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INVEstIţII

Fondat de Cornel POENAR

Pag. 3
Primăria Deva a dat 
ordinul de începere a 
lucrărilor pentru un sens 
giratoriu la Sântuhalm, 
în intersecţia cu şoseaua
spre Hunedoara. 

aDMINIstRaţIEPag. 5
Proiectul de restaurare a
fostei capitale a Daciei Ro-
mane, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, este pe fă-
gaşul normal. A fost semnat
contractul de proiectare şi
asistenţă tehnică.
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anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

GRATUIT

Energeticienii de la Mintia
şi minerii din Valea Jiului
au declanşat noi proteste

Energeticienii de la Mintia
şi minerii din Valea Jiului
au declanşat noi proteste

Avram Iancu în faţa unui nou record 
mondial /pag.16

RIDICHEa NEagRĂPag. 8
Utilizată de medicina 
natu ristă din cele mai vechi
timpuri, ridichea neagră 
are atâtea puteri miracu-
loare încât a fost supranu-
mită ”magia neagră”. 

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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P
andemia COVID-19
mi-a schimbat viața,
mie și multor altor

milioane de oameni, în
cel mai cumplit și nebă-
nuit mod - ne spunea cu o
emoție firească dr. Carol-
lina RADU (foto) din
Hunedoara.

În 2019, conform asigu -
rărilor experților naționali și
mondiali în sănătate, infecția
cu virusul nou, COVID-19,
urma să fie o gripă, un pic mai
severă. Așa se exprimau la
acea dată, specialiștii în sănă-
tate din România și din în-
treaga lume. S-au înșelat
amar nic! Este puțin spus,
deoarece  tzunami-ul care
avea să zguduie din temelii
planeta, a reușit să ne
schimbe într-un mod nefast,
destinele tuturor, așa cum ni-
meni nu se aștepta.

Am trecut printr-un coș-
mar, timp de 9 luni cât am
mai lucrat în secția de boli in-
fecțioase a Spitalului Munici-
pal „Dr. Alexandru Simio-
 nescu” - Hundoara, văzându-
mi prieteni dragi, colege,
medici sau pur și simplu pa-
cienți, pe care eram obișnuită
să îi diagnostichez și tratez cu
succes.

Teama mea cea mai mare a
fost să nu mă infectez eu,
deoarece în familia mea, soțul
suferea de diabet, obezitate
morbidă, hipertensiune.
Mama mea, în vârstă de 83 de
ani, locuiește de ani buni cu
noi și suferea de multe boli
cronice, așa încât și pe ea
puteam să o contaminez, la
fel de ușor ca pe soțul meu, cu
toții victime sigure, în cazul
infectării, de la mine, cu
temutul virus.

Întotdeauna, de ce ți-e
teamă, nu scapi sau poate am
ascuns undeva în subconș-
tient informația asta nefastă
care a continuat să lucreze, pe
cont propriu și o dată zarurile
aruncate, a fost doar o pro -
blemă de timp să se materia -
lizeze.

...Colega de birou a soțului
meu, împreună cu soțul aces-
teia, au fost confirmați pozi-
tivi, cu testul PCR pentru
virusul covid 19. Eram chiar
eu de gardă.

Peste câteva zile, a fost
confirmat și soțul meu. A fost
internat de urgență și, în
ciuda tratamentului instituit
rapid, prin mobilizarea exem-
plară a colegilor, din toate
secțiile - UPU, Pneumologie,
ATI, Imagistică etc. după o zi,
evoluția a fost nefavorabilă și
a fost transferat în secția ATI.
Mulțumesc lui Dumnezeu că
au fost locuri în ATI.

Mi se părea că trăiesc un
coșmar. Suntem o familie îm-
plinită, cu un fiu minunat, ab-
solvent al unei prestigioase
facultăți de medicină din țară,
avem o viață frumoasă, ne
făceam planuri pentru pen-
sionarea mea.

Dar dintr-o dată, totul s-a
năruit cu repeziciunea cu
care apa distruge un castel de
nisip. Am stat lângă soțul
meu, cât mai mult posibil, pe
perioada îngrijirii în ATI,
rugându-mă să mă trezesc
din coșmarul în care mă
aflam. Mă rugam împreună
cu el, la Dumnezeu, să ne
ajute și să nu ne părăsească și
nu înțelegeam de ce trecem
prin acest Purgatoriu.

Mă gândeam că totul este
doar un vis urât și trebuie să

mă trezesc în liniștea și con-
fortul casei noastre, alături de
IUBI, așa cum îl alint eu pe
soțul meu bun și minunat.
Soțul meu este cel mai bun
om pe care îl cunosc, iubitor
de oameni și de viață, pentru
că este născut în zodia Leului,
un semn zodiacal puternic.
Nu ar fi în stare să facă rău
nici unei gâze. Și pentru asta
nu înțelegeam de ce? De ce
tocmai omul ăsta bun și min-
unat, care iubește viața și
care a trăit-o frumos, în pace
și bună înțelegere cu toți,
iubit de familie, colegi, pri-
eteni, de ce tocmai el să fie
încă o victimă a virusului tică-

los și nemilos? Stăteam sin-
gură în dormitor și așteptam
să îi aud pașii apăsați cu care
își făcea intrarea în casă și pe
scări. Mama mea, spunea de-
spre intrarea lui zgomotoasă,
că era asemeni unui zmeu,
care aruncă buzduganul
înainte de a intra în castel. Și
avea dreptate!

Acum, nimeni nu tulbura
liniștea casei în care eram
doar eu, mama și cățeaua
Blakie. Și ea suferea! După
plecarea la spital a soțului
meu, a stat aproape perma-
nent în fața biroului soțului
meu, apatică și nefericită. Și
ea știa ce tragedie ne-a lovit!

După câteva zile cu evo -
luție oscilantă, minunea s-a
produs. Soțul meu a primit pe
lângă medicamentele din
protocol și un medicament
nou, promițător, cu șanse
mari de vindecare, adminis-
trat în timp util pacienților cu
forme severe de infecție
covid. Dumnezeu cu sigu-
ranță ne-a ascultat rugăciu-
nile și ne-a ajutat încă o dată.
La sfârșitul curei de trata-
ment, starea generală s-a
ameliorat treptat și am avut
garanția că este salvat.

Pot spune că această tristă
experiență, cu un final fericit,
ne-a schimbat mult viața. Am
ieșit la pensie și am decis să
lăsăm la o parte multe din an-
gajamentele profesionale. Ne
dedicăm mai mult timp unul
altuia și mulțumim bunului
Dumnezeu și tuturor celor
care ne-au fost alături, pentru
a putea trece peste această
tristă întâmplare. El este unul
dintre cei care au fost la un
pas de a-și pierde viața. Mă
gândesc cu mare tristețe la
colegii și prietenii mei mi -
nunați care au pierdut lupta
cu virusul ticălos. Nu le-am
șters și nu le voi șterge nu-
merele de telefon din agenda
mea, pentru că așa  mă gân-
desc că nu i-am pierdut.

Și pentru această șansă pe
care Dumnezeu ne-a dat-o,
am înțeles încă o dată că tre-
buie să trăim intens și frumos
fiecare zi, ca și când ar fi ul-
tima. Și să nu uităm să mulțu-
mim bunului Dumnezeu
pentru fiecare zi minunată pe
care ne-o dăruiește!

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

“Pandemia mi-a schimbat viaţa 
în cel mai cumplit şi nebănuit mod”

ANUNȚ PUBLIC

SC FESTIMANI REMAT SRL  cu sediul în localitatea Deva, str. Crișan, nr
26, jud. Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autor-
izației de mediu pentru obiectivul  PUNCT DE LUCRU FESTIMANI REMAT,
situat în localitatea Simeria, str. Depozitelor, nr. 14, jud. Hunedoara. 

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.
A.Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8-16), vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse, în termen de 10 zile lu-
crătoare de la data publicării anunțului.

Anunț public

SC FESTIMANI REMAT SRL cu sediul în localitatea Deva, str. Crișan,
nr 26, jud. Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea au-
torizației de mediu pentru obiectivul  PUNCT DE LUCRU FESTIMANI
REMAT, situat în localitatea Orăștie, str. Unirii, nr. 147 C, Hunedoara. 

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str.
A.Vlaicu, nr. 25, de luni până joi (orele 8-16), vineri (orele 8-14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse, în termen de 10 zile lu-
crătoare de la data publicării anunțului.



Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
COMUNA RIBIŢA, titular al  proiectului: ,, Dezvoltarea reţelei inteligente de distribuţie

gaze naturale în comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara ’’ situat în comuna Ribiţa, satele Crişan
şi Ribiţa, judeţul Hunedoara,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-
cadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, în zilele de
luni-joi, între orele 8,00-16,00, iar vineri între orele 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii com-
petente pentru protecţia mediului. 
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Minerii şi energeti-
cienii din cadrul
CEH au declanşat

primele acţiuni de
protest

Deva – Complexul Ener-
getic Hunedoara (CEH) a dat
în clocot, de câteva zile, după
ce angajaţii – mineri şi ener-
geticieni, deopotrivă, au aflat
că salariile vor fi întârziate cu
zece zile. Oamenii nu au mai
acceptat explicaţii, iar primii
care au refuzat să înceapă lu-
crul au fost minerii de la
Livezeni. Au urmat cei de la
Mina Lupeni, unde ieri se
aflau încă blocaţi în subteran
96 de oameni. 

„Sunt oameni din toate
schimburile de lucru. Ei se
află la puţul 15, în subteran.
Oamenii cer drepturile sa la -
ri ale restante şi sunt îndrep-
tăţiţi să facă această soli  ci  tare.
E greu să trăieşti de la plată la
avans. Oamenii îşi pun pro -
blema cum vor trăi până pe
26 februarie? Sunt oameni
care nu au bani să vină la
muncă sau pentru un supli-
ment de hrană consistentă,
cu care să vină la lucru. Unii

chiar aici au ajuns, nu mai au
bani”, a declarat pereşedin-
tele executiv al Sindicatului
Muntele, Alin Sîn. 

Pentru deblocarea situ-
aţiei de criză, administra-
torul special al CEH, Cristian
Roşu, şi mai mulţi lideri
sindicali s-au deplasat ieri la
Bucureşti pentru a avea o
discuţie cu ministrul Ener -
giei, Virgil Popescu. 

Tot ieri, aproximativ o sută
de angajaţi ai Termocentralei
Mintia au protestat spontan
în curtea întreprinderii,
nemulţumiţi că salariile vor
întârzia. În plus, salariaţii ter-
mocentralei mai au de primit
drepturi băneşti restante
care nu au fost onorate din
luna martie 2020. 

Starea de nemulţumire a
culminat cu faptul că stocul
de cărbune a ajuns la zero,
deoarece minele din Valea Ji-
ului nu mai lucrează, iar
riscul ca termocentrala
Mintia să fie oprită este
aproape iminent. Acest fapt
va atrage, după sine, şi lipsa
agentului termic în reţele,
astfel că în municipiul Deva

nu va mai fi asigurată apă
caldă şi căldură.

„Situaţia este foarte gravă.
Există riscul ca termocen-
trala să fie oprită, iar Deva să
rămână fără apă caldă şi căl-
dură”, a spus liderul Sindicat-
ului Solidaritatea Hunedoara,
de la termocentrala Mintia. 

Acesta a menţionat că
salariaţii cer inclusiv măsuri
de protecţie socială în cazul
în care activitatea CEH va fi
grevată de alte incidente. 

Autorităţile încearcă să
găsească soluţii la situaţia de
criză care se arată pentru ur-
mătoarele zile. Săptămâna vi-
itoare, prefectul Călin Marian
şi o delegaţie formată din li -
derii sindicatelor de la ter-
mocentrală şi de la minele
din Valea Jiului se va întâlni
cu ministrul Energiei. 

Ce se va întâmpla ulterior,
urmează să aflăm, însă per-
spectiva este una deloc încu-
rajatoare. Cel puţin acum se
ştie că în următoarele trei
luni salariile la CEH vor fi
achitate din fonduri ale Min-
isterului Muncii. 

Primăvara
protestelor a venit

mai devreme

Sens giratoriu la 
intersecţia de la 

Sântuhalm, spre Hunedoara

ANUNŢ PUBLIC 
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA VALISOARA, titular al proiectului “ DEZ-
VOLTARE DE REȚELE INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE
GAZE NATURALE ÎN COMUNA VĂLIŞOARA, JUDEȚUL
HUNEDOARA”, anunță publicul interesat asupra luării de-
ciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Pro-
tecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
“DEZVOLTARE DE REȚELE INTELIGENTE DE DISTRIBU-
TIE GAZE NATURALE IN COMUNA VALISOARA, JUDEȚUL
HUNEDOARA”, propus a fi amplasat în comuna Vălișoara,
in satele Vălișoara, Săliștioara, Dealul Mare, Stoieneasa,
județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu,
nr. 25, județul Hunedoara, în zilele de luni – joi, între
orele 800 -1600 și vineri între orele 800 – 1400, precum
și la următoarea adresă de internet
http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe pagina de internet a
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara.

Deva - Un sens giratoriu
cu două benzi de circulaţie
va fi construit pe DN 7, în lo-
calitatea Sântuhalm, la ieşire
din Deva, în zona unei inter-
secţii aglomerate cu şoseaua
care duce spre municipiul
Hunedoara.

Ordinul de începe a lu-
crărilor a fost semnat luni de
primarul municipiului Deva,
Florin Oancea, amplasamen-
tul şantierului fiind predat
constructorului.

„Acest sens giratoriu va
asigura fluidizarea circu-
laţiei în condiţii de siguranţă
sporită la intrarea şi ieşirea
din municipiul Deva, în zona
Sântuhalm, aceasta fiind o
zonă intens circulată în care,
de multe ori, se formează
blocaje în trafic", a precizat

primarul municipiului Deva.
Valoarea totală a in-

vestiţiei se ridică la 3,08 mili -
oane lei, fără TVA, în sumă
fiind incluse proiectarea şi
execuţia lucrărilor. 

Pe durata lucrărilor, trafi-
cul în zonă va fi dirijat prin
semne şi marcaje rutiere, iar
la orele de vârf aici vor fi
prezenţi agenţi ai Poliţiei Ru-
tiere şi ai Poliţiei Locale
Deva.

În prezent, traficul prin
intersecţia de la Sântuhalm
se desfăşoară cu dificultate,
după ce semafoarele s-au de-
fectat, cel mai probabil în
urma unui accident. Prin ur-
mare, accesul în intersecţie
trebuie făcut cu mare
atenţie, deoarece DN 7 este
relativ aglomerat. 

Simeria - Un bărbat care
a fost condamnat la 20 de ani
de închisoare pentru omor
calificat asupra unui adoles-
cent de 15 ani, a fost prins de
poliţişti în municipiul Orăş -
tie şi transportat la Peniten-
ciarul Deva. 

Potrivit Ins  pectoratului de
Poliţie Judeţean (IPJ) Hune-
doara, bărbatul în vârstă de
35 de ani avea emis pe nu-

mele său un mandat de exe-
cutare a pedepsei închisorii.
El a fost depistat şi prins în
urma unei acţiuni comune a
poliţiştilor din oraşele Sime-
ria şi Orăştie Autorul faptei
figurează ca urmărit naţional
şi internaţional, el fiind au-
torul unei crime ce a avut în
urmă cu 14 ani, la o dis-
cotecă din satul Tâmpa, co-
muna Băcia. 

Un condamnat pentru
omor la 20 de ani de 

închisoare, prins la Orăştie
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Școala Gimnazială
„Avram Iancu” Baia
de Criș, după cum

ne spunea prof. Alexan-
dru IGA (foto), în cali-
tatea sa de director -
duce mai departe cu
mândrie și demnitate
valorile și principiile
care stau la baza unui
învățământ de 
calitate. 

Reţeaua de învăţământ, de
pe raza comunei este com-
pusă din: Școala Gimnazială
„Avram Iancu” (clasele I – VIII)
– la Baia de Criș, școli primare
(clasele CP – IV) la Rişculiţa şi
Ţebea și grădiniţe – la Baia de
Criş, Rişculiţa şi Ţebea. 

În toate aceste instituții,
profesorii, alături de elevi,
conturează în fiecare zi o fru-
moasă carte a înțelepciunii
care ulterior este purtată prin
puterea graiului și a faptelor
peste tot în lume. Acest feed-
back pozitiv din partea
elevilor ne motivează să fim
implicați activ în procesul in-
structiv-educativ și în același
timp să ținem pasul cu schim-
bările care au loc în educație

Raportându-ne la schim-
bările din educație, putem
spune că anul școlar 2020-
2021 a fost un an diferit pen-
tru noi, cadrele didactice.
Predarea online, o nouă di-
mensiune a educației, a fost o
reală provocare pentru noi
deoarece a trebuit să armo-
nizăm tehnologia cu realitățile
socio-economice. Din fericire,
în acest sens, am avut  parte
de sprijinul Primăriei Baia de
Criș astfel încât toți elevii au
primit tablete care le-au per-
mis să se conecteze la orele
online.

Pentru că în centrul activ-
ității noastre stă elevul, în -
cercăm în permanență să

modernizăm și să îmbună -
tățim baza materială a școlii.
Cu sprijinul Primăriei, în acest
an școlar, continuăm procesul
de digitalizare și modernizare
a școlii. În momentul de față,
avem trei proiecte în curs de
derulare. Primul proiect
vizează continuarea digita -
lizării - profesorii vor primi
laptopuri, iar în clase se vor
instala table SMART. Celelalte
două proiecte se axează pe
modernizarea bazei sportive
și materiale ale școlii.

La nivel de instituție, alături
de colegii mei, ne pro punem să
venim în com ple tarea pro -
iectelor menționate. Dorim să
dăm un aer modern labora-
torului de informatică, să înfi-
ințăm o asociație de părinți -
profesori, dar și să renovăm
sera din curtea școlii gim-
naziale. Toate aceste inițiative
ne vor permite să oferim
elevilor condiții optime de
studiu, dar și experiențe de for-
mare constructive pentru
dobândirea de aptitudini și
competențe necesare în viață.

Deși în contextul pan-
demiei, interacțiunile directe

au fost limitate, nu am re-
nunțat la parteneriate, cum ar
fi cel cu fundația „Noi Orizon-
turi” care gestionează clubu -
rile Impact. Un astfel de club
activează și în școala noastră
și contribuie la dezvoltarea
personală a elevilor noștri.
Așteptăm cu nerăbdare să re-
luăm toate acti vitățile de vo -
luntariat, de autocunoaștere și
de socializare care com-
pletează activitățile de la
școală.

Ne găsim astfel în acord cu
afirmația lui Jean Piaget:
„scopul educației nu este să
crești volumul de cunoștințe,
ci să creezi posibilitatea ca un
copil să descopere și să inven-
teze, de a crea oameni care
sunt capabili de lucruri noi”.
Prin tot ceea ce facem la
Școala Gimnazială „Avram
Iancu” Baia de Criș, încercăm
să oferim elevilor noștri
cadrul optim pentru dez-
voltarea personalității, dar și
un mediu în care activitățile
de învățare să alterneze cu
cele extrașcolare.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Am trecut de mi-
jlocul lunii febru-
arie, iar Proiectul

Legii bugetului de stat
tot nu a ajuns în Parla-
mentul României. Anul
acesta, pe fondul celei
mai mari crize sanitare
din ultimii 100 de ani,
aprobarea timpurie a
bugetului nu mai era
doar o necesitate ad-
ministrativă, ci una san-
itară, de care depinde
viața multor oameni.

În campanie, toate par-
tidele de la guvernare – coali -
ția învinșilor, au promis lapte
și miere. Când s-au văzut, însă,
la Palatul Victoria, situația a
fost alta. Au tăiat și au
înghețat, s-au luptat pe funcții
ca hienele pe mâncare, lăsând
nevoile societății pe plan se-
cund. Așadar, vă întreb: Asta
este „revoluția bunei gu-
vernări”, stimați USR-iști? Așa
„dezvoltați România”, stimați
liberali? 

Săptămâna trecută, pre-
mierul României a fost între-
bat despre creșterea pensiilor,
unul dintre obiectivele pro-
puse de PNL înainte de
alegeri. Răspunsul a fost unul
simplu: nu am promis creșteri
în programul de guvernare, ci
în programul electoral.
Aceasta este cea mai mare
dovadă că liberalii nu vor re-
specta promisiunile făcute
românilor.

Tot actualul premier, dom-
nul Cîțu, spunea în urmă cu
câțiva ani că sănătatea și edu-
cația nu trebuie să fie o priori -
tate. Acum, și-a pus crezul în
aplicare. Cheltuielile cu sănă-
tatea se mențin în 2021 sub
5% din Produsul Intern Brut,
departe de ținta de 6% pro-

pusă în programul de gu-
vernare și departe de procen-
tele alocate în majoritatea
țărilor europene. 

Bugetul educației, de ase -
menea, lasă de dorit. Am par-
curs probabil cel mai greu an
al învățământului românesc,
cu impact negativ asupra dez-
voltării elevilor noștri. Cu
toate acestea, guvernanții ig-
noră în continuare nevoile din
sistem, alocând doar 2,55%
din PIB pentru educație.
Aceasta este cea mai mică alo-
care din 1995, de când există
date privind cheltuiala guver-
namentală de la Eurostat sau
Ministerul Finanțelor. În
2019, fișa de buget a Minis-
terului Educației și Cercetării
arăta o alocare de 30.9 mili -
arde lei pentru domeniul edu -
cației. În 2020, același
mi nister avea 30,5 miliarde lei
alocați la capitolul învățămân-
tului. Anul acesta, Ministerul
Educației a primit doar 28,5
miliarde lei. Așadar, cifrele
spun totul.

Acum că au trecut toate
scrutinele electorale, coaliția
de la guvernare crede că poate
face ce vrea. Cu siguranță,
sunt greu de oprit, având și
majoritate parlamentară, dar
asta nu înseamnă că PSD nu
va acționa constant pentru
corectarea derapajelor ad-
ministrative și politice ale gu-
vernului. Ele există, iar noi le
vom sublinia de fiecare dată.
Totodată, dacă cineva crede că
românii nu vor ține minte, în
viitor, toate minciunile din
campaniile PNL și USR, se
înșeală amarnic.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 
EDUCAȚIA ȘI SĂNĂTATEA
NU SUNT O PRIORITATE

PENTRU GUVERN

Un loc în care tradiţia se
împleteşte cu modernizarea
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Deva – Unul dintre cele mai
spectaculoase monumente is-
torice din judeţul Hunedoara,
ruinele capitalei Daciei Ro-
mane, Ulpia Traiana Sarmi -
zegetusa, îşi urmează cursul
spre mult dorita restaurare.
Este vorba despre amfiteatrul
binecunoscut de la Ulpia Tra-
iana, un loc în care, odinioară,
se desfăşurau lupte de gladia-
tori la fel ca în Roma Antică. 

Prins într-un proiect de
conservare şi restaurare,
obiectivul istoric va deveni
mult mai interesant pentru
turişti, atunci când aceştia vor
putea să vadă cum era, de fapt,
amfiteatrul roman. 

Conducerea Consiliului
Judeţean (CJ) Hunedoara a
semnat contractul pentru ser-
viciile de proiectare şi asis-
tenţă tehnică necesare în
cadrul Proiectului de restau-
rare a Amfiteatrului din situl
Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
fosta capitală a Daciei Romane. 

Etapa I a contractului cu -
prinde actualizarea expertizei
tehnice, în etapa a II-a vor fi
elaborate documentațiile teh -
ni ce necesare pentru obține -
rea avizelor și acordurilor
conform certificatului de ur-
banism, a Documentației Teh -
nice pentru obținerea
Auto rizației de Construire
(D.T.A.C.), a Documentației
Tehnice pentru Organizarea
Execuției (D.T.O.E.) și verifi-
carea documentațiilor tehnice

pentru cerințele stabilite de
lege, de către verificatorii de
proiecte atestați de Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării
și Administrației și Ministerul
Culturii. 

Etapa a III-a a contractului
prevede elaborarea Proiectu-
lui Tehnic de execuție, inclusiv
a caietelor de sarcini și a de-
taliilor de execuție. De aseme-
nea, contractul prevede
acor darea de asistență tehnică
de către proiectant pe toată
perioada execuției lucrărilor,
până la recepția finală. 

Pentru cele trei etape, ter-
menul de realizare prevăzut în
contract este de 5 luni și jumă-
tate. 

Valoarea contractului pen-
tru serviciile de proiectare și
asistență tehnică din partea
proiectantului se ridică la

806.165,50 lei (inclusiv TVA).
„Mulțumesc din suflet dom-

nului Ștefan Bâlici pentru spri-
jinul acordat județului
Hunedoara. Sunt convins că
vom avea în continuare spri-
jinul Institutului Național al
Patrimoniului pentru că ne
dorim să implementăm cât
mai multe proiecte europene
în acest domeniu. Urmează
Muzeul Civilizației Dacice din
Orăștie. Mulțumesc colegilor
mei din cadrul Unității de Im-
plementare a Proiectului pen-
tru implicare”, a declarat
președintele CJ Hunedoara,
Laurențiu Nistor.

Proiectul „Conservare, res -
taurare la Amfiteatrul din
cadrul sitului Arheologic Ulpia
Traina Sarmizegetusa” este fi-
nanțat din fonduri europene
nerambursabile, prin Progra-

mul Operațional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 5
„Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a
patrimo niului cultural”.

„Colaborăm cu multe uni -
tăți administrativ teritoriale în
țară, dar vă mărturisesc că nu
avem cu nimeni o colaborare
atât de bună cum avem cu
Consiliul Județean Hunedoara.
Și acesta este un lucru foarte
important, pentru că patrimo-
niul din județ este extrem de
valoros. Ne străduim să facem
proiecte bune împreună.
Mulțumesc echipei de la CJ
Hunedoara cu care am avut
discuții constructive”, a de-
clarat Ștefan Bâlici, directorul
INP.

În cadrul proiectului se
propune amenajarea zonei

amfiteatrului cuprinsă între
intrarea nr. 7 și intrarea nr. 12,
prin reconstruirea volume -
trică a Podiumului, a Maeni-
anum primum și a Tribunei,
amenajarea intrărilor de tip I
nr. 9 și nr. 10 și de tip II nr. 8 și
nr. 11.

Vestigiile Coloniei Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sar -
mizegetusa fac parte din pa -
trimoniul cultural naţional de
excepție. Monumentul se află
în Țara Hațegului, în comuna
Sarmizegetusa, și este clasat în
Lista monumentelor Istorice,
având codul HD-I-s-A-03205. 

Valoarea totală a investiției
este de 22.089.484,65 lei lei
inclusiv TVA, din care con-
tribuția Consiliului Județean
Hunedoara este de
781.455,87 lei.
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Hunedoara - Bărbatul
care a trântit de pământ un
copil de 13 ani şi l-a agresat
şi pe fiul său, de 8 ani, într-un

părculeţ din municipiul
Hune doara, rămâne în arest
preventiv pentru 30 de zile,
după ce Tribunalul Hune-

doara a respins, ca nefon-
dată, contestaţia depusă de
acesta la hotărârea luată de
judecătorul de drepturi şi li -
bertăţi din cadrul Judecăto-
riei Hunedoara.

Decizia instanţei Tribuna -
lului Hunedoara este defini-
tivă şi a fost pronunţată în
Camera de consiliu, se arată
în minuta publicată pe por-
talul instanţelor de judecată.

Bărbatul, în vârstă de 29
de ani, din Hunedoara, a fost
arestat preventiv pe 8 febru-
arie fiind acuzat de comi -
terea infracţiunilor de loviri
sau alte violenţe, violenţă în
familie, precum şi tulburarea
liniştii şi ordinii publice.

Poliţiştii care au cercetat
cazul au stabilit că incidentul
a avut loc după ce copilul
agresat, în vârstă de 13 ani, şi
fiul agresorului, în vârstă de
8 ani, s-au certat într-un păr-
culeţ din Hunedoara. La scurt
timp, bărbatul s-a dus în
locul de joacă unde se afla
băiatul mai mare, l-a ridicat
şi apoi l-a trântit de pământ.
Apoi l-a lovit şi pe fiul său, de
8 ani.

În urma agresiunii, copilul
de 13 ani a suferit o fractură
la cap şi a fost internat la
secţia de Neurologie a Spi-
talului Judeţean de Urgenţă
Deva. 

În acest caz, Direcţia Gene -

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

Pentru familia copilului de
8 ani, cu a cărui mamă agre-
sorul trăia în concubinaj, s-a
dispus măsura protecţiei în
cadrul unui centru maternal
din municipiul Hunedoara.
Femeia mai are un copil în
vârstă de 8 luni. 

În ceea ce priveşte familia
băiatului de 13 ani, va fi luată
o decizie după ce se va
încheia evaluarea făcută de
echipele de asistenţi sociali. 

Agresorul celor doi copii din Hunedoara rămâne în arest

Proiectul de restaurare a 
Amfiteatrului de la Ulpia Traiana

Sarmizegetusa continuă 
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Cel de al doilea
turneu de sală pen-
tru echipele de

handbal din liga secundă,
seria B, a fost programat
de Federația Română de
Handbal  la Tg. Jiu,iar
echipa CSM Deva, a
evoluat cu speranța că va
înregistra rezultate la fel
de bune ca și în primul
turneu și că își va consol-
ida poziția în clasament ,

formația deveană ur-
mărind la finalul sezonu-
lui o posibilă promovare.

În primul joc programat
joi,CSM Deva a dispus  de for-
mația CNE Sf. Gheorghe cu
scorul final de 41-20(19-9)
iar în cea de a doua partidă
devencele au câștigat detașat
meciul cu CSU Timişoara,
rezultat final 38-24(19-11).

Derby-ul turneului s-a con-

sumat în etapa a șaptea,
gazdele de la CSM Tg. Jiu
evoluând împotriva  handba -
listelor de la SCMDeva. Jocul
a fost echilibrat în prima
parte, la pauză scorul fiind
egal 14-14, dar în repriza se-
cundă formația din Tg. Jiu și
cu sprijinul arbitrilor a reușit
să obțină victoria necesară cu
scorul de 32-26. De altfel for-
mația din Tg.Jiu s-a impus și
în jocul disputat în compania
echipei CSU Oradea, în timp
ce echipa din Deva a stat în
această etapă.

Ca urmare a acestor rezul-
tate CSM TG. Jiu conduce în
clasament , urmată de echipa
din Deva dar urmează încă
două  turnee de sală (încă FR
Handbal nu a stabilit locali -
tățile unde se vor desfășura
acestea), primul  programat
între 5 și 7 martie, iar al
doilea între 9-11 aprilie, la fi-
nalul cărora vom cunoaște
clasamentul în această serie.

Handbal feminin:
CSM Deva două victorii

în turneul de sală 
de la Tg. Jiu

Sportivii și oficialii
participanți la
Jocurile Olimpice și

Paralimpice de la Tokyo
vor trebui să respecte o
serie de reguli, înainte, în
timpul și după terminarea
întrecerilor, aceastea fiind
incluse într-un ghid  real-
izat de organizatorii
olimpiadei.

Acest ghid stabilește re-
sponsabilitățile sportivilor și
oficialilor echipelor, care ar
trebui asumate împreună cu
instrucțiunile primite de la
fiecare Comitet Național
Olimpic (CNO) sau Para -
limpic.Regulile se aplică în
același mod fiecărui sportiv și
oficial, indiferent de sportul
sau țara de unde provine, la
fel cum se aplică tuturor
celorlalți participanți la Jocuri.

Regulile trebuie respectate
începând cu 14 zile înainte de
a călători și pe toată durata
șederii în Japonia și este cru-
cial ca sportivii și oficialii să-
și  asume responsabilitatea
personală, fiecare contribuind
astfel la buna desfășurare și în
siguranță a Jocurilor.  Mai
mult, fiecare Comitet Olimpic
Național(CNO) va fi rugat să
numească un responsabil

COVID-19, o persoană de
legătură care va fi contactul
cheie pentru toate aspectele
legate de COVID-19.

Fiecare vizitator al Japoniei
va fi obligat să aibă un telefon
inteligent și să descarce, să in-
staleze și să ruleze două apli-
cații pentru smartphone-uri:
o aplicație de raportare a
stării de sănătate și o aplicație
de confirmare a contactelor
(COCOA). Ambele aplicații
sunt concepute pentru a ur-
mări îndeaproape starea de
sănătate a fiecărui vizitator și
pentru urmărirea persoa -
nelor care au intrat în contact
cu un pacient cu COVID-19.

Aceasta este o primă versi-
une a ghidului destinat spor -
tivilor și oficialilor, o
ac tua lizare a acesteia fiind
așteptată în aprilie 2021.

Olimpice: Delegațiile
naționale vor avea 

un responsabil COVID-19 
la Tokyo

Atleții seniori din
Balcani se vor în-
trece sâmbătă  20

februarie  în Arena
Ataturk din Istanbul, în
cadrul Campionatelor
Balcanice de atletism în
sală. 

Federația Română de
Atletism  a comunicat lista
sportivilor și a oficialilor care
vor face parte din delegația
țării noastre pentru ediția din
acest an a competiției  din
Turcia. Întrecerile sunt foarte
importante deoarece spor -
tivii participanți pot obține
calificarea la Campionatele
Europene  programate între
4-8 martie la Torun- Polonia,
dacă vor înregistra bare-
murile impuse de către Fed-
erația Europeană.

Municipiul Deva are nom-
inalizați în delegația care va
face astăzi, vineri 19 febru-
arie,deplasarea la Istanbul.
Florentina Marincu Iușco  le-
gitimată la Liceul cu Program
Sportiv Cetate Deva  va par-
ticipa  în proba de  săritura în

lungime și în funcție de  pro-
gramul competiției va con-
cura și în proba de triplusalt
iar Claudia Maria Florea(le-
gitimată la Sport Club Munic-
ipal Deva), a ales să  participe
numai la  proba de 1500 m,
unde vrea să obțină  baremul
de calificare la europene.

Cel de al treilea sportiv de-
vean, Andrei Răzvan Deliu, le-
gitimat și el la Sport Club
Municipal Deva va participa

la proba de săritură cu
prăjina , unde are șanse reale
pentru o câștiga o medalie
balcanică.

Din delegația României
mai fac parte și antrenorii de-
veni Nicolae Alexe și Emer-
son Toma care îi vor asista pe
atleți în tentativa lor de a urca
pe podiumul de premiere la
această ediție a Campio -
natelor Balcanice.

Atletism:  Trei atleți deveni participă 
la Campionatele Balcanice

ANUNŢ
„ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ „CINCIȘ 2001”, titular

al planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate
privată aparținând Asociației Composesorale „Cinciș
2001”, din jud. Hunedoara aduce la cunoștința publicului
că decizia etapei de încadrare, din procedura de regle-
mentare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare
a planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor trans-
mite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul
APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.”

ANUNŢ
SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la licitaţie, la

preţul de începere a licitaţiei următoarele bunuri; Maga-
zii- vestiare, 12.060 lei; Atelier tâmplărie PVC 18.361 lei;
Maşină frezat profile 3080 lei; Strung 2.327 lei; Gater ver-
tical 21.315 lei; Maşină lipit 4.942 lei; Maşină curăţat
4.823 lei; Maşină tăiat baghete 3.829 lei; Compresor 2.457
lei; Mercedes Benz 29.785 lei; Bunurile se află la Câmpul
lui Neag, Nr. 1, judeţ Hunedoara. Vânzarea va avea loc în
data de 10.11.2020, ora 10,  la sediul lichidatorului CII Ră-
doane Petru din Hunedoara, str. V. Babeş, nr 54. Se pot
primi şi Oferte ferme de cumpărare cu specificarea preţu-
lui pentru negociere directă prin poştă sau e-mail. Regu-
lamentul de vânzări se procură de la sediul lichidatorului;
ofertele se depun până în data de 05.03.2020, ora 16, în-
soţite de dovada plăţii garanţiei de participare de 10% din
preţul de pornire, plata taxei de participare la licitaţie şi
valoarea caietului de sarcini. Telefon 0745625653, e-mail:
rrliqidator@yahoo.com.
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D
evenii de la echipa
de fotbal în sală
Autobergamo au

remizat, 2-2 (1-1), cu
United Galați, în prima
etapă a turneului de play-
off desfășurat la Galați.  

Ei au condus cu 1-0, după
golul înscris de  Grosu din
minutul 9, Crișan, pentru
gazde, a restabilit egalitatea,
în minutul 16 dar Autober -

gamo Deva a trecut, din nou,
în avantaj după ce Gavrilă a
înscris, în minutul 26. Scorul
final a fost stabilit  de Araujo
care a egalat cu 4 minute
înainte de final.

În cel de al doilea joc Au-
tobergamo Deva a obținut o
victorie la limită, 3-2 cu FK
Odorheiu Secuiesc. Echipa
deveană a condus cu 2-0 prin
golurile reușite de Ossorio

(min. 2), Balázsi (14, auto-
gol), dar jucătorii din Odor-
hei au egalat prin Kedei (15)
și Balázsi (35).Golul victoriei
a fost înscris de Szőcs în mi -
nutul 37.

Autobergamo Deva  a
încheiat însă turul play-off-
ului Ligii I de fotbal în sală cu
o înfrângere severă ,devenii
fiind învinși fără drept de
apel, cu 0-5 de către liderul
actual al clasamentului,Impe-
rial Wet Miercurea Ciuc, după
ce la pauză, scorul a fost egal,
0-0!

Imperial Wet a acumulat
10 puncte în clasament, ur-
mață de United Galați, cu 7
puncte în timp ce Autoberga -
mo Deva se află pe locul al
treilea, cu 5 puncte, iar for-
mația din Odorhei e pe ul-
timul loc, cu zero puncte.

Al doilea, și ultimul turneu
din play-off se va disputa
între 20 și 22 februarie, iar
locul de disputate urmează să
fie anunțat de FRF.

Futsal: Autobergamo
Deva, doar locul III după

primele etape din play-off

F
ederația Română de
Haltere a fost sus-
pendată pe timp de

un an după ce Federația
Internațională de Haltere
(IWF) a constatat încăl-
cările repetate ale regu -
lilor antidoping (ADRV)
de către federația noastră
și după patru sportivi au
fost declarați dopați aceș-
tia fiind Florin Croitoru,
Răzvan Martin, Roxana
Cocoș și Gabriel Sîn-
crăian.

Federația Română de Hal-
tere a încălcat regulile anti-
doping cu patru sportivi în
decursul unui an și în aceste
condiții este supusă sancțiu-
nilor disciplinare de către

IWF, în temeiul articolului 12
din Politica antidoping a Fe -
derației Internaționale.

România nu este singura
federație suspendată în mo-
mentul de față, Thailanda și
Rusia fiind în aceeași culpă.

În aceste condiții, Româ-
nia nu va mai putea trimite
niciun halterofil la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, din
acest an. Inițial, înaintea sus-
pendării, România ar fi putut
trimite doi halterofili, unul la
masculin și unul la feminin.
Campioana mondială din
2017, Loredana Toma era
marea speranță a noastră la
o medalie la Tokyo. Numai că
acum visul sportivei de la

Olimpia București a fost
spulberat, ea neputând să
mai concureze la categoria
64 de kilograme.

În regulamentul  Federa -
ției Internaționale de Haltere
este prevăzut că dacă doi sau
mai mulți sportivi afiliați
unei federații membre au
fost găsiți cu o încălcare a
regulilor cu pedeapsă de 4
ani, cu ocazia unei ediții a JO
de vară, atunci federația re-
spectivă automat va fi
împiedicată să trimită sau să
propună sportivi ori alți ofi-
ciali la ediția JO următoare
deciziei finale ce impune
primele două sancțiuni rele-
vante.

Federația Română de Haltere a fost

suspendată de forul mondial

F
ederația Inter-
națională de Gim-
nastică a anunțat

organizarea unei etape
din cadrul  Cupei mondi-
ale, pentru a da posibili-
tatea sportivilor să obțină
punctele necesare pentru
o posibilă calificare la
Jocurile Olimpice de la
Tokyo. 

Competiția  se va desfă -
șura în sala în care  au fost or-
ganizate în 2018 întrecerile
Campionatelor Mondiale iar
etapa mondială programată
între 10-13 martie la Doha,
are în program numai evo -
luții pe aparate.

Gimnasta Ioana Stănciu -
lescu, 16 ani, componentă a
lotului național de senioare și
care se  pregătește acum la
București, figurează pe lista
participantelor la Cupa Mon-
dială de la Doha.

Și-au anunțat participarea
la evenimentul sportiv  din

Quatar, alte câteva sportive
care țintesc o calificare la
Jocurile Olimpice:Larisa Ior-
dache, Nina Derwael, Anas-
tasiya Alistratava, Flavia
Saraiva, Ondine Achampong,
Bianka Schermann, Sara Van
Disseldorp, Anastasiia Motak,
Diana Varinska și veterana
Oksana Chusovitina.

Gimnastică:  

Cupa Mondială la Doha

Mâine, sâmbătă 20 febru-
arie, municipiul Timișoara va
fi gazda ediției 2021 a între-
cerilor din cadrul etapei finale
a Campionatului Națio      nal de
Marș de iarna pentru seniori,
tineret și juniori, competiție
organizată de către Federația
Română de Atletism(FRA) cu
sprijinul  Direcției pentru
Tineret și Sport a județului
Timiș.

La aceste întreceri vor fi
prezenți și atleți din județul
nostru, după cum urmează:
Anamaria Bolohan,în proba
de 10000 m a junioarelor I,
Iulia Estera Marton și Ana
Margareta Voina, ambele în

proba de 5000 m a ju-
nioarelor II., toate legitimate
la SCM Deva.

CS Ghelari va fi reprezen-
tat de către atleta Madalina
Andreea Danciu  înscrisă în
proba de 10000 m a ju-
nioarelor I.

Toți participanții (sportivi,
voluntari, oficiali etc.) vor fi
obligați să respecte cu
strictețe măsurile de bază
pentru protejarea împotriva
COVID-19 iar la intrarea în
spațiul delimitat pentru
pregătire și apel se va efectua
triajul constând în verificarea
temperaturii și a stării de
sănătate.

Campionatul Național 
de marș pentru 

seniori și tineret

ANUNŢ

Comuna Vața de Jos anunță organizarea examenului
pentru promovarea în gradul profesional imediat superior
a unui inspector, clasa I, grad profesional principal în
inspector, clasa I, grad profesional superior, în aparatul
de specialitate al Primarului comunei Vața de Jos, județul
Hunedoara, în conformitate cu prevederile art.478, 479, a
art. 618, alin 22 și art.619, alin.7, din Ordonanța de urgență
nr. 57/2019, privind Codul administrativ în data de
31.03.2021, ora 10,00 – proba scrisă. Proba de interviu va
fi stabilită de Președintele comisiei de examinare.

Dosarele se pot depune până la data de 16.03.2021,
ora 10,00.

Condițiile de participare la examen și bibliografia se
afișează la sediul Comunei Vața de Jos, județul Hunedoara
și se pot obține de la secretariatul general al comunei Vața
de Jos, județul Hunedoara, tel/fax. 0254.681.054/
0254.681.055.



Utilizată de medicina
naturistă din cele mai
vechi timpuri, ridi -

chea neagră are atâtea pu -
teri miraculoare încât a fost
supranumită ”magia nea-
gră”. Se spune că în Egipt,
constructorii piramidelor
consumau ridiche neagră,
pentru a-și menține sănă-
tatea, tonusul și rezistența
organismului. Remediu ex-
celent pentru mai multe
afecțiuni, ridichea neagră
este recomandată de nu-
triționiști mai ales în dietele
sezonului rece.

Pentru întărirea 
imunității

Se prepară o salată din ur-
mătoarele ingrediente: o ridi -
che neagră, 225 g. de cartofi
albi, un măr roşu Ionatan, două
fire de ceapă verde, 2 linguri de
oţet de vin, 2 frunze de salată,

sare şi piper. 
Caratofii se curăță și se taie

cubulețe, apoi se pun la fiert în
apă cu sare. După ce s-au fiert,
apa se scurge, iar cubulețele se
lasă să se răcească. Mărul se va
tăia în cubulețe foarte mici, fără
se se curețe de coajă, iar ceapa
verde se taie mărunt. Ingredi-
entele se amestecă bine, apoi se
adaugă ridichea neagră, rasă pe
răzătoarea fină, ulei de măsline,
sare, piper și oțet. Salata se va
servi pe frunzele de salată ver-
rde, cu multă ridiche neagră
rasă deasupra.

• Tot pentru întărirea imu-
nități și detoxifierea organis-
mului, se prepară o salată din:
2 bucăți de ridiche neagră, 2
cepe, suc de lămâie, sare, piper,
pătrunjel, o mână de nuci sfărâ-
mate, o lingură de muștar
dulce, o lingură de smântână
sau iaurt gras.

Ridichea se spală și se curăță

de impurități, apoi se rade cu
coajă cu tot, pe răzătoarea mare
și se presară cu sare. Ceapa se
taie peștișori, se sărează, se
amestecă ușor cu mâna, pentru
a se înmuia,  apoi se pune în
castronul cu ridichea rasă. Dea-
supra se presară nuca mărun -
țită și totul se amestecă cu grijă.
Separat, se face un dresing din
iaurt sau smântână, sucul de la
o jumătate de lămâie, piper,
sare și ulei de măsline, care se
toarnă peste ridichea rasă,
amestecată cu nucă și ceapă.
După omogenizare, salata se
lasă la rece.

În caz de răceală, gripă
sau infecții respiratorii

Sucul de ridiche neagră este
benefic în caz de gripă. Se
prepară în storcător și se ad-
ministrează câte 3-9 linguri de
sirop pe zi, pe stomacul gol.
Tratamentul va dura timp de

10-14 zile, scrie doc.ro.

Siropul de ridiche 
neagră

• Se prepară din două
ridichi, care se scobesc de miez,
iar cavitatea formată se va
umple cu miere sau zahăr.
Compoziția se pune aproape de
o sursă de căldură sau chiar în
cuptor, la foc mic, lăsându-se o
perioadă de timp până se
formează siropul. Acesta se bea
a doua zi dimineața.

• Tot pentru obținerea
siropului de ridiche neagră se
procedează în felul următor:
ridichea se spală bine iar dea-
supra se taie sub forma unui
capac, apoi se scobește în inte-
rior, astfel încât pereții acesteia
să fie destul de subțiri, în
funcție de cât de mare este
ridichea. O treime din spațiul
obținut se umple cu miere de
albine, se pune capacul la loc și

se lasă la rece 12 ore. În spațiul
scobit se va forma un sirop gal-
ben, din care se administrează
una-două linguri, de două-trei
ori pe zi. Pentru atenuarea
durerilor din gât și un efect mai
rapid, peste miere se va rade
puțin ghimbir proaspăt, scrie
unica.ro. 

• Siropul de ridiche neagră
se mai poate obține și prin
tăierea ridichii în felii și for-
marea unor straturi alternative,
cu miere sau zahăr. La fel se va
obține un sirop dulce, scrie
leacurivechi.ro.

În afecțiunile renale
Consumul de ridiche neagră

ajută la eliminarea toxinelor
acumulate în rinichi, reducând
formarea calculilor renali și in-
hibând, totodată, infecțiile
urinare. De asemenea, dimi -
nuează senzația de arsuri în
timpul urinării, datorită pro -
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prie tăților ei antiinflamatoare.
Consumată regulat, ridichea
neagră duce la mărunțirea cal-
culilor renali sau biliari și la
eliminarea lor mai ușoară, scrie
https.topremediinaturiste.ro/.
În astfel de situații, tratamentul
cu suc sau sirop și miere ar tre-
bui să dureze șase săptămâni.
Dacă se face și o combinație
între suc de ridiche neagră, suc
de ridiche roșie, suc de cas-
travete și suc de varză, efectul
energizant și tonic va fi comple-
tat de cel depurativ, spun spe-
cialiștii. 

Reglează tensiunea
Datorită conținutului ridicat

de potasiu, ridichea neagră
ajută la reglarea tensiunii arte-
riale și îmbunătățirea circulației
sanguine. Cercetătorii afirmă că
antioxidanții pe care-i conține
ridichea au un rol important în
prevenirea cance rului.

Reglează nivelul 
colesterolului

Fibrele din conținutul aces-
tei legume ajută la absorbția ex-
cesului de colesterol din vasele
de sânge, fiind micșorate riscu -
rile de accident vascular cere-
bral, ateroscleroză sau alte
probleme cardiace, spun
cercetătorii.

Inflamațiile articulare
Sunt atenuate cu macerat de

ridiche neagră. Acesta se obține
din leguma rasă și lăsată câteva
zile într-un litru de vin alb.
Amestecul se pune într-o sticlă,
care va fi agitată zilnic, potrivit
medicina-informativa.com/.
După ce se strecoară,  se vor
consuma 150 ml pe zi, timp de
două săptămâni.

Încheieturile
dureroase

Se vor unge cu o tinctură,
pregătită în felul următor: 200
ml suc de ridiche neagră se
amestecă bine cu cu o lingură
de miere, o lingură de alcool și

o lingură de sare. Tinctura ast-
fel obținută se aplică pe locurile
dureroase. Și tot pentru a calma
durerile, se poate aplica un
amestec de ridiche rasă și al-
cool.

În caz de constipație
Sucul de ridiche băut di mi -

neața pe stomacul gol și ridi -

chea consumată crudă, sunt
laxative naturale eficiente.

Durerile de ficat
Pot fi alinate cu ajutorul

cata plasmelor de ridiche, tăiate
felii sau rase, aplicate pe
dreapta abdomenului. Sucul de
ridiche neagră, băut înainte de
masă, acționează ca un drenor

biliar, spun nutriționiștii.

Regenerează părul
Sucul de ridiche ajută și la

regenerarea părului, dând toto-
dată și strălucire tenului. Asta
datorită conținutului ridicat de
zinc, fosfor și vitamina C din
compoziția acestuia, spun spe-
cialiștii. Aplicat pe păr, sucul de
ridiche ajută și la eliminarea
mătreții, întărește rădăcina
prevenind, totodată, și căderea
părului.

Curăță și 
regenerează tenul

O mască făcută cu ajautorul
sucului de ridiche curăță tenul,
având și efect purificator. În
acest caz, se va tampona
obrazul cu suc proaspăt de
ridiche neagră, care se lasă să
acționeze câteva minute, apoi
tenul se clătește cu apă mine -
rală neacidulată.

În caz de acnee
Se poate utiliza atât ridichea

rasă cât și sucul, care ajută tenul
afectat de acnee sau coșuri, pro-
cedându-se astfel: se dă pe
răzătoare o ridiche neagră,
curățată de coajă, se stoarce de
suc și se aplică pe față. Se ține
aproximativ un sfert de oră,
după care, se îndepărtează cu
apă. Cu sucul proaspăt de
ridiche se tamponează apoi
obrazul, după care se clătește
din nou cu apă.

Important!
Chiar dacă are o mulțime de

calități, ridichea neagră trebuie
consumată cu prudență de
către persoanele cu sensibilități
gastrice sau cele care suferă de
hipotiroidism, spun specialiștii.
Dar dacă este consumată sub
formă de salată sau preparată
termic, reacțiile neplăcute sunt
foarte rare.

Pagini realizate de

Cornelia Holinschi
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PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

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

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

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Proprietăți terapeuetice
Studiile recente, bazate pe recomandările medicinei po -

pulare străvechi, scot în evidență calitățile curative ale acestei
legume, care deține proprietăți multiple. Bogată în minerale
și vitamine, ridichea neagră are efect tonic și detoxifiant
asupra organismului. Fluidizează secrețiile bronșice, datorită
conținutului ridicat de substanțe active sulfuroase. Ajută la
combaterea efectelor exceselor alimentare în mod natural,
datarită conținutului mare de fibre și apă. Remediu natural
împotriva pietrelor la de  nivelul rinichilor și  vezicii biliare,
ridichea neagră are și efect diuretic, curățând rinichii de
reziduuri, prin stimularea și eliminarea nisipului renal,
potrivit sanatate.ro. De asemenea, cercetările efectuate au
demonstrat că ridichea neagră favorizează o circulație corectă
a sângelui, ducând la scăderea colesterolului și prevenind
apariția bolilor de inimă.
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Este de dorit să amânați
proiectele mari până spre sfârși-
tul intervalului. Nu de altceva,
dar lucrurile mărunte de care
trebuie să vă ocupați, vă vor lua
o mare parte din timp. În plus,
aveți nevoie și de persoane cu ex-
periență, care să vă sprijine la
nevoie.

Ca să realizați ceea ce vă doriți,
aveți nevoie de înțelegerea celor
din jur și, mai ales, de mai multă
răbdare. La serviciu așteptați ca
lucrurile să intre pe făgașul nor-
mal.  Doar atunci puteți acționa,
mai ales că urmează o reușită în
plan profesional.

Rezolvați-vă problemele așa
cum știți voi, fără să apelați la cei
din jur. Asta pentru că, cei care
nu vă cunosc pot interpreta
greșit intențiile voastre. Mergeți
mai departe pe drumul ales,
aveți încredere în forțele voastre
și, nu uitați: perseverența
învinge!

Urmează câteva zile frumoase,
în care reușiți să treceți peste
toate obstacolele financiare și să
încheiați cu bine o afacere pro -
fitabilă. Intenționați să achi -
ziționați sau să vă mutați într-o
locuință nouă. Acest lucru este de
bun augur, mai ales că și
partenerul își dorește asta.

Cu banii nu stați prea bine, și asta
din cauza unor investiții nepro -
fitabile pe care le-ați făcut.
Vestea bună este că vă veți re-
dresa foarte curând, pentru că o
persoană importantă din viața
voastră vă sprijină necondi -
ționat. În dragoste, lucrurile se
vor rezolva de la sine.

Stabiliți-vă prioritățile în această
perioadă și păstrați-vă cu grijă
economiile. Gândiți-vă mai întâi
de ce aveți nevoie cu adevărat, ca
să nu vă risipiți inutil banii. Pri -
miți o propunere de colaborare
într-o activitate interesantă și
chiar profitabilă.

O persoană apropiată vouă vă
poate reproșa că nu vă implicați
suficient atunci când este vorba
de unele momente dificile. Încer-
cați să-i dați ascultare, chiar
dacă răbdarea voastră are o
limită. La serviciu veți avea mult
de lucru, dar nu intervin schim-
bări semnificative.

Stabiliți-vă prioritățile încă de la
începutul intervalului, pentru că
vă așteaptă zile în care este
nevoie să luați decizii importante
la serviciu și în familie.  Până
atunci, trebuie să discutați cu
persoanele implicate și să găsiți
o cale de rezolvare.

Urmează o perioadă dinamică,
în care, dacă v-ați dorit să faceți
ceva important pentru voi, este
momentul să încercați. Chiar
dacă cheltuielile vor spori, veți
avea șansa să vă implicați în ac-
tivități interesante, aducătoare
de profit. În dragoste, numai de
bine.

Ideile voastre interesante vă pot
aduce satisfacții la locul de
muncă sau într-un grup de pri-
eteni. Încercați să atrageți
atenția asupra activității voastre
viitoare, pentru că, proiectul la
care lucrați are sorți de izbândă,
iar beneficiile materiale vor fi pe
măsură. 

Analizați cu atenție planurile pe
care le faceți și nu uitați să vă so-
cotiți mai bine banii de care dis-
puneți. Nu de altceva, dar o
situație neclară vă poate face să
luați decizii greșite, care vor
atrage anumite pierderi finan-
ciare. Sfătuiți-vă cu o persoană
de încredere.

Perioada următoare va fi destul
de încărcată, iar activitățile de la
locul de muncă vă copleșesc. Veți
lua decizii imediate, pentru că
timpul nu vă permite să așteptați.
Chiar dacă unele dintre ele nu
sunt de bun augur, până la urmă
reușiți să vă descurcați.

• Într-o farmacie…
- Domnule, vă explic pentru a treia oară,

pentru antidepresive aveți nevoie de rețetă.
- Certificatul de căsătorie și poza soției nu

sunt suficiente?!

• Discuție între soți
- Iubito, îmi faci tochitură moldovenească

săptămâna asta?
- Nu pot, poate cealaltă…
- Am întrebat-o, nu poate nici ea!

• Soţia trimite un SMS soţului:
- Toate ferestrele sunt îngheţate, nu se mai

deschide niciuna!.
Soţul:
- Toarnă multă apă caldă şi bate uşor cu un

ciocan pe rame.
Soţia revine:
- Acum, calculatorul a murit de tot…

• Prin Oceanul Pacific…
Trecea un vapor, iar un pasager observă pe

o insulă un om zdrențăros, care sare și dă din
mâini și-l întreabă pe căpitan:

- Cine e tipul?
- Nu știu, dar de câte ori trecem pe aici, se

bucură nespus….

• Mere de la Cernobâl…
O bunicuță merge la piață și vinde mere și

strigă:
- Mere, mere de la Cernobâl!
Auzind asta, un bărbat se apropie de ea și-

i spune:
- Nu mai zi că-s de la Cernobâl; cine o să ți

le cumpere?
- Cumpără mamă, cumpără! Unii pentru

șefi, alții pentru soacre…

Vineri, 19 februarie

ANTENA 1, ora 20,30, Greu de pensionat

PRO CINEMA, ora 20,30, Omul din umbră

Sâmbătă, 20 februarie

TVR 2, ora 20,10, Căile iubirii

PRIMA, ora 20,00, Masca inocenței

Duminică, 21 februarie

TVR 2, ora 20,10, Astă seară dansăm în familie

PRO TV, ora 23, O simplă favoare

Luni, 22 februarie

TVR 1, ora 22,10, Ține dușmanii aproape

FILME CAFE, ora 22,00, De la apusul la răsăritul

soarelui

Marți, 23 februarie

PRO CINEMA, ora 20,30, Jefuitorii de bănci

TVR 1, ora 22,10, Nevăzut, necunoscut

Miercuri, 24 februarie

PRO CINEMA, ora 20,30, Tatăl vitreg

PRO TV, ora 22,30, Viespea verde

Joi, 25 februarie

HBO, ora 20,00, Suflet de muzician

PRO CINEMA, ora 20,30, Bani însângerați

ALTE  RECOMANDĂRI:

Duminică, 21 februarie, ora 20,00

Casino Royale
Filmul urmărește începutul carierei lui James

Bond, celebrul ”Agent 007”. Acesta este trimis în
Muntenegru pentru a-l spiona pe Le Chiffre, finanța-
torul unei grupări teroriste. Dar, pentru a-l opri și a
distruge rețeaua teroristă, Bond trebuie să-l bată pe
Le Chiffre la o partidă de poker cu miză mare, jucată
la Casino Royale. Pentru a intra în joc, Bond este aju-
tat de Vesper, o frumoasă funcționară de la Trezore-
ria statului, care avea misiunea să-i înmâneze miza
jocului și să supravegheze banii guvernului. După ce
Bond și Vesper reușesc să supraviețuiască at-
acurilor mortale ale lui Le Chiffre și acoliților săi, ei
se simt atrași unul de celălalt. 

PRO TV



O
amenii se împart în
două categorii: cei
care au propria

viață și cei care își umplu
marele vid existențial cu
viața altora. Rețelele de
socializare sunt un
răspuns pentru cei care
se ascund de viața reală
sau nu au curajul ori
atributele de a trăi viața
pe care o visează. 

Din ce în ce mai mulți au
ajuns să nu mai facă difer-
ența între real și virtual. Din
punct de vedere psihologic,
virtualul poate lua orice
formă dorește fiecare indi-
vid, în funcție de caracterul,
aspirațiile, năzuințele, felul
lui de a fi. Dezavantajul este
că ființele au devenit simple
avataruri, lipsa conștien-
tizării fizice a interlocutoru-
lui ștergând, comod, efectele
reale ale interacțiunii. Cam
ca într-un joc online, în care
îți omori adversarul și
mâine, simplu, dacă vrei, o
iei de la capăt, tot cu el. 

Așa au ajuns la putere… 

Cei de astăzi, cu ajutorul
rețelelor de socializare. Atât
a socializat ,,diaspora”cu ai
lor de acasă, încât ne-a dis-
trus și vândut ca nație,  ca să
le fie lor bine. Această per-
cepție a realității virtuale de-
pinde decisiv de caracterul
fiecăruia, de nivelul de in-
teligență, de nivelul de edu-
cație, de modul în care acesta
ar acționa în diverse circum-
stanțe conform trăsăturilor
sale de personalitate. Felul în
care abordează indivizii alți
indivizi este filtrat prin pro-
pria personalitate, pentru că,
în lipsa instanțelor morale
de la nivel social, fizice, tan-
gibile, se induce fals, ideea că
totul este permis, în con-
secință, orice poate fi schim-
bat. 

Subconștientul joacă un
rol dominant, deoarece se in-
duce acea senzație de liber-
tate întâlnită deseori în
hipnoza terapeutică, unde
starea asemănătoare celei
dintre veghe și somn îi lasă
acestuia controlul, în timp ce
conștientul este, pentru o
vreme, concediat. Lipsa fizică
a interlocutorului a dărâmat
barierele morale, concep-
tuale și a lăsat unora o portiță

prin care să își strecoare pro-
priile frustrări, nereușite, in-
vidii, meschinării, în iluzia
libertății absolute, a inexis-
tenței controlului și a pedep-
sei. Așa au apărut hărțuitorii
online, bullying-ul, avalanșele
de propuneri indecente, per-
sonalitățile false, furturile de
identitate, calomniatorii. 

Citisem undeva că cei
care-i vorbesc pe alții de rău
nu spun nimic despre aceș-
tia, ci doar despre ei înșiși. Ei
le arată celorlalți, în  toată
splendoarea, propria per-
sonalitate. Pentru că, noi
percepem lumea prin prisma
propriilor noastre concepții,
atitudini, comportamente.
Iar felul în care îi vedem pe
ceilalți, e doar ceea ce trans-
formăm, adaptând realitatea
pentru a se plia pe ceea ce
suntem noi înșine. Nu, inter-
netul nu a schimbat oamenii.
Ei sunt exact ceea ce au fost
și înainte, doar că mediul on-
line le-a oferit posibilitatea
de a alege și de a se exprima
conform alegerii. Exprimăm
ce suntem. 

Cine suntem într-o 
lume nebună?! 

Unii sunt sfinți, alții ne-
mernici, imaginându-și că
sunt stăpânii vieții noaste.
Totul este să nu te transformi
din ,,salvator în criminal"… 

Acum, dacă ești trecut de
65 de ani, n-ai decât să-ți
găsești un loc pe un peron,
într-o gară părăsită, unde să
aștepți, resemnat, ”trenul
vieții”. Acolo locuiește acum
și ”Profesorul”, o valoare a
nației române. Pentru că, in-
culții sunt ocupați să con-
ducă țara. Se pregătesc
pentru vânzarea ei și exter-
minarea oamenilor. 

Îi aștept pe trădători pe
peronul gării pustii, în care
nu mai trece nici un tren.
Doar trenul vieții, în care nu
avem nevoie de bilet, în-
trucât nu mai există casă de
bilete, nu avem nevoie de
impiegat de mișcare, că nici
,,paletă" nu mai există. A fost
furată și dată la fier vechi.
Acum, gara este pustie. În
gară am rămas doar eu și un
rătăcit de profesor care, da-
torită unei pensii de mizerie,
doarme aici, așteptând ca și

mine, trenul vieții. 
Aici ne-au adus ,,trădătorii

neamului". De aici poți
rămâne sau poți pleca, cu
primul tren, care există doar
imaginar. Și viața este tot
imaginară, după fizica cuan-
tică. Aici vor ei să petrecem
noi, cei peste 65 de ani. Pen-
tru că tinerii au acum locul
lor: sunt SCLAVII OCCIDEN-
TULUI.

Nu l-am înțeles atunci, în
totalitate pe Profesor. Pentru
că,  eu n-am trăit ceea ce el a
trăit și nici el nu mă putea
înțelege. Eu visam că voi fi
bogat, liber, că fac numai ce
vreau. Iar acum el nu
înțelege ceea ce noi am înțe-
les, pentru că nici el n-a trăit
ce trăim noi. De aceea întâl-
nirile noastre au un țel și un
loc comun. 

Am urmat sfatul lui, prim-
ind un telefon, să ne întâlnim
acum, în aceste momente di-
ficile, pe același peron și în
aceeași gară. Dar trenul n-a
mai venit, iar gara era pustie.
Doar un ins mai era pe
peron, încovoiat, cu părul alb
și nespălat, iar casa lui era
chiar gara. Cine era? Profe-
sorul. Ajunsese precum gara,
întrebându-mă: oare tu știi
cum este viața pe un peron al
unei gări pustii, într-o
democrație occidentală,
unde curge lapte și miere,
unde toți analfabeții au de-
venit miniștri, parlamentari
cu limuzine la scară, iar val-
orile stau pe un peron și
locuiesc în gara părăsită și
dărăpănata? Atunci, am
încercat să răspund obiectiv
la întrebările profesorului,
rămânând cu el pe același
peron, în aceeași gară, aștep-
tând trenul care nu va mai
trece.

„Viața pe un peron”…

Se măsoară în ani, în oa-
meni sau în gânduri și-n
trăiri? Despre asta încerc să
vorbesc, comparând viața de
azi cu așteptarea pe un
peron, într-o gară, prin care
nu mai circulă niciun tren.
Despre refugiile pe care ni le
creăm singuri, atunci când
realitatea nu mai core-
spunde cu ceea ce visăm să
avem. Refugii în care aștep-
tăm să treacă furtuni și să

revenim într-un prezent mai
frumos. Dar unde este fru-
mosul, binele și idealul când
te refugiezi în pustiu? Iar
pustiul nu e decât un gol
neumplut, zicea el. Noi as-
cultăm un cântec și exact așa
ne trăim viața. 

Așteptăm deznodământul
și credem că al nostru va fi
special, că viața a pregătit
pentru noi „un ceva măreț”.
Așa începem noi să așteptăm
și, în această așteptare, vin
să ne bântuie, rând pe rând,
sau toate odată: speranța,
tristețea, dezamăgirea, ex-
altarea și, în final, re-
semnarea.

Am încercat să-l înțeleg,
dar mai apoi, tot el a venit cu
ideea că „ori trăiești viața, ori
o înțelegi”, ori… aștepți un
tren într-o gară. 

Profesorul, personajul
principal, aștepta o călătorie
până când și-a dat seama că
așteptarea în sine, era călăto-
ria lui și a noastră. Pentru că,
inevitabil, fiecare dintre noi
are o destinație la care vrea
să ajungă. Câteodată, până
ajunge să o conștientizeze,
pot trece zeci de ani, iar în
cazurile cele mai triste, oa-
menii mor fără să ajungă să-
și cunoască destinația. Doar
că modul în care călătorim
diferă pentru fiecare. 

Unii schimbă trenuri 
după trenuri… 

Diferite clase, cu diferite
tipuri de confort, iar alții
stau în picioare, lângă ușa de
la intrare. Alții merg într-o
singură direcție, fără bilet de
întoarcere, pur și simplu
așteaptă în gară. Așteaptă,
pentru că ăsta e modul lor de
a căuta ceea ce le lipsește. 

„Crezi în Dumnezeu
atunci când îl cauți. Dacă
crezi că l-ai găsit, acela e și
momentul în care l-ai pier-
dut”. Nu ești un om rătăcit
decât atunci când îți este
frică. Trăim într-o societate
mută, pustie, ireală, doar
gara a rămas reală. Oare ne
temem de singurătate și de
pustiu și acolo este salvarea?
„În deşert, se zice, nu se duc
decât îndrăgostiţii şi neb-
unii”. 

Problema existenței este
aceea care-l frământă. Unii

se tem de moarte, dar nu de
cea fizică. 

„Începem să murim când
nu mai avem puterea de a
alege”, iar ,,viața pe un
peron” spune totul. Încetăm
să existăm atunci când nu
mai vorbim, or, și vorbirea în
sine e o alegere.  Fericirea lor
este departe de Orizont. Ei
nu mai vorbesc de adevăr, nu
sunt siguri de realitatea de
astăzi. 

Profesorul și eu căutam
fericirea și orizontul care
este greu de atins. Trenul s-a
oprit în Gara Sibiu.

Profesorul este un erou al
zilelor noastre. L-a adus
Dumnezeu pe peron aștep-
tând condamnarea celor
care hotărăsc moartea seme-
nilor lor, înainte de o moarte
naturală. Dar nu l-a lăsat
niciodată să renunțe la luptă,
l-a lăsat să fie om printre
puținii de acest fel pe
pământ.

Nicio concluzie nu ar fi la
fel de potrivită ca un în-
demn: trăiți alături de EL o
viață pe un peron părăsit,
chiar și pentru câteva ore,
pentru că apoi în jurul vostru
vi se va contura mai clar per-
onul personal, banca de
așteptare, calea ferată și
pustiul.

Va aștept pe voi, cei care
mai sunteți valori și români
adevărați, aici, pe acest
peron, să întâmpinăm îm-
preună ,,Trenul Vieții". Mai
mai sunt doar câteva locuri
în GARĂ, într-un colț unde
nu plouă. Aici sunt și eu
așteptând trenul, care nu
mai vine…

Al dumneavoastră același
Prof  Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:

Ceapa se taie mărunt, se

călește în ulei până devine

translucidă, apoi se adaugă

roșiile curățate și tăiate

bucăți. Tigaia se ţine pe foc

până scade lichidul lăsat de

roșii. 

Rădăcinoasele se curăță,

se taie bucăți și se pun la

fiert în trei litri de apă.

Orezul se fierbe separat,

doar pe jumătate. Ciupercile

se cură, se taie felii și se

călesc în tigaie, la foc mic,

împreună cu celelalte legu -

me, până se înmoaie. La final,

se adaugă sucul de roșii, iar

după 2-3 minute, tigaia se ia

de pe foc. Când rădăci-

noasele sunt aproape fierte,

în oala cu supă se toarnă,

legumele călite, orezul și us-

turoiul feliat, sare, piper. 

Supa se mai lasă pe foc 2-3

minute pe foc, apoi se presară

pătrunjel verde dea supra și

se stinge focul.

INGREDIENTE

500 grame de ciuperci champignons, 3 morcovi, un

pătrunjel, țelină, 2 cepe, 4-5 căței de usturoi, ulei, 2

roșii, 300-350 ml de suc de roșii, 2 linguri e de orez1,

pătrunjel verde, sare, piper.

Supă 

de roșii 

cu 

ciuperci 

și 

orez

Mod de preparare:

Ouăle, împreună cu za-

hărul și sarea se mixează

bine, apoi la compoziție se

adaugă, pe rând, brânza de

vaci, uleiul, bicarbonatul,

aromele, mixându-se în con-

tinuare. La final, se adaugă

făina cernută, frământându-

se cu mâna, până se obține

un aluat moale și ușor lipi-

cios, fără să fie îmbibat cu

făină. Aluatul obținut se

acoperă cu o folie, lăsându-se

10-15 minute. După acest in-

terval, aluatul se întinde pe o

planșetă presărată cu făină,

până se obține o foaie de 1

cm grosime. 

Cu ajutorul unui pahar sau

a unei forme metalice se vor

decupa gogoșile, care se pun

apoi  la prăjit într-o cantitate

mare de ulei, la foc moderat.

După ce s-au prăjit, gogoșile

se așază pe o farfurie,

tapetată cu șervețele de hâr-

tie. Se pot servi simple sau cu

dulceață.

INGREDIENTE

3 ouă, o linguriță de sare, 100 g zahăr, 400 g brânză

dulce de vaci, 400 g făină, o lingură de bicarbonat sau

praf de copt, vanilie, alte arome, 30 ml ulei.

Au o multitudine de beneficii pentru sănătatea orga -

nismului. Unele specii conțin nutrienți care, conform

unor studii de laborator,  au capacitatea de a anihila pro-

liferarea celulelor tumorale, susțin cercetătorii. De

asemenea, acționează favorabil asupra unor boli, con-

tribuind la scăderea riscului de accident vascular, potrivit

sfatulmedicului.ro. Mai mult decât atât, asigură o digestie

eficientă, scad riscul bolilor cronice de la nivelul intesti -

nului, ajutând totodată la întărirea imunității. Au puține

calorii, o mare varietate de vitamine și pot înlocui cu suc-

ces carnea. De aceea, în bucătărie sunt folosite într-o

gamă largă de rețete culinare.

Drob de ciuperci

Mod de preparare:

Ciupercile se curăță, se taie în jumătăți, se presară cu

sare, piper, oregano și se pun la cuptor, într-o tavă cu

puțin ulei. Se lasă la cuptor până scade apa. După ce se

răcesc, ciupercile se taie fâșii și se amestecă cu ardeiul

tăiat cubulețe, pătrunjelul mărunțit, măslinele tăiate și,

dacă este cazul, se mai adaugă condimente.

Separat, ouăle se mixează cu puțină sare, se adaugă

apoi cașcavalul ras, continuându-se mixarea, după care,

se adaugă ciupercile pregătite anterior și 5 linguri de

făină. Totul se amestecă ușor cu o spatulă, iar după

omogenizare, compoziția se așază într-o tavă pentru

chec, unsă cu puțin ulei și tapetată cu hârtie de copt. Se

dă la cuptor pentru 30-35 de minute, apoi se face testul

cu scobitoarea.

INGREDIENTE

1,5 kg ciuperci champignon, 5 ouă, 5 linguri de

făină, 200 g cașcaval, 25 g măsline, pătrunjel

verde, 2 ardei roșii.

Gogoși cu brânză dulce 

Ciupercile comestibile
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

V - N - C - D - L - TISA - LARICE - ATU - TINTA - STUC - ZADA - F - ATA - SARJA - DT - R - BO - F - TA - C - J - S - CAL - P - M - GHEISE -

SERAFICI - IE - AQ - DE - UNDA - CP - UHU - FR - C - AUDIO - USA - BRR - SINA - BT - NI - OLITA - IERTA - M - ASABI - TUNA - OVA - AER

- DORIC - M - Q - DR - AF - ITE - ROSU - IC - AU - ASFALTA - JNEAPAN - PALIER - IAHT - AGER - DAC



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, 42 de ani, caut o tânără

serioasă, să aibă peste 25 de ani, care

dorește o familie. Telefon:

0732.469.582.

l Domn 33/1,80/78, serios, sin-

cer, sufletist, cu serviciu, situație

foarte bună, doresc căsătorie cu o

doamnă fără vicii, chiar și cu un copil,

sinceră și serioasă, cu vârstă de până

la 35 de ani. Aventurierele să se

abțină! Telefon: 0722.829.708.

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, sinceră, nemate-
rialistă. Rog și ofer serio zitate. Telefon:
0736.175.735 sau 072.514.674.

l Bărbat cu dizabilități, (neurop-

sihic, gr.2), 60 de ani doresc să cunosc

o persoană cu aceeași dizabilitate, de

49-50 de ani pentru prietenie-căsăto-

rie. Persanele care mă contactează să

fie de religie baptistă, creștină după

evanghelie sau penticostală. 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, nema-
terialistă. 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 mileuri din macramé, 
diverse dimensiuni, toate în stare
foarte bună. Preţuri negociabile. 
Tel. 0726.344.495.

l Caut meșter pentru executarea

de trotuare din plăci, în jurul casei.

Telefon: 0745.750.705.

l Vând o haină de blană din

nurcă albă, mărimea 40 și una maro,

mărimea 50. Telefon: 0745.750.705.

l Vând colecție de flori de mină

(eșantioane de roci), 2 farfurii pictate

manual, cărți de literatură. Prețuri ne-

gociabile, telefon: 0254.211.687,

0735.195.269.

l Vând 3 uși din lemn masiv,

2,05x 0,90 noi, 2 butoaie din lemn de

100 și 150 l, birou cu furnir de nuc,

scaun birou, tapiserie din piele, servi-

ciu de masă 12 persoane, aspirator

nou Philips, saltea Elixor magnetoter-

apie. Prețuri negociabile, telefon:

0751.462.085.

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, 15x21 cm,

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.
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Petroşani – Polisportivul
Avram Iancu, din Petroşani,
se pregăteşte pentru un nou
record mondial pe care îl va
dedica multiplei campioane
olimpice şi mondiale, Nadia
Comăneci, la 45 de ani de la
momentul în care steaua
gimnasticii a reuşit să câştige
prima notă de 10 din istoria
acestui sport. 

„Anul acesta împlinesc și
eu 45 de ani. Adică atunci
când Nadia realiza minunea
lumii eu am deschis ochii.
Dumnezeu aliniază în așa fel
astrele încât eu să mă nasc
într-o zi de 18. Exact, Nadia
a obținut primul 10 tot într-
o dată de 18 (iulie). Nadia, te
iubim, te respectăm și îți
mulțumim pentru tot ceea ce
ai făcut și faci în continuare.
Inspiri generații întregi de
oameni”, a declarat Avram
Iancu.

Şi pentru a-i mulţumi
Nadiei, temerarul bibliotecar
din Valea Jiului a decis să-i
dedice campioanei olimpice
un nou record mondial la
înotul de anduranță, prin re-

alizarea celui mai lung înot
după durata de timp, în
curent neutru.

„Actualul record este de
67 h și 16 minute. Prin dubla
traversare a lacului Balaton,
voi înota 3 zile și 3 nopți în-
continuu și după toate regu -
lile de Marathon Swim, 150
km. Recordul meu personal
de anduranță cât și cel mai
lung înot românesc este de

36 h și 29 de minute. Acum
va trebui să înot dublul aces-
tei perioade de timp”, spune
Iancu. 

Prin urmare, dacă toate
lucrurile vor evolua aşa cum
ar fi şi firesc, Avram Iancu va
înota în lacul Balaton din Un-
garia, singurul care permite
un asemenea record, pe data
de 18 iulie, anul acesta. Mult
succes! 
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Astăzi, ziarul Accent Media  a ajuns la ediția cu numărul 700.

Sunt peste 15 ani de când suntem alături de voi, dragi cititori,

timp în care am adus în prim plan momente importante din

viața județului și a dumneavoastră. Vom face același lucru și

de acum înainte, străduindu-ne să vă

oferim în continuare informații de

real interes din viața de zi cu zi. 

Am fost și vom rămâne un ziar în

slujba adevărului, indiferent de

vremurile pe care le traversăm.

Acum, la ceas aniversar, vă 

mulțumim, dragi cititori, pentru

că ne sunteți alături și vă asigurăm

de întreaga noastră prețuire. 

Cornel Poenar

Avram Iancu – 
în pregătirea unui 
nou record mondial

- Sunteţi membru al
Comisiei pentru apărare, or-
dine publică şi siguranţă
naţională. Cum a debutat
activitatea la comisie în
această sesiune parlamen-
tară?

Realitatea a depăşit cu
mult orice imaginaţie. Am
fost complet uluit să aflu că
nu există un regulament de
organizare şi funcţionare al
acestei comisii parlamentare.
Şi de aceea am solicitat de
mai multe ori preşedintelui
comisiei să facă demersurile
necesare pentru a intra în le-
galitate. Când, în cele din
urmă, ne-a prezentat o schiţă
de regulament, am constatat
că textul redactat avea o serie
întreagă de lipsuri şi de
aceea, pe baza experienţei
personale anterioare, am
venit cu un proiect de regula-
ment mult mai complet şi
mai aplicat.

Din păcate, preşedintele
comisiei nu se grăbeşte deloc
să aloce timpul necesar pen-
tru dezbaterea acestui docu-
ment fundamental în activi-
tatea comisiei.

- Există în domeniul
acesta o iniţiativă legisla-
tivă pe care o consideraţi o
prioritate absolută?

Da. Au trecut 30 de ani şi
securitatea României a ră -
mas definită juridic în ter-
menii Legii nr. 51/1991
privind siguranța națională a
României. La momentul res -
pectiv, acea lege a părut mai
degrabă un compromis care
să asigure tranziţia de la o
viziune strategică la alta,
într-un moment în care ra-
portul bipolar de putere la
nivel mondial dispărea. Între

timp, realitatea s-a schimbat
fundamental din punct de
vedere politic, economic, so-
cial şi militar.

Între timp, România a de-
venit membră a NATO şi UE.
Armata României a devenit
profesionistă.

Din toate aceste motive şi
nu numai, adaptarea cadru-
lui juridic la noua situaţie
devine obligatorie şi este ur-
gentă.

- A fost pandemia o
ameninţare la siguranţa na -
ţională?

În mod cert, a fost şi, deo-
camdată, este încă. Am asis-
tat cu toții la preluarea de
către medicii militari a con-
ducerii unor spitale aflate în
dificultate. În prezent, un
militar coordonează campa-
nia de vaccinare la nivel
naţional. Şi implicarea mili-
tarilor în combaterea pan-
demiei nu a fost doar în cazul
izolat al României. Şi alte
state europene au apelat la
militari pentru  a da greutate
demersurilor contra pan-
demiei şi a eficientiza acţiu-
nile de combatere.

De aceea am în vedere nu
doar schimbarea Legii nr.
51/1991, ci şi a legilor care
privesc organizarea şi activi-
tatea tuturor structurilor
componente ale sistemului
naţional de apărare.

Recenta epidemie şi toate
vulnerabilităţile pe care le-a
expus la nivel global sunt un
argument în plus în ceea ce
priveşte urgentarea unei ast-
fel de iniţiative legislative,
care trebuie să fie un demers
comun, al întregii societăţi
româneşti, politicieni şi
socie tate civilă.

Viorel Sălan: “Este inadmisibil
să nu existe regulament 

de funcţionare la Comisia 
pentru apărare”

– ediția 700


