
văţământ. De aceea am
accesat fonduri neram-
bursabile prin programe gu-
vernamentale sau europene,
astfel încât copiii să aibă
condiţii foarte bune de studiu.
Totodată, aceste proiecte vin
şi în sprijinul părinţilor, care
ştiu că îşi pot lăsa copiii în
şcoli şi grădiniţe moderne,
adecvate pentru procesul de
învăţământ”, a arătat primarul
comunei Veţel, Ioan Henţiu.

Veţel: Extinderea şcolii din sat va fi gata până în toamnă
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La ediția din acest an
a  Campionatelor
Naționale de

atletism în sală pentru se-
niori și tineret, com-
petiție care s-a desfășurat
în Sala de atletism „Ioan
Soter” din cadrul Com-
plexului Sportiv Lia
Manoliu din Capitală
atleții din Deva s-au
numărat printre  
medaliații întrecerilor. 

Astfel sportivele Florentina
Marincu Iușco și Claudia Maria
Florea au câștigat câte două
medalii de aur și au fost
printre cele mai titrate  atlete
ale competiției.

Florentina Marincu Iușco
(legitimată la LPS Cetate Deva,
antrenor prof. Nicolae Alexe)
s-a impus în proba de triplusalt
pe care a câștigat-o cu o sărit-
ura care a măsurat 13.75 m și
în cea de săritura în lungime pe
care a câștigat-o lejer cu per-
formanța de 6.48 m.

Maria Claudia Florea (dublă
legitimare SCM Deva- CS Ghe-
lari, antrenor prof. Toma
Emerson) a câștigat medalia
de aur și titlul național în
proba de 1500 m (cu timpul de
4:20.17) și apoi la 800 m cu
timplul de 2:06.76.

Au mai urcat pe podiumul

de premiere la ediția de anul
acesta Andrei Răzvan Deliu
(legitimat la SCM Deva) care
și-a trecut în palmaresul per-
sonal un nou titlu de campion
național în proba de săritura
cu prăjina (5.00 m), probă pe
care o domină  de mai mulți
ani și Antonia Irimie (SCM
Deva) o medalie de argint la
săritura cu prăjina cu 3.30 m,
dar mult sub posibilitățile
atletei din Deva.   

Cei trei medaliați cu aur la
naționale, adică Răzvan De -
liu, Florentina Marincu și
Maria Claudia Florea au
dreptul să  participe la  Cam-
pionatele Balcanice de atle -
tism în sală pentru seniori
care sunt pro gramate în 20-
22 februarie la Istanbul cu
șanse la cucerirea  altor me -
dalii, Florentina Marincu
Iușco are baremul  pentru a fi
prezentă  și la Campionatele
Europene de atletism indoor
din Polonia de la Torun pro-
gramate între 4- 8 martie  iar
Maria Claudia Florea e oblig-
ată, pentru a fi prezentă la
Campionatele Europene de
sală din Polinia, să obțină
baremul de calificare la între-
cerile de la  Istanbul.

Atletism:  Florentina 
Marincu și Claudia Florea

medalii de aur la naționale

Cel de al doilea turneu de
sală pentru echipele de
handbal din liga secundă,
seria B, este programat la
acest final de săptămână la
Tg. Jiu, acolo unde se va afla
și echipa de la CSM Deva, cu
speranța că va înregistra

rezultate la fel de bune ca și
în primul turneu și că  își va
consolida poziția în clasa-
ment, devencele urmărind  la
finalul sezonului o posibilă
promovare pe prima scenă  a
handbalului feminin din
România.

Handbal:  Turneu de sală la
Tg. Jiu pentru  Divizia A

Programul  echipei din Deva:
Joi, 11 februarie Etapa 5

CNE Sf. Gheorghe - CSM Deva

Vineri, 12 februarie Etapa 6
CSM Deva- CSU Timişoara

Sâmbătă , 13 februarie  Etapa 7
CSM Tg. Jiu - CSM Deva

Duminică, 14 februarie Etapa 8
CSM Deva stă

Clasamentul după primul turneu de sală este urmă-
torul:

1.     CSM Tg. Jiu       4     4     0     0       137- 95          12 puncte
2.     CSM Deva         3     3     0     0        99- 79            9 puncte
3.     CS Gloria BN   4      2     0     2       96- 88            6 puncte
4.  CSU Timisoara  3     1     1     1        75- 88            4 puncte
5.     CSU Oradea      3     1     0     2          82-98             3 puncte
6.     CNE Sf. Ghe.     3     0     1     2          75-92              1 punct
7.     CSU Resita       4      0     0     4       98- 122           0 puncte

Întrecerile  play-off-
ului din Campionatul
Ligii I de fotbal în sală,

competiție la care vor fi
prezente doar patru for-
mații din cele care au par-
ticipat la prima faza a
competiției are progra-
mată la acest final de săp-
tămînă primele trei etape. 

Programul jocurilor care se
vor disputa pe etape este ur-
mătorul:

Sâmbătă 13 februarie, Im-
perial Wet Miercurea Ciuc  -
F.K. Odorheiu Secuiesc și Auto-
bergamo Deva - CS United
Galaţi

Duminică 14 februarie:F.K.
Odorheiu Secuiesc - Autober -
gamo Deva și CS United Galaţi
-Imperial Wet Miercurea Ciuc

Luni 15 februarie: F.K.
Odorheiu Secuiesc -  CS United
Galaţi și Imperial Wet Mier-
curea Ciuc - Autober gamo
Deva

Următoarele trei etape sunt
programate în perioada 20- 22

martie.
În această parte a com-

petiției naționale se intră cu
următorul punctaj, realizat în
funcție de situația din clasa-
ment la finalul sezonului re -
gulat: Imperial Wet Miercurea
Ciuc 3 puncte. CS United Galaţi
2 puncte. Autobergamo Deva 1

punct și Futsal Klub Odorheiu
Secuiesc 0 puncte, dar se
așteaptă rezolvarea unei con-
testații pe care a depus-o la
federație echipa din Galați care
a fost sancționată cu două
puncte depunctare deoarece a
avut litigii financiare nerezol-
vate cu unii dintre jucători.

Futsal: Începe Play-off-ul din 
prima ligă de fotbal în sală

ANUNŢ LICITAŢIE

CASA DE INSOLVENȚĂ HUNEDOARA SPRL  în calitate
de lichidator judiciar al REBEL S.I.R. COMPANY  SRL – în
faliment, in bankruptcy, en faillite ANUNȚĂ VÂNZAREA
INDIVIDUALĂ PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A URMĂ-
TOARELOR ACTIVE: 1. AUTOTURISM PEUGEOT 1007,
1.4 HDI, an fabricatie 2005, motor 1398 cmc, putere
68 CP, km 158485. Pret 4,806.00 lei exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul  lichidatorului judi-
ciar din Hunedoara, Str. George Enescu, nr. 16, bl. 16,
parter, Jud. Hunedoara, în data de 26.02.2021, orele
13.00. Persoanele interesate de achiziționarea activului
prezentat mai sus sunt obligate să se prezinte la sediul
lichidatorului judiciar cu 24 de ore înainte de data licitației
pentru achitarea garanției de participare la licitație în
cuantum de 10% din prețul de pornire a licitației, și să
depună documentele solicitate de lichidatorul judiciar. În
caz de neadjudecare licitația se va relua în datele de
05.03.2021 si 12.03.2021. Contact: Tel: 0354.880378,
0767.438089, e-mail: office.cih@yahoo.com.

la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;
tabel definitiv al creanţelor – 30.04.2021; termenul limită
de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a
procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 - 10 zile de la
primirea notificării de deschidere a procedurii; prima şe -
dinţă a adunării creditorilor – 12.04.2021, ora 13:30 va
avea loc la sediul Tribunalului Hunedoara în Municipiul
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara.
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Liga Profesionistă de
Fotbal (LPF) a solici-
tat din nou Minis-

terului Tineretului şi
Sportului redeschiderea
stadioanelor pentru su-
porteri, arenele sportive
fiind "ţinute închise fără
motiv", a declarat recent
secretarul general al LPF
Justin Ştefan.

"Am solicitat Ministerului
Tineretului şi Sportului să
analizeze propunerea Ligii
Profesioniste de Fotbal de a
redeschide stadioanele echi -
pelor din Liga I la 30% din ca-
pacitate. Pentru că autorităţile
au uitat pur şi simplu de sta-

dioane şi de suporteri. Adică,
s-au redeschis restaurantele,
teatrele, cinematografele şi
şcolile, şi toate acestea sunt în
spaţii închise, de ce nu s-ar re-
deschide şi stadioanele? Pen-
tru că pe stadioane putem
avea şi un control clar al
numărului de persoane care
asistă la meciuri", a declarat
Justin Ştefan.

Acesta a făcut un apel către
organizaţiile suporterilor
pentru a sprijini demersul
Ligii Profesioniste de Fotbal:
"Eu fac şi un apel public către
suporteri să vină alături de
Liga Profesionistă de Fotbal,
prin intermediul organizaţi-

ilor lor pentru a susţine acest
demers. Trebuie să ne orga-
nizăm, pentru că este inac-
ceptabilă situaţia actuală.
Nimănui nu îi pasă de zecile
de mii de suporteri ţinuţi de-
parte de sportul lor favorit şi
cred că după un an au dreptul
să revină alături de echipele
favorite".

Oficialul ligii a precizat că
LPF este singurul organizator
de competiţii care se fi-
nanţează din fonduri private şi
că merită măcar o explicaţie
pentru care accesul suporte -
rilor pe stadioane este în con-
tinuare restricţionat.

"Deocamdată este o între-
bare fără răspuns, dar vom
reveni până vom primi unul.
Pentru că LPF este singurul
organizator de competiţie din
tot sportul românesc care se
finanţează exclusiv din bani
privaţi şi cred că merităm o
explicaţie. Stadioanele sunt
ţinute închise fără niciun
motiv. A venit timpul să ne în-
toarcem către oameni", a mai
spus Justin Ştefan.

Competiţiile sportive din
România se desfăşoară fără
spectatori în tribune din
primăvara anului 2020 din
cauza pandemiei de COVID-
19.

Fotbal: Liga Profesionistă
vrea redeschiderea 

stadioanelor de fotbal

ANUNŢ  PUBLIC  PRIVIND  DEPUNEREA
SOLICITĂRII  DE  EMITERE A ACORDULUI

DE MEDIU

COMUNA RIBIŢA  

ANUNŢĂ  PUBLICUL INTERESAT ASUPRA
DEPUNERII SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDU-
LUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL: MODER -
NIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA
RIBIŢA, JUDEŢUL HUNEDOARA – FAZA D.A.L.I.

PROPUS A FI AMPLASAT ÎN SATELE: DUMBRAVA
DE JOS  şi DUMBRAVA DE SUS, COMUNA RIBIŢA

INFORMAŢIILE  PRIVIND PROIECTUL PROPUS
POT FI CONSULTATE: 

1. La sediul APM HUNEDOARA  din DEVA , str.
Aurel Vlaicu  nr 25, în zilele de luni până joi între
orele 8- 16 şi vineri între orele 9-13.

2. La sediul U.A.T RIBIŢA din Ribiţa nr. 22, judeţul
Hunedoara, în zilele de luni până vineri între orele
8-14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM HUNEDOARA.

Constructorul german
Mercedes a anunţat
într-un comunicat

publicat pe site-ul său 
oficial că pilotul britanic
Lewis Hamilton, campio -
nul mondial en titre din
Formula 1, şi-a prelungit
cu un an contractul cu
Mercedes.

"Echipa Mercedes-AMG
Petronas F1 are plăcerea să
anunţe că deţinătoarea titlu-
lui mondial al constructo-
rilor din Formula 1 şi
actualul campion mondial al
piloţilor din F1 vor continua
împreună în 2021. Echipa de
uzină Mercedes şi Lewis au
căzut de acord asupra unui
noi contract, care asigură
continuarea uneia dintre
cele mai fructuoase co-
laborări din istoria acestui
sport pentru al nouălea
sezon consecutiv", se pre-
cizează în comunicatul dat

publicităţii de Mercedes.
"O parte semnificativă a

noului acord se bazează pe
angajamentul comun în
favoarea unei mai mari di-
versităţi şi incluziuni în
sportul automobilistic, care a
fost luat anul trecut de Lewis
şi Mercedes. Aceasta va lua
forma unei fundaţii cari-
tabile comune, care va avea
misiunea de a susţine o mai
mare diversitate şi o mai
mare incluziune, sub toate

formele sale, în sportul cu
motor", adaugă construc-
torul german.

Lewis Hamilton, care a
împlinit luna trecută 36 de
ani, concurează sub culorile
Mercedes din 2013, iar în se-
zonul trecut a cucerit al
şaptelea său titlu de campion
mondial de Formula 1,
egalând recordul legendaru-
lui pilot german Michael
Schumacher.

Automobilism: Pilotul britanic Lewis Hamilton,
campionul mondial en titre din Formula 1, 

şi-a prelungit cu un an contractul cu Mercedes

Cluburile care ac-
tivează în prima ligă
de fotbal vor fi obli-

gate  de către Liga Profe-
sionistă de Fotbal , pentru
ca suporterii să se poată
întoarce pe stadioane la
meciuri să emită bilete
personalizate, astfel 
încât suporterii să poată 
fi identificaţi. 

Documentul a fost elaborat
în urma poziţiei publice expri-
mate de către MTS cu privire
la "necesitatea de a crea un
cadru clar pentru revenirea
spectatorilor la competiţiile
sportive".

Condiţiile stabilite de ligă
prevăd ca organizatorul me -
ciu lui, care este direct şi singur
responsabil pentru aducerea
la îndeplinire a sarcinilor, să
comercializeze doar bilete
personalizate care pot duce la
identificarea fiecărui specta-
tor, informaţii ce vor fi
furnizate autorităţilor sanitare
în cazul în care sunt necesare
în cadrul unei anchete epi-
demiologice.

De asemenea, clubul gazdă
trebuie să asigure distanţarea
socială prevăzută de lege, să
identifice şi să marcheze co -
res  punzător locurile necomer-
cializate, să asigure accesul
spectatorilor cu precauţia ne -
cesară şi cu evitarea intersec-
tării sau apropierii de zonele
destinate jucătorilor, să asig-
ure respectarea locurilor sta-
bilite şi evitarea migrării între
locuri/sectoare.

Tot în sarcina organizatoru-
lui de meci intră şi măsurarea

temperaturii la toţi spectatorii
ce vor intra în stadion, asigu-
rarea distanţei de 1,5 m între
scaune, montarea în incinta
stadionului a unui număr sufi-
cient de dispozitive non con-
tact pentru igie nizarea
mâi nilor.

"Liga Profesionistă de Fot-
bal a elaborat prezentul docu-
ment în conformitate cu
recomandările UEFA şi sta-
bileşte o serie de cerinţe mini -
me pe care cluburile urmează
să le asigure la momentul la
care autorităţile vor permite
întoarcerea spectatorilor în
tribune. Obiectivul acestor
măsuri este acela ca, la orice
meci care implică participarea
spectatorilor în tribune, orga-
nizatorul meciului să poată
adopta cele mai bune decizii,
bazate pe recomandările au-
torităţilor medicale, cu scopul
de a reduce la 0 (zero) riscul
de infectare", se arată în docu-
mentul LPF.

Conform condiţiilor pre -
zen tate de LPF, spectatorii
care au simptome nu trebuie
să se prezinte la stadion şi
sunt obligaţi să anunţe au-
torităţile locale competente.
De asemenea, suporterii nu
trebuie să vină la stadion dacă
în ultimele 14 zile au fost tes-
taţi pozitiv sau au intrat în
contact cu persoane testate
pozitiv pentru COVID-19.

Liga Profesionistă de Fotbal
precizează că programul şi or-
ganizarea meciurilor nu vor fi
periclitate de decizia privind
accesul spectatorilor pe sta-
dioane.

Fotbal: Bilete personalizate
pentru spectatori



S
unt esențiale, mai ales
într-o societate care
se dezvoltă într-un

ritm alert. Astăzi, vechile
reguli de etichetă au prins
forme noi, dar și-au păs-
trat esența și valorile. Și
cum bunele maniere fac
parte din apanajul oame-
nilor civilizați, care se res -
pectă și-i respectă pe cei
din jur, vă reamintim doar
câteva reguli generale
care, fie  funcționează tot
timpul, fie sunt specifice
unor anumite situații. 

Salutul
Poate dezvălui multe de-

talii despre caracterul unei
persoane, dar și o parte din
educație. De aceea, întot-
deauna salutul va fi însoțit de
un zâmbet și vom privi în
ochii persoanei pe care o
salutăm scrie foxi.ro. 

• Atunci când întâlnim o
persoană cunoscută, nu este
absolut necesar să ne oprim
și să stăm de vorbă. Este sufi-
cient doar să o salutăm. Iar
dacă întâlnim o persoană cu
care dorim să stăm de vorbă,
nu ne vom opri în mijlocul
străzii sau trotuarului. Ne
vom retrage undeva, în așa fel
încât să nu-i deranjăm pe cei
din jur.

• Între prieteni se permit
anumite forme de salut, cum
ar fi: ”Bună!, Salut” etc. Dar,
niciodată nu ne vom adresa
în felul acesta unei persoane
în vârstă.

• Atunci când bărbatul în-
tâlnește o femeie, acesta tre-
buie să salute primul. De
asemenea, noul venit într-un
grup, îi salută pe cei prezenți,
iar tinerii salută primii. Când
se întâlnesc două persoane
de același sex, cea tânără o va
saluta pe cea mai în vârstă. 

• Salutul se poate face și de
la distanță, cu un  mic gest de

curtoazie (se va ridica ușor
mâna, se va atinge marginea
pălăriei etc.) dar fără a
schimba cuvinte sau a avea
orice tip de manifestare ver-
bală.

• Dacă într-o încăpere
intră o personalitate, este in-
dicat ca toată lumea să se
ridice în picioare.

Strângerea de mână
• Trebuie să fie scurtă, de

intensitate moderată, fără a
face rău persoanei salutate.
Strângerile slabe denotă lipsă
de energie, fragilitate, timidi-
tate. 

• Se dă mâna dreaptă și
atât. Sunt unele persoane
care pun cealaltă mână dea-
supra, apucă persoana de cot
de spate etc. Deși sunt ad-
mise, aceste gesturi nu sunt
cele mai formale saluturi.

• Salutul corect este cel  în
care se mișcă doar închei-
etura, care face ca mișcarea
să fie  scurtă și discretă. 

• Persoana mai importantă
sau în vârstă este cea care
întinde prima mâna. 

• Dacă un domn se ridică
atunci când este prezentat,
doamnele nu se vor ridica în
fața altor doamne sau domni.
Dar dacă persoana este în
vârstă, este corect să o facă.

Normele de etichetă
pentru femei

Sunt foarte stricte și tre-
buie respectate. Iată câteva
exemple:

• Atunci când o femeie stă
pe un scaun, nu trebuie să-și
încrucișeze picioarele. Ge-
nunchii trebuie ținuți strânși,
înclinați lateral. Ca să le fie
mai comod, vor pune un pi-
cior în spatele celuilalt. 

• La locul de muncă, fe-
meile nu vor pune geanta pe
masă, nici pălăria sau trusa

de machiaj. De asemenea,
niciodată nu se arată conți -
nutul poșetei nici nu se răs-
toarnă. Obiectele mari le vor
lăsa în vestiar.

• Când se urcă în mașină,
femeia se așază pe marginea
scaunului, apoi își trage pi-
cioarele în interiorul vehicu -
lului. Când iese din mașină, va
pune mai întâi picioarele pe
pământ, apoi iasă.

• Într-o mașină, bărbatul și
femeia stau pe bancheta din
spate doar dacă se cunosc
foarte bine.

• Și, conform bunelor
maniere, pe stradă, femeile
vor sta în dreapta bărbatului.

Normele de etichetă
pentru bărbați

Codul bunelor maniere
oferă mai multe reguli de
bază, cum ar fi: 

• La urcarea și coborârea
scărilor, bărbatul merge cu
una sau două trepte în față
sau în spate

• Când o femeie se ridică

ori se așază la masă, bărbatul
trebuie să se ridice odată cu
ea. De asemenea, bărbatul se
ridică de fiecare dată când
într-o încăpere intră o
doamnă.

• Și cum punctualitatea
este o dovadă de respect, un
bărbat trebuie să ajungă la în-
tâlnire cu câteva minute mai
devreme. 

• Atunci când intră într-o
încăpere, bărbatul își va ajuta
partenera să-și dea jos haina,
iar la ieșire o va ajuta să se
îmbrace.

• La restaurant, bărbatul
este cel care comandă, dar
fără să aleagă meniul
partenerei sau să facă semne
disperate chelnerului. De
asemenea, își ajută partenera
să se așeze.

• Nota de plată o va achita
întotdeauna bărbatul. Dacă la
ieșirea din restaurant femeia
insistă să împartă cheltuiala,
bărbatul va accepta pro -
punerea, dar fără să facă o so-
coteală în detaliu.

• Nu va folosi telefonul
mobil în fața partenerei și nu
va fuma fără acordul ei.

• În timpul conversației,
bărbatul nu va ține mâinile în
buzunare.

• Un bărbat cu o ținută ele -
gantă, nu va purta șosete albe
sau sport. Nici șosetele cu
model nu sunt potrivite pen-
tru adulți, cum nu se
potrivesc nici bermudele cu
pantofii de oraș.

La locul de muncă
Atât politețea, cât și bunele

maniere au o contribuție im-
portantă în realizările profe-
sionale, contribuind totodată,
la popularitatea în rândul
colegilor de muncă, potrivit
codulmanierelor.ro. 

• Una din cele mai impor-
tante reguli este punctuali-
tatea. Pentru că, întârzierea
de la o întâlnire poate fi con-
siderată lipsă de respect. Iar
dacă intervine ceva pe par-
curs și persoana întârzie, un
mesaj sau un telefon sunt ab-
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solut obligatorii.
• La fel de importantă este

și ținuta, care va fi sobră, iar
hainele curate și călcate. Este
indicat să se evite și par-
fumurile puternice, atât de
către femei, cât și de către
bărbați.

• La birou, nu se ascultă
muzica tare, iar telefonul de
pe masă trebuie pus pe
silențios.

• Când intrăm într-o în că -
pere, vom ține ușa persoanei
care se află în spatele nostru,
iar dacă cineva ne ține ușa,
trebuie să-i mulțumim.

La întâlnirile 
cu clienții

Relația va fi formală, fără
familiarități, discuțiile se vor
rezuma doar la obiectivele pe
care le aveți. Și aici punctuali-
tatea trebuie respectată, iar
ținuta și gesturile vor fi im-
pecabile. În unele situații, în-
târzierea, ținuta indecentă,
vorbele în plus, pot compro-
mite o afacere. 

Telefonul
În zilele noastre a devenit

o piesă de care nu ne de-
spărțim prea ușor. Cu toate
acestea, trebuie să avem grijă
cum vom răspunde,  să nu
repezim interlocutorul, chiar
dacă ne-a deranjat. Atunci
când sunăm, o vom face la ore
potrivite. Nici dimineața de-
vreme, nici seara târziu și nici
la prânz. De asemenea, atunci
când ne aflăm într-o încăpere
aglomerată, într-un mijloc de
transport sau un grup re-
strâns, evităm sau scurtăm
discuțiile telefonice.

Purtarea măștii
Este o noutate, precum și

distanțarea socială. Iar dacă
regulile actuale impun aceste
lucruri, ne place sau nu, tre-
buie să ne conformăm, in-
diferent unde ne aflăm. Chiar
dacă se întâmplă să nu cre-
dem în eficacitatea măștii, ea

tot trebuie purtată. Nu de
altceva, dar persoanele cu
care interacționăm s-ar putea
s-o poarte și să creadă, iar
atunci, în semn de respect,
vom face și noi același lucru. 

Când mergem în vizită
În general, vizitele se

anunță. Dar și aici ne alegem
momentul potrivit al zilei.
Dacă vom fi însoțiți de alte
persoane, pe care gazda nu le
cunoaște, neapărat vom
anunța acest lucru. De aseme-
nea, dacă ne aflăm pentru
prima oară în vizită la cineva,
vom duce gazdei un mic dar:
flori, dulciuri, fructe etc. 

Nu vom onora o invitație
atunci când suntem răciți, în-
trucât nici gazda, nici ceilalți
musafiri nu se vor simți în
largul lor. Dacă în timpul
vizitei se fac fotografii, aces-
tea nu se postează nicăieri,
înainte de a se cere acordul
gazdei. Și, foarte important,
animalele de companie le
lăsăm întotdeauna acasă.

Dacă ne descălțăm
la ușă

Codul manierelor ne spune
că nu, dar musafirii trebuie să
se șteargă cu grijă pe covo-
rașul de la intrare. Dacă totuși
trebuie s-o facem, gazda ne va

oferi, obligatoriu, papuci de
casă. 

Când suntem invitați
la masă

Punctualitatea este obliga-
torie. Iar după ce ne-am
așezat la masă, vom respecta
spațiul persoanelor de lângă
noi. Nu vom începe să mân -
căm înaintea gazdei, nu vor-
bim cu gura plină și nu vom
face zgomot. De asemenea,
vasele, apa sau sarea nu se
trec peste masă. Nu vom lăsa
mâncarea în farfurie, servim
doar cât credem că putem
mânca. De asemenea, sco-
bitoarea se va folosi doar în
privat, niciodată la masă.

Dacă trebuie să ne ridicăm
de la masă mai repede, vom
cere permisiunea.

Utilizarea corectă a
tacâmurilor 

Tacâmurile mai îndepăr-
tate de farfurie vor fi utilizate
primele. Atunci când facem o
pauză, tacâmurile le vom spri-
jini pe farfurie, nu pe fața de
masă. După ce am terminat și
dorim să fie luată farfuria,
vom dispune tacâmurile para-
lel, pe o parte a farfuriei.

De regulă, toate tacâmurile
sunt luate de mâner și de
partea superioară a acestuia.

Apucarea la jumătate sau
aproape de final, nu este adec -
vată scrie codulmanierelor.ro.

Lingura, așezată în dreapta
cuțitul, este luată cu mâna
dreaptă. Ca și furculița,
aceasta va fi ținută între dege-
tul mare, arătător și degetul
mijlociu.

Cuțitul, așezat în dreapta
farfuriei cu marginea spre ex-
terior, este ținut cu mâna
dreaptă și marginea spre inte-
rior. Se folosește făcând pre-
siune ușoară cu degetul
arătător, în partea opusă mar-
ginii. Nu va fi niciodată dus la
gură și nici curățat cu gura sau
șervețelul.

Furculița se așază în stânga
farfuriei. Este ținută cu mâna
stângă și cu înclinarea în jos.
Se ia între degetul mare,
arătător și mijlociu.

Șervețelul nu se atârnă
niciodată în jurul gâtului. Se
va așeza în poală, dacă este
mic, dar poate fi deschis com-
plet dacă este mare. În timpul
mesei, mâncarea va fi dusă la
gură, nu gura la mâncare. Vom
sta în poziție verticală sau
putem face  doar o ușoară în-
clinare a corpului. După ter-
minarea mesei, șervețelul va fi
așezat într-o parte a farfuriei,
dar niciodată deasupra. 

Când facem 
cunoștință cu cineva

• Este important să-i
reținem numele. Iar dacă nu-
l reținem, vom ruga persoana
să-l repete, scrie  life.ro.

• La o întâlnire oficială,
atunci când suntem prezen-
tați, este indicat să ne spunem
numele de familie.

• Dacă ne aflăm într-un
cerc mai larg de persoane și
nu are cine să ne prezinte,
este elegant să ne prezentăm
singuri, scrie publika.md.

• De asemenea, când stăm
de vorbă cu cineva, nu ne vom
uita în altă parte și nu-l între-
rupem pe celălalt. Trebuie să
așteptăm să termine ce are de
spus.

Comportamentul
civilizat

Este și va fi întotdeauna la
modă. Și cum ritmul vieții se
schimbă mereu, iar de la o zi
la alta intervin situații nepre-
văzute, trebuie să ne adaptăm
din mers, să fim atenți la de-
talii și la tot ce ne înconjoară.
Pentru că, indiferent unde ne
vom afla, respectul și bunele
maniere vor fi apreciate la
adevărata lor valoare. 

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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S-ar putea să vă afecteze deciziile
luate de colegii voștri în acest in-
terval și nu sunt excluse eveni-
mentele imprevizibile. Trebuie să
vă stăpâniți reacțiile și să acțio -
nați cu diplomație.  Străduiți-vă
să finalizați la timp sarcinile de
serviciu și veți vedea că balanța
va înclina în favoarea voastră.

La serviciu aveți multe de făcut,
încă de la începutul intervalului.
Activitățile pe care le desfășurați
vă aduc satisfacții, așa că nu luați
în seamă ceea ce spun colegii.
Șefii vă apreciază și doar acest
lucru trebuie să conteze pentru
voi. Sunt posibile unele discuții cu
partenerul legate de bani.

Traversați o perioadă incertă,
dar trebuie să vă mobilizați și să
mergeți mai departe. Doar așa
veți reuși în ceea ce v-ați propus.
Nu vă pripiți atunci când luați o
hotărâre și analizați toate posi-
bilitățile cu cea mai mare aten -
ție. Spre sfârșitul intervalului s-ar
putea să primiți vești bune.

Comunicați bine cu cei din jur și
reușiți să finalizați ceea ce v-ați
propus la locul de muncă. Nu
este exclusă o promovare, chiar
dacă unii dintre colegi nu sunt de
acord cu asta. Nu-i luați în
seamă și mergeți pe drumul ales.
Spre finalul intervalului aveți în
vedere activități relaxante.

Este o perioadă bună pentru voi,
iar banii pe care-i așteptați vor
veni mai repede decât vă gândiți.
Sunt posibile călătorii pe distanțe
scurte, apar noi colaborări, de-
spre care veți discuta cu
partenerul de cuplu. Aveți discuții
cu rudele apropiate, dar reușiți să
ajungeți la un numitor comun.

Ca să reușiți în ceea ce v-ați propus,
încercați să strângeți mai multe
informații despre persoanele cu
care intenționați să colaborați. Nu
de altceva, dar promisiunile făcute
nu întotdeauna se finalizează cu
bine. Bazați-vă mai mult pe forțele
voastre și evitați provocările celor
din jur.

Lucrurile se derulează mult mai
repede decât vă așteptați la locul
de muncă, iar inițiativele voastre
profesionale vor avea succes. De
problemele mai delicate ar trebui
să vă ocupați singuri, să nu aștep-
tați sprijinul nimănui. Apar câști -
guri din munca voastră efectuată
în afara orelor de program.

Aveți nevoie de mai multă liniște
și stabilitate, ca să puteți final-
iza un proiect la care țineți
foarte mult.  La serviciu veți
primi sarcini în plus, iar acest
lucru vă pune pe gânduri. Ca să
reușiții, selectați-vă prioritățile
și nu țineți cont de părerile
nimănui. 

Pe parcursul intervalului, trebuie
să luați o decizie majoră legată
de locul vostru de muncă.
Gândiți-vă bine, analizați cu
atenție propunerile care vi se fac
și, foarte important, nu semnați
documente fără să le studiați
înainte. Finalul săptămânii îl veți
petrece în familie.

Ar fi cazul să păstrați un echilibru
între timpul petrecut la serviciu
și cel petrecut în familie. Asta pen-
tru ca lucrurile să se mai li -
niștească și să puteți merge mai
departe. Încercaţi să fiți foarte
atenți și la discuțiile cu superiorii
și explicați-le cu mult calm decizi-
ile pe care intenționați să le luați.

Pe tot parcursul intervalului vor
avea loc evenimente nepre-
văzute, dar vă veți descurca
foarte bine. Păstrați echilibrul
atunci când este cazul și nu vă
grăbiți să faceți totul singuri.
Sprijinul colegilor vă este de
mare ajutor. Partenerul de cuplu
va avea o realizare deosebită.

Este timpul să vă axați asupra
unor proiecte sigure, aducătoare
de venituri. Investiția la care vă
gândiți va fi de bun augur, dar
sunteți nevoiți să limitați toate
cheltuielile. Spre finalul interval-
ului primiți vești din străinătate
și nu este exclus  să întâlniți per-
soane importante.

• De ce nu și-a salvat nevasta ?
Un bărbat este interogat de polițiști:
- De ce nu v-ați salvata nevasta în timp ce

se îneca?
- Păi, cine și-a dat seama că se îneacă?!
- Cum așa?
- Păi, urla cum urlă ea de obicei…

• La munte
Un bărbat căsătorit, pleacă cu amanta la

munte și la un moment data îi spune:
– Iubito, ia tu rucsacul. În fața cabanei e un

coleg de serviciu!
– Și??? Adică ce, cu alte cuvinte vrei să

creadă că nu mă cunoști?!
– Nu! Dimpotrivă, vreau să creadă că ești

nevastă-mea!

• Doi vecini…
-Vecine, ce faci pe bloc?
-Vreau să mă arunc!
-Păi de ce?!
-M-a lăsat nevasta!
-Aaa, dacă ți-a dat ea voie… OK!

• La psiholog
Într-o discuție cu pacienta, psihologul îi

spune:
- Săptămâna viitoare vom lucra cu inconș-

tientul.
- Nu cred, îi răspunde aceasta. Soțul meu

nu vrea să vină…

• Într-un cabinet medical
- Doctore, am voie să beau bere?... întreabă

un alcoolic.
- Doamne fereşte!... răspunde doctorul.

Asta v-am interzis acum doi ani!
- Da, dar mi-am închipuit că medicina a mai

făcut progrese...

Și-a bruscat soția

După ce a divorțat de soție, actorul Ozcan Deniz
(foto) (”Mireasa din Istanbul), are toate motivele
să fie supărat. Cei doi luptă pentru custodia fiului
lor, scrie presa turcă, soția acuzându-l pe actor că
a fost bruscată și intimidată. Ozcan a negat orice
acuzații, atrăgând atenția că fosta lui soție dorește
să-i facă rău, mai ales acum, în preajma lansării
celui mai nou serial al său. Dar, tot acest scandal o
pune în umbră și pe partenera lui Ozcan, Irem Hel-
vacioglu, din serialul ”Lacrimi la Marea Neagră.

Acuzată că i-a stricat casa

Pamela Anderson, care s-a măritat pentru a
șasea oară cu bodyguardul său, este acuzată de
fosta iubită a actualului soț că l-a sedus și i-a stricat
casa. 

SE SPUNE CĂ:

Duminică, 14 februarie, ora 20,00

Desigur… poate că 
Povestea filmului începe în anul 1992 când Will,

un tânăr politician se mută din   Wisconsin în New
York, pentru a se implica în campania prezidențială.
Acesta divorțează de soție iar fiica sa, Maya începe
să-i pună întrebări despre viața pe care a avut-o
înainte de a se căsători cu mama ei. Will îi oferă fi-
icei sale o versiune romanțată a propriului trecut și
schimbă numele celor trei femei diferite, lăsându-și
fiica să ghicească cu cine s-a căsătorit în final. Încer-
când să lege piesele acestui puzzle amoros, Maya în-
cepe să înțeleagă unele lucruri despre implicațiile
dragostei. Și, ajutat de propria-i fiică, Will realizează
că niciodată nu este prea târziu să-și analizeze
faptele, sperând într-un final fericit.

DIVA



"ÎMI PARE RĂU CĂ
SUNTEŢI CEI DE PE
URMĂ. VĂ VOR CERNE”.

”Veți vedea și veți
înțelege spurcăciunea
peste tot în jurul vostru:
la serviciu, în magazine,
în instituțiile statului, în
conducerea lui și mai
ales în politică. Îmi pare
rău de voi că sunteți slabi
în credință. Veți pica din
cauza fricii. Frica-i de la
diavol.  Din nefericire, ea
va intra pe furiş chiar şi
în sânul Bisericii, mur-
dărind unele suflete de
aici. Aproape că oamenii
îşi vor pierde speranţa.
Nu vă fie frică pentru a va
salva sufletele. Vor veni
vremuri foarte grele, dar
toate sunt îngăduite de
Dumnezeu. El este tova -
ră şul de drum al fiecă -
ruia, de la naştere până
la moarte. Doar cei care
îşi vor păstra credinţa
adevărată vor fi salvaţi şi
mare va fi atunci Slava
lui Dumnezeu peste ei.

...Vor cădea şi cei aleşi.
Îmi pare rău că sunteți
cei de pe urmă. Vă vor
cerne. Vor pune impozite,
taxe şi alte îngrădiri. Vor
lua totul! Să ştiţi că mulţi
vor pleca din ţară, dar
puţini se vor întoarce. Va
veni vremea când ar dori
să se întoarcă şi n-or mai
putea, căci România va fi
înconjurată de flăcări”.

Părintele 
Arsenie Boca

Câtă dreptate avea Părin-
tele, parcă vedea atunci, ce
este acum. Niciodată nu am
crezut că la conducerea țării
vom avea asemenea ,,VAL-
ORI". Oare NOI nu avem nici
o vină? Pensionarii au ales ce
le spuneau copiii din străină-
tate, diaspora a ales la fel,
dând lecții peste lecții la cei
din Romania, părinți, frați,
copii, neamuri etc. Acum
avem ce am ales: MINCIUNA,
MANIPULAREA și TRĂ-
DAREA. Ca o țară să fie con-
dusă bine, trebuie să aleagă
VALORI. 

Ce valori am ales?! 

Un repetent, care nu a
reușit să ia examenul de
treaptă a ajuns prim-mi -

nistru și ministru de finanțe,
o ,,respectabilă”, care uită ce
să vorbească a ajuns vice pre -
mier și ministrul muncii, un
agent imobiliar a ajuns min-
istrul sănătății, un subin gi -
ner șomer a ajuns prim-
ministru. Iar ei și-au adus
neamurile, amantele,  chel-
nerii, ospătărițele și le-au
pus în funcții de care de-
pinde viața și sănătatea
noastră. 

Sistemul este în colaps,
dar ei fac bani, munți de
bani, după ce ne-au îndatorat
pentru 30 de ani. Acum, vând
DIN NOU! Vând tot ce mai
are în proprietate România.
,,Intelectualii ăștia  NE AU
FĂCUT CHIRIAȘI ÎN TARA
NOASTRĂ” ....în timp ce ei iau
pensii de 2500 de lei, după
fiecare mandat de ”frecat
menta” în Parlament. Ne în-
deamnă să mergem la muncă
până la 70 de ani, să trăim cu
19 grade în case și să
muncim pe doi lei, vorba
șefei Senatului. Pentru că, în
politică nu contează școala.
Contează să prostești lumea.
Rareș Bogdan avea dreptate.
PNL e cel mai bun exemplu
și… LUMEA TACE. Acum,
românii au AUSTERITATEA. 

Suntem aproape de jumă-
tatea lunii februarie și NU
AVEM BUGET. Orban a spus
clar: tăiem și înghețăm totul.
ȘI, ASTA E ROMÂNIA NOR-
MALĂ a ”Guvernului meu”.
Dar al nostru, când mai
este?! Ce le pasă lor? Trece
luna, primesc mulți bani și… 

Sporuri 
de neimaginat!

Spor pentru munca la cal-
culator, spor de toxicitate,
spor pentru „uzura pre-
matură a organismului”, dar
și spor de… praf în ochi, spor
de mirosuri, spor de unde
electromagnetice etc. Sunt
câteva dintre beneficiile
salariale pe care le primesc
bugetarii și pentru care nu
fac nimic, nu produc nimic,
doar că vorbesc urât cu oa-
menii ( inginera chelnăriță
de la ape Bârlad). Dar nu toți
bugetarii au asemenea be -
neficii, chiar dacă desfășoară
aceeași muncă. 

,,Valorile"parlamentare

primesc lunar 15% pentru
clinchet de pahare. Deşi toţi
bugetarii de aici lucrează în
aceleaşi condiţii vătămă-
toare, sporul şefilor ajunge
să fie şi de opt ori mai mare
faţă de al angajaţilor de rând.
Astfel, un secretar general
încasează un spor lunar de
3.030 de lei, aproape cât un
salariu mediu net. Cel mai
mic spor îl ia un muncitor
necalificat: 285 de lei, chiar
dacă lucrează în aceeaşi
clădire şi se luptă cu aceleaşi
unde electromagnetice ca
şefii lui. 

Așa se face că, pentru
condiții vătămătoare, un di-
rector din instituția Avocatul
Poporului  primește lunar
2.500 de lei în plus pe lângă
salariu, în timp ce un con-
silier primește 1.350 de lei în
plus la salariu. Fiecare
judecător al Curţii Consti-
tuţionale primeşte lunar
două sporuri, practic, pentru
faptul că sunt stresaţi.
Primul se numeşte spor de
risc şi suprasolicitare neu-
ropsihică şi este de 5.660 de
lei, brut. Al doilea, în valoare
de 4.390 de lei, se numeşte
spor pentru muncă în
condiţii vătămătoare.

Angajații din Ministerul
Educației primesc bani în
plus la salariu pentru că lu-
crează într-un mediu toxic.
Un secretar general primește
un spor de peste 1.300 de lei
la un salariu de aproape
12.000 de lei. La Ministerul
Transporturilor, directorul
general al instituției pri -
mește în plus la salariu 1.400
lei, iar un magaziner 480 de
lei, invocând antenele de sus.
La fel și la Primării, Prefec-
turi, Agenții ale statului se
plătesc și locuințe de servi-
ciu, pensii speciale etc. Oare
produc acești oameni 30%
din acești bani? Ah, CON-
TRIBUTIVITATEA doamnei
Turcanu!

La Compania Națională de
Drumuri, indemnizația de
conducere și participare la
ședință este de 35-50 la sută
din salariul de bază. Pentru
condiții vătămătoare, în
aproape toate instituțiile, se
dă un plus între 10 și 30 la
sută din salariu. Pentru

cumul de funcții, sporul este
între 5 și 30 la sută. La
ANOFM (Agenția pentru
Ocuparea Forței de Muncă -
n.r.), șefului i se plătesc chel-
tuielile cu locuința de servi-
ciu și utilitățile în valoare de
1.500 de lei lunar, a arătat
consultantul financiar Adri -
an Negrescu. Astfel că, 85%
din taxele și impozitele în-
casate de stat se duc pe
salariile bugetarilor. Din 100
lei încasați, 80 sunt de la
buget, 20 sunt împrumuturi. 

Cum au ajuns unii inculți 
la PUTERE ? 

Cu ajutorul altor inculți!
Repet, printre ei mai sunt și
oameni deștepți, dar foarte
puțini. De aceea, este nevoie,
de o lege a funcționarului
public. Este nevoie de con-
cursuri obiective, toți să
susțină examene, fără să fie
în joc carnetul de partid. 

Iar dacă nu se vor lua mă-
suri de reduceri drastice în
domeniul bugetar, nici pensii
nu vor mai fi, nici salarii, nici
fonduri europene, nici cre -
dite. Adică faliment! Acum,
Țara este la BB rating, iar
mersul pe tobogan continuă.
Trebuie redus aparatul sta -
tului, trebuie avută o legis-
lație pe înțelesul tuturor,
care să aducă dreptate, per-
formanță și plus valoare. Iar
noi, trebuie să ne conducem
singuri. Nu UE, SUA etc.
Americanii au și ei ,,valorile"
lor, dar și scopurile lor. De a
ne distruge, eradicarea con-
servatorismului și înaintare
spre… 

,,Resetarea Noii Ordine
Mondiale"

Președintele Biden a sem-
nat un ordin executiv care va
promova homosexualitatea
și transgenderismul ca ele-
ment central al politicii ex-
terne a SUA! Sexul este
elementul primordial al
politicii externe. Știm de se -
cole că ,,frecatul" de orice fel,
în sens metaforic, a fost
scopul primordial al Ame -
ricii ! Acum este simplu, ne
frecăm noi pe noi, iar cei care
încasează stau la ușa UE și
USA. Ei încasează banii în

Marea Resetare Globalistă.
Care este motivul real al
acestei nebunii și interesul
real al lui Biden? Reducerea
populației la peste jumătate,
copii foarte puțini, pentru că
au prioritate lesbienele și
homosexualii. Iar aceștia nu
fac copii. Acum înțeleg și
graba introducerii sexua -
lității în școli, pe noua lege a
învățământului. Este legea
cerută de ,,normalitatea" lui
Biden, Soroș si toți #reziștii
care stau ascunși ca
șobolanii, după ce au prostit
poporul, au distrus țara și
acum beau, fură și fac ce vor.
Sexul are legea firii, nu are
legea lui Biden, Soros etc.
Scopul final nu poate fi decât
cel declarat, fără perdea, de
puternicii zilei: scăderea de-
mografică și depopularea
planetei. De ce? Suntem prea
mulți. Prea mulți și deveniți
inutili! Vorbim într-o lume a
sexului dogmatizat. 

Ce face BISERICA? 

Trebuie să pună piciorul
în prag! Sunt timpuri grele și
vor veni și mai grele! Cu
VATICANUL m-am convins
din discursurile PAPEI. Vă
cruciți ce spune PAPA despre
Iisus Hristos. Progresismul a
intrat și în VATICAN. De
aceea, vă îndrum să citiți și
să vă închinați. Atât ne-a mai
rămas, cititul și credința. Iar
dacă le vom pierde, nu vom
mai avea identitate. Și, un om
sau o lume fără identitate, nu
mai există. 

ÎNALȚI PRELATI, FIȚI
LÂNGĂ CREDINCIOŞI! ACUM
AU NEVOIE!

ÎL ROG pe PĂRINTELE
ARSENIE să privească spre
noi, pentru că, vin timpuri
grele, PĂRINTE !

Același al dumneavoastră
Prof Ioan Romeo Mânzală 
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Incultura, Ura și Ipocrizia
unora, ne-au adus în pragul

haosului și falimentului
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Mod de preparare: 

Franzela, tăiată felii, se în-
moaie în lapte până când îl
absoarbe în întregime. Ceapa
tăiată mărunt se căleşte în
unt sau ulei. 

Carnea se trece prin
maşina de tocat, împreună
cu franzela nestoarsă şi
ceapa călită. La tocătură se
adaugă smântână, puţină
făină, gălbenuşurile, piperul

sau puţin cimbru fărâmiţat,
o linguriţă cu sare, mărar sau
pătrunjel şi ingredientele se
amestecă bine. 

Albuşurile bătute spumă
se amestecă ușor cu această
compoziţie, apoi se toarnă
într-o cratiţă unsă cu mar-
garină şi tapetată cu pesmet.
Se coace la foc potrivit, într-
o tavă cu apă fierbinte, timp
de 60 de minute. 

INGREDIENTE

1/2 kg de carne  de porc amestecată cu carne de

viţel sau piept de pui, 200 g franzelă, 300 ml lapte, 250

ml smântână, 100 g ceapă, 30 g faină, 100 g unt, mar-

garină sau ulei, 4 ouă mari, piper, pesmet, sare.

Budincă de carne 

Mod de preparare:

Untul se mixează cu za-
hărul pudră până se obține o
cremă. Albușurile se bat se -
parat, cu un praf de sare,
după care, se  amestecă ușor
cu untul. Nuca măcinată,
ames tecată cu cacao, făina și
praful de copt se încorpore-
ază în  compoziția de unt, iar
la final, se adaugă esența de
vanilie. 

Într-o tavă termore -
zistentă, tapetată cu hârtie
de copt se toarnă compoziția,

se nivelează și se dă la cup-
tor. 

Între timp, se pregătește
glazura. Gălbenușurile se
mixează cu zahărul până se
obține o cremă aproape albă.
După 20 de minute, blatul se
scoate din cuptor, peste el se

toarnă glazura uniform, apoi
se introduce din nou la cup-
tor pentru 10-12 minute. 

Când este gata, prăjitura
se scoate din cuptor, iar dea-
supra se rade ciocolată. După
răcire, se porționează.

INGREDIENTE

Pentru blat: 5 albușuri, 200 gr unt, 150 gr zahăr

pudră, 200 gr nucă, 2 linguri cacao, 60 gr faină, o lin-

guriță praf de copt, esență de vanilie, puțină sare.

Pentru glazură: 5 gălbenușuri, 100 gr zahăr pudră,

30 gr ciocolată cu lapte.

Alimente de bază în bucătărie, cartofii sunt recoman-
dați de medicina modernă nu numai pentru  calitățile lor
nutritive, ci și  pentru proprietățile terapeutice. Sunt bo-
gați în vitaminele A, B1 şi C, şi conţin zaharuri naturale
digerabile, spun nutriționiștii. Un cartof cu coajă conţine
12% din necesarul zilnic de fibre. Dacă nu sunt preparați
cu grăsimi, cartofii nu îngraşă. Cartofii cruzi previn cari-
ile dentare şi arsurile la stomac. În cazul durerilor
reumatice, mai ales în anotimpul rece, se pot folosi cata-
plasme cu cartofi. Fierți și zdrobiți, cartofii se pun într-
un tifon și se aplică pe locurile dureroase, fixându-se cu
o pânză. Sunt folosiți cu succes și în bucătărie, într-o mul-
titudine de rețete culinare. 

Cartofi bavarezi

Mod de preparare:

Cartofii se fierb în coajă, se curăță, se taie rondele și
se pun într-un bol. Cârnații afumați se călesc ușor în ulei,
se feliază și se pun peste cartofi, la compoziție
adăugându-se apoi ceapa, cubulețele de ardei, condi-
mentele și pătrunjel verde. Separat, se amestecă smân-
tâna cu 100 g cașcaval ras, piper, restul de pătrunjel
verde, iar compoziția obținută se toarnă peste cartofi.
Totul se amestecă ușor, iar după omogenizare, compo -
ziția se toarnă într-o tavă termorezistentă, unsă cu unt,
și se dă la cuptor. După ce cartofii absorb smântâna, tava
se scoate din cuptor, deasupra se presară 200 g cașcaval
ras, iar peste cașcaval se distribuie feliile de cârnați pi-
canți. Tava se dă din nou la cuptor pentru 10-15 minute,
până se formează o crustă deasupra.

INGREDIENTE

400 g cârnați afumați, 1,5 kg cartofi, 2 cepe

roșii, tăiate felii, un ardei roșu tăiat cubulețe,

pătrunjel verde, 200 ml smântână, 100 g cașcaval

pentru smântână și 200 g cașcaval pentru gratinat,

300 g cârnați picanți pentru bere, sare, piper, unt.Prăjitură chinezească 

CARTOFII
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

S - B - ACCES - HA - C - AI - AH - MARI - NOIAN - NA - G - BO - SI - SECU - VECHI - ARI - S - M - A - ORI - O - PLUSA - SCHIMNIC - SCHITA -

ML - HARB - NAI - OMOR - RAI - ZILE - RE - TAR - NUIA - F - JA - ESCHIMOSI - CRAI - AA - ES - AO - UDE - CI - NI - T - ASTA - CC - ANSE -

TS  - ESEC - SCHIF - SCHILOD - C - HI - PERIA - AER - AU - CHEITA - IE - ROL - IA - B - INVERS - SCARAOSCHI - STEA - SCHIMB - REIESI



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 apartament în Deva,

Al.Pescarilor, bl A10, sc.1, parter, 2
focuri de gaz, beci, terasă, 2 băi, posi-
bilități de extindere, o cameră proiect
balcon, CTC. Preț: 260.000 lei,
0753.671.752.

l Vând urgent casă, în roșu, în
Bretelin, ST 845, SC 412, SU 329, FS
16,6 m. telefon: 0751.462.085. 

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona Lido, et 1, decomandat,
balcon 60 mp. Preț: 49.500 euro, 
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, căsuță de vară, pomi fruc-
tiferi, fântână, cablu TV, uși noi, par-
chetat, singur, proprietar. Preț: 
13.000 euro, telefon: 0720.766.706.

l Vând garsonieră în Brad, etaj 3,
gresie, faianță, termopan, mobilată,
utilată complet, pe foc de lemne. Preț:
40.000 lei, telefon: 0737.192.061.

l Vând casă, zona Șoimuș, 80 mp
plus teren intravilan 1318, fântână,
curent. Preț: 27.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând garsonieră, et.3, parchet
laminat, gresie, faianță, termopan, ușă
metalică, pivniță, mobilată complet,
încălzire cu sobă de teracotă. Preț:
40.000, telefon: 0771.625.007, între
orele 8,00-20,00.

l Vând casă în Deva, 4 camere,
baie, bucătărie, beci și anexe, sobe ter-
acotă, teren 800 mp, pomi fructiferi.
Preț: 75.000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Cumpăr garsonieră, et.1, minim
2, cu CT, mobilată și utilată cu toate
cele necesare unei persoane cu handi-
cap gr.2, să aibă geamuri termopan,
ușă metalică, balcon. Preț:9500 euro,
telefon: 0736.175.735

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

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, tel. 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 spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la zi
pe spațiu și teren. Preț negociabil, tele-
fon: 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 casă, zona Certej, 2
camere, baie, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, tel. 0725.452.888.

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 Vând imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. Alte infor-
mații la proprietar. Tel. 0764.053.642.

l Vând garsonieră Deva, zona

Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, 

termopan, aer condiționat, semimobi-

lată, ușă metalică. Preț: 35.000 euro,

negociabil, 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 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 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 ani-
male de companie. Tel. 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.

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 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, 4200 mp,
FS33, zona Boromir, cu anexe
mecanice la șosea. Preț: 50 euro/mp.
Telefon: 0254.215.212.

l Vând teren arabil, extravilan, în
Vețel, 5000 mp, FS 25 m, utilități în
apropiere, apă, gaz metan, curent.
Preț: 10 euro/mp, tel. 0721.055.313.

l Vând teren intravilan Deva, str.
Viilor, prelungire, 2700 mp, apă,
curent, gaz. Deva, telefon:
0726.254.452.

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.

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 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 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 Opel Vectra 20, acte la zi,
stare foarte bună, 180 mii km. Preț ne-
gociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând VW Touran 2008, motor
1,9 Diesel, 100.000 mile, volan pe
dreapta, cutie normală, 6 trepte, 
7 locuri, acte la zi,, cârlig remorcă 
și rulotă. Arată impecabil, 
preț: 3500 euro, telefon:
0770.699.281, Hunedoara.

l Vând Dacia Logan, 2009, 1,4
cmc, 74.000km., ITP 2021, cauciucuri
de iarnă pe jenți, stare bună, unic pro-
prietar. Preț: 2100 euro, negociabil,
telefon: 0744.353.345.

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, tel.0744.353.345.

MATRIMONIALE

l Tânăr, singur, sufletist, doresc
să cunosc o fată care vrea o relație se-
rioasă, de vârsta cuprinsă între 25 și
43 de ani. Aventurierele să se abțină.
Telefon: 0732.459.582.

l Domn singur, despărțit, 52 de
ani, 190/90, fără obligații, caut o
doamnă/domnișoară din Deva sau
împrejurimi, pentru o relație de pri-
etenie sau mai mult. Telefon:
0752.396.515.

l Tânăr, 34 de ani, din Brad, ab-
solvent de electronică şi informati că,
doresc să cunosc o tânără, pentru o
relaţie serioasă, eventual căsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0749.073.775.

l Pensionar, 60/1,78/80, sincer,
sufletist, nefumător, creștin ortodox,
fără obligații, cu locuință, doresc 
căsătorie cu o doamnă nematerial-
istă, serioasă, de vârstă apropiată. 
Telefon: 0737.192.061.

l Pensionar, 66/1,69/77serios,
bun creștin, ortodox, două pensii, fără
obligații, doresc căsătorie cu o
doamnă de 60 de ani, serioasă, sin-
ceră, nematerialistă. Rog și ofer serio -
zitate. Telefon: 0736.175.735 sau
072.514.674.

l Bărbat cu dizabilități, (neu-

ropsihic, gr.2), 60 de ani doresc să

cunosc o persoană cu aceeași dizabili-

tate, de 49-50 de ani pentru prietenie-

căsătorie. Persanele care mă

contactează să fie de religie baptistă,

creștină după evanghelie sau penti-

costală. Telefon: 0774.042.022.

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 63 ani, pensionar MAI, di-
vorțat, 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, 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 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.

DIVERSE

l Vând două dulapuri, 2 uși, cu-
loare cireș, 1,80/1,05/0,60, 600 lei,
masă solidă, 2,80/1, 650 lei, canapea
extensibilă, 2 fotolii, 1200 lei, comodă
stejar cu 4 sertare, pătuț pentru nou
născuți, 100 lei, chiuvetă inox  ,
0,80/0,50, antenă dolce cu echipa-
ment, chiuvetă cu picurător. Prețuri
negociabile, telefon: 0751.462.085. 

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui cu Pruncul”, înrămat, 15x211,
preț:500 lei, negociabil, telefon:
0725.483.189.

l Vând grapă după plug, pentru
tractor 445 sau mai mic. Preț: 300 lei,
tel. 0254.776.082.

l Vând mașină de cusut electrică,
tip valiză, marcă germană, cu multiple
modele, preț: 250 lei,. muștiucuri pen-
tru trompetă și corn franțuzesc, preț
100 lei/buc. Telefon: 0254.776.082

l Vând mașină de cusut electrică,
Marca Ideal, adusă recent din Germa-
nia, brodează și face butoane, preț 300
lei. Telefon: 0254.776.082.

l Vând coamă (cantitate: 14 buc.)
produsă de ”Mondial” Lugoj. Preț: 7
lei/buc. Telefon: 0723.243.733.

l Vând diferite obiecte, vechi de
peste 100 de ani. Preț negociabil, tele-
fon: 0732.052.844.

l Vând patru jenți de aluminiu pe
15 cm, 4 găuri. Preț negociabil, tele-
fon: 0732.052.844.

l Vând diferite piese noi pentru
Dacia 1300, Dacia 1310, Dacia 1410.
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, ilustrate vechi, insigne, medalii,
decorații, brevete, monede, bancnote,
eurocenți, timbre din China. Telefon:
0724.576.218, 0254.213.819.

l Vând colţar de living, cu
latura scurtă pe stânga, culoare
maro, în stare bună. Preţ 500 lei.
Tel. 0761.327.773.

l Vând banc metalic de lăcă-
tușărie, cu două sertare și menghină
fixă, cu deschidere 100 mm, la preț de
500 lei, un dulap metalic cu șase com-
partimente, la parter, de 300 lei. Tele-
fon: 0256.193.039, 0254.730.209

l Vând căruță pentru doi cai, cu
roți de cauciuc, stare foarte bună.
Preț:1500 lei, negociabil, telefon:
0760.701.637, 0754.391.915.

l Vând aspirator Ronson, cu re -
zervor cu apă, nu necesită filtru. 
Preț: 280 lei, telefon: 0743.137.888.

l Vând mașină de cusut, de Cugir.
Preț: 200 lei, telefon: 0745.703.638.

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

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII
DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD anunţă publicul intere-
sat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „MODERNIZARE DN74, STRADA
MOŢILOR, GOSA, TĂRĂŢEL, MUNICIPIUL BRAD,
JUDEŢUL HUNEDOARA” propus a fi amplasat în Munici -
piul Brad, județul Hunedoara.

Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului din Deva,
str. Aurel Vlaicu, nr. 25 şi la sediul primăriei Municipiului
Brad, str. Independenţei, nr.2, 335200-Brad, jud. Hune-
doara, de luni până vineri între orele 8 şi 14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul au-
torităţii competente pentru protecţia mediului Hunedoara.

Am constatat, în
aceste zile, abun-
dența de mesaje

publice prin care mai
multe persoane din
mediul politic încearcă să
obțină capital de imagine
pe seama programului de
reparații capitale care se
desfășoară la Spitalul
Județean de Urgență din
Deva. 

Este vorba despre progra-
mul demarat în anul 2009, la
inițiativa medicului Ioan
Demeter, atunci director al
DSP Hunedoara, pe care l-am
susținut în calitate de deputat
ales în județul Hunedoara.

Pentru a pune acest pro-
gram în contextul corect, lip-
sit de patimă politică și de
orgolii, mă văd nevoit să fac
câteva precizări. 

Începând cu anul 2010,
toate guvernele, indiferent de
apartenența politică, au fi-
nanțat lucrările care s-au des-
fășurat în cadrul programului
de reparații capitale. Desigur,
unele guvernări au fost mai
generoase, altele au consid-
erat că alte obiective sunt pri-
orități. Pentru unii
gu ver nanți, „sănătatea și edu -
cația” nu au fost priorități. În
tot acest timp, Consiliul
Județean Hunedoara a cofi-
nanțat acest program, în
cuantumul stabilit la prelu-
area în administrare a unității
medicale, atât în ceea ce
privește lucrările de reno-
vare, cât și achiziția de
echipamente medicale.

Sintagma „nu contează
cine a avut ideea și a făcut,
contează cine dă banul” tre-

buie să dispară din gândurile
și din vocabularul politicie-
nilor care, extrem de vocali,
trâmbițează victorii, deși nu
au luat parte la luptă. Banii
alocați pentru acest proiect
provin din bugetul statului
român, nu din conturile sau
buzunarele vremelnicilor
miniștri și prim-miniștri.  

Solicit public celor care se
manifestă extrem de gălăgios
în aceste zile să se alăture de-
mersurilor făcute de Consiliul
Județean Hunedoara pentru
ca, în maximum 2 ani, lu-
crările în cadrul acestui pro-
gram de reparații capitale să
fie finalizate! Pe această cale,
adresez rugămintea doamnei
deputat Vetuța Stănescu,
domnului Sebastian Mezei –
director DSP Hunedoara și
domnului Adrian Nicolae
David – președinte-director
general al CAS Hunedoara, să
lase politica la o parte și să
facă front comun cu adminis-
trația județeană pentru a
munci în interesul cetățenilor

județului Hunedoara. 
De asemenea, solicit Mi -

nis terului Sănătății să asigu -
re în proiectul de buget pe
anul 2021 sumele necesare
continuării investiției de la
SJU Deva.

Județul Hunedoara a sufe -
rit prea mult în ultimii 30 de
ani ca să ne mai permitem
războaie cu tentă politică. În
2016 am început recon-
strucția și continuăm să ne
onorăm promisiunile față de
toți hunedorenii. Disputele
sterile, goana după aprecieri
și setea de popularitate sunt
dovada nepăsării față de
problemele hunedorenilor.
De aceea, închei prin a
adresa, către toți cei intere-
sați să lupte pentru județul
nostru, un apel la colaborare
pentru a veni în întâmpinarea
așteptărilor tuturor hune-
dorenilor.

Laurențiu NISTOR,
Președintele Consiliului

Județean Hunedoara

COMUNICAT DE PRESĂ

În loc de gălăgie, front comun pentru
cetăţenii judeţului Hunedoara

Bucureşti - Vremea se
răcește accentuat, iar până
luni va fi ger mai ales pe par-
cursul nopților și al dimine -
ților, la început în vest, nord,
nord-est și centru, apoi și în
restul țării. 

Administrația Națională
de Meteorologie a emis o
avertizare cod galben de ră-
cire accentuată în toate
zonele țării, în vigoare până
luni, la ora 10.00. În inter-

valul menționat, vremea se
va răci accentuat în toată
țara. Va fi ger mai ales pe par-
cursul nopților și al
dimineților, la început în
vest, nord, nord-est și centru,
apoi și în restul țării.

Temperaturile minime
vor coborî frecvent sub -10
grade și se vor încadra, în
general, între -18 și -8 grade,
cu cele mai scăzute valori în
depresiunile din estul Tran-

silvaniei, unde din noaptea
de vineri spre sâmbătă
(12/13 februarie) vor coborî
sub -20 de grade.

Maximele diurne vor fi
preponderent negative și se
vor încadra, în general, între
-10 și -2 grade.

Potrivit meteorologilor,
vremea va fi deosebit de rece
și pe parcursul săptămânii
viitoare, local geroasă mai
ales noaptea și dimineața.

Deva – Termocentrala
Mintia s-a oprit de cel puţin
trei ori, în ultima jumătate de
an, din cauză că a rămas fără
cărbune din Valea Jiului. Prin
urmare, autorităţile locale din
Deva, dar şi conducerea In-
spectoratului Şcolar, au avut
discuţii pe tema acestui
subiect destul de delicat, dacă
e să analizăm lucrurile prin
prisma faptului că termocen-
trala asigură agentul termic
pentru încălzirea şcolilor din
oraş. 

Chiar dacă săptămâna
aceasta autorităţile au primit
asigurări că termocentrala a
repornit, s-a luat luat în con-
siderare şi varianta unei noi
opriri, fapt ce ar putea duce la
reorganizarea cursurilor din
şcoli în condiţii exclusiv 
online, începând de săp-
tămâna viitoare.

"Luăm în calcul şi varianta
în care Mintia nu va avea asi -
gurat stocul de cărbune nece-
sar funcţionării în condiţii
normale, începând de săp-
tămâna viitoare. În acest caz,
duminică, 14 februarie, unită -
ţile de învăţământ din mu-

nicipiul Deva vor convoca
Consiliile de Administraţie şi,
conform Ordinului Comun al
Ministerului Educaţiei şi al
Ministerului Sănătăţii
nr.3235/ 93, art. 3, alin. 2, vor
solicita Inspectoratului Şcolar
Judeţean Hunedoara trecerea
de luni, 15 februarie 2021, la
învăţământul online", a pre-
cizat primarul municipiului
Deva, Florin Oancea.

Acest lucru nu va fi necesar
pentru Colegiul Naţional "De-
cebal" Deva şi Colegiul Naţio -
nal Pedagogic "Regina Maria"
Deva, deoarece aceste unităţi
de învăţământ au centrale pro-
prii pe gaz şi nu depind strict
de Termocentrala Mintia.

Conducerea Primăriei
Deva va informa, în timp util,
despre orice modificare
apărută în programul de
funcţionare al şcolilor şi gră-
diniţelor din oraş.

Termocentrala Mintia s-a
oprit din funcţionare, marţi,
din cauza lipsei de cărbune,
ceea ce a afectat şi distribuţia
agentului termic pentru 4.500
de apartamente, şcoli şi insti-
tuţii publice din Deva.
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Vine gerul!


