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Lucrările de modernizare
ale secţiei de Cardiologie
din cadrul Spitalului
Judeţean s-au încheiat. Aici
vor fi 45 de paturi, spaţii
pentru investigaţii imagis-
tice, cabinete medicale. 
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Zăpada pe pârtiile din
Straja depăşeşte 1,20
metri. Pentru cabanieri
este unul dintre cei mai
buni ani din punct de
vedere al turismului.
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anunţuri de mare şi mică publicitate
în ziare locale şi centrale

GRATUIT

Cum va începe semestrul
al doilea în şcoli? 
Cum va începe semestrul
al doilea în şcoli? 

Comuna Vălişoara este condusă de primarul
Camelia Bedea. Care sunt planurile de viitor
ale administraţiei locale, aflăm din interviul

acordat publicaţiei noastre. /pag.4

magazinPag. 8
Natura face parte din viața
noastră, iar condițiile
meteo au efect direct
asupra stării noastre fizice
și psihice, spun cercetătorii. 

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.

Câştigătorii pe luna IANUARIE:
• Staţia PETROM 2 Deva

Bogdan Iulian
Burza Valentin

• Staţia PETROM 5 Deva
Marian Edith
Mihal Alexandru Gabriel
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– În calitatea dumnea -
voastră de coordonator -
proiecte și programe educa-
tive în cadrul Colegiului Eco-
nomic „Emanuil Gojdu"
Hunedoara, punctați-ne
cele mai reușite momente
educative, culturale și
sportive finalizate și care
erau înscrise pe agenda de
activități a primului semes-
tru școlar.

– Muncă, perseverență, co-
laborare, implicare, des chi -
dere dar și dăruire. Sunt doar
câteva principii care con-
turează activitatea de la
Colegiul Economic „Emanuil
Gojdu" Hunedoara. Acum, la
final de semestru, este mo-
mentul să ne oprim pentru
câteva momente, să nu mai
fim călători prin timp, ci să
lăsăm pe acesta să ne spună
unde suntem. Este un bun
moment să vedem dacă
aceste principii au valorizat
activitatea și au contribuit la
procesul de predare-învățare.

Semestrul I, din anul școlar
2020-2021, a fost un semes-
tru plin de provocări, iar con-
textul medical ne-a deter-
 minat să facem lucrurile
diferit. Învățământul hibrid și
cel online a schimbat modul
clasic de predare și a trebuit
să ne adaptăm astfel încât
elevii să nu fie afectați foarte
mult de absența contactului
direct cu școala. Echipa man-
agerială, coordonată de dom-
nul director Anișor PÂRVU,
s-a implicat activ în tehnolo-
gizarea și organizarea în-
vățământului online. Profe-
 sorii au primit tablete grafice,
iar unde a fost cazul, elevii au
primit dispozitive electron-
ice, pentru a participa la ore,
de la distanță. Astfel, am

reușit să facilităm accesul la
educație pentru toți elevii
colegiului nostru, obiectiv es-
ențial al strategiei nostre de
acțiune.

Deși nu am avut contact di-
rect cu elevii noștri, am reușit
să interacționăm de la dis-
tanță și să realizăm proiecte
frumose. Am menținut
vechile colaborări, dar în ace-
lași timp ne-am făcut și pri-
eteni noi, parteneri cu care
împărtășim aceleași viziuni
constructive. Ei ne ajută să
aducem valoare și finalitate
actului educativ realizat în
școala noastră.

Colegiul Economic „Ema -
nuil Gojdu" Hunedoara  face
parte din Special Olympics
Unified Champion Schools®
(ucs) / Școala Generației Uni-
ficate – una dintre cele mai
cuprinzătoare inițiative pen-
tru educația incluzivă a tiner-
ilor cu și fără dizabilități
intelectuale. În cadrul orelor
de dirigenție, elevii au avut ca
temă conștientizarea și au
vorbit despre discriminare și
stereotip. Ulterior, un grup de
elevi de la școala noastră, a
participat la „Campionatul
Virtual de Fitness Unificat”,
alături de „Bravii” cu dizabili -
tăți intelectuale. Această com-
petiție a repre zentat încer-
 carea noastră de a ne adapta
la instrumentele virtuale care
să redea sportivilor Special
Olympics și elevilor noștri en-
tuziasmul întrecerii sportive
și bucuria câștigării unei
medalii.

Doamna Mariana Stoica,
profesor de limba și literatura
română, a implicat elevii într-
o serie de activități interac-
tive, extensii ale activității la
clasă, în cadrul cercului de

lectură ÎN-SEMNĂRI. În urma
participării la Concursul
Național Lecturiada elevilor,
organizat de ANPRO (Asoci-
ația Națională a Profesorilor
de Limba și Literatura
Română „Ioana Em. Pe-
trescu”, Cluj-Napoca (des-
fășurat on-line), 4 elevi au
obținut premiul I și au fost
admiși la Școala Solomonar-
ilor, desfășurată în primele
zile de septembrie (tot on-
line). Clasele a V-a și a VI-a au
participat la proiectul Lecturi
paralele, inițiat tot de ANPRO. 

Sărbătorind Ziua Națio -
nală, elevii au citit împreună
cu părinții, bunicii sau frații
câte o povestire din volumul
„Mică istorie a unui secol
mare” (coordonat de dna
Monica Onojescu) și au real-
izat câte o prezentare pictată,
desenată cu programe spe-
ciale sau videoclip, ex-
primând punctele de vedere
ale generațiilor din famila lor
în legătură cu textul citit. Ziua
Culturii Naționale, 15 ian-
uarie 2021, aniversarea a 171
de ani de la nașterea lui Mihai
Eminescu a fost celebrată de

către 98 de hunedoreni, de
vârste diferite (între 3 – 69 de
ani) elevi, studenți, profesori,
primar, medici, asistente,
polițiști, jandarmi, cadre mil-
itare, bibliotecare, scriitori,
întreprinzători particulari,
pompieri, interpreți de muz-
ică populară, membri ai Or-
dinului Cavalerilor de
Hunedoara, fotbaliști, revi-
zori, directori, librari, jurnal-
iști, alte profesii, pensionari,
părinți și copii, bunici și
nepoți: fiecare a recitat câte o
strofă din „Luceafărul” și a re-
alizat un videoclip, toate fiind
montate în 4 filme, corespun-
zătoare celor 4 părți ale po-
emului.

Tot la nivel de proiecte, în
luna decembrie, Colegiul Eco-
nomic „Emanuil Gojdu"
Hunedoara a început activi-
tatea în cadrul unui proiect cu
finanțare europeană EQAFIT
(Enhanced Quality Assurance
in the Financial Training).
Alături de partenerii noștri
din Suedia, Belgia, Italia,
Spania, Slovacia și Grecia vom
realiza un ghid de bune prac-
tici care va face tranzitul între

curriculumul școlar și cer-
ințele de pe piața muncii.
Pentru că la nivel liceal, pro-
filul nostru se bazează pe Ser-
vicii, am considerat că
im plicarea noastră poate
aduce beneficii proiectului și
în același timp putem să fruc-
tificăm legăturile cu par te -
nerii noștri.

Proiectul ROSE (Romania
Second Education Project)
este un alt pilon important al
activităților desfășurate în se-
mestrul I. ROSE este un
amplu proiect din Educație,
care își propune să contribuie
la reducerea abandonului în
învățământul secundar și
terțiar și la creșterea ratei de
promovare a examenului de
Bacalaureat. Coordonatorul
de grant, prof. Adina Borza, s-
a implicat activ și în luna oc-
tombrie 2020, colegiul nostru
a semnat acordul de grant pe
o durată de 2 ani, în valoare
de 332.619 RON. Astfel, elevii
de la nivelul liceal beneficiază
de pregătire gratuită în ved-
erea promovării examenului
de Bacalaureat, dar și de ac-
tivități extrașcolare care vin
în completare.

Toate aceste activități
menționate anterior nu ar fi
fost posibile și nu vor fi posi-
bile fără o colaborare efi-
cientă între cadrele didactice,
elevi, părinți și parteneri.
Doresc să le mulțumesc, în
numele colegiului, și să îi invit
să ne fie alături în viitoarele
proiecte pentru a putea con-
tinua această poveste fru-
moasă care se scrie la
Colegiul Economic „Emanuil
Gojdu” Hunedoara și în 2021.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Bilanţ, la final de semestru
Dialog blitz cu prof. Andreea IGA

Deva - Sindicatul Solida -
ritatea Hunedoara a solicitat
ministrului Energiei, Virgil
Popescu, să dispună un con-
trol al activităţii desfăşurate
de Biroul de Resurse Umane
din cadrul Termocentralei
Mintia, dar şi în ceea ce
priveşte modul în care s-a
derulat plata unor drepturi
salariale ale angajaţilor.

Conducerea organizaţiei
sindicale susţine că unitatea
economică de la Mintia se
confruntă cu o lipsă de per-
sonal care ar putea pune în
pericol activitatea de pro-
ducţie a energiei electrice şi
termice.

„Vă solicităm să dispuneţi
un control amănunţit al ac-
tivităţii Biroului Resurse
Umane din cadrul Termocen-
tralei Mintia pentru a identi-
fica responsabilii cu
com petenţe în asigurarea şi
completarea necesarului de
personal pe termen scurt,
mediu şi lung, precum şi
tragerea la răspundere a
celor care se fac vinovaţi că
au permis să se ajungă, prin
lipsa personalului, la punerea
în pericol a activităţii de pro-
ducere a energiei electrice şi
termice în cadrul termocen-
tralei”, se arată în documen-
tul transmis ministrului

Energiei.
Totodată, sindicatul sus -

ţine că o parte dintre anga-
jaţii termocentralei ar fi
beneficiat de majorări sala -
riale, în condiţiile în care uni-
tatea nu ar fi plătit, din
martie anul trecut, toate
drepturile băneşti ale per-
sonalului existent.

În plus, Sindicatul Solidari -
tatea Hunedoara solicită pro-
movarea unui act normativ
care să cuprindă măsuri de
protecţie socială a salariaţilor
Complexului Energetic Hune-
doara (CEH) în caz de fali-
ment sau de restructurare a
societăţii.

Sindicatul Solidaritatea cere un control la Termocentrala Mintia



Deva - Opt spitale din
judeţul Hunedoara vor primi,
în următoarele zile, un
număr de 88 de concentra-
toare de oxigen individuale
ce au fost achiziţionate de
Guvernul României şi sunt
destinate pacienţilor bolnavi
de COVID-19, a informat In-
stituţia Prefectului.

Aparatele au fost alocate
judeţului Hunedoara în urma

solicitărilor făcute de prefec-
tul Călin Petru Marian şi di-
rectorul Direcţiei de Sănătate
Publică, Sebastian Mezei.

"Dispozitivele medicale au
fost achiziţionate de Guver-
nul României, prin Inspec-
toratul General pentru
Situaţii de Urgenţă, şi sunt
destinate pacienţilor diag-
nosticaţi cu COVID-19 care
necesită un suport de oxigen

imediat, pentru susţinerea
funcţiilor vitale ale organis-
mului", se arată într-un co-
municat al Prefecturii
 Hu nedoara.

Concentratoarele de oxi-
gen vor fi livrate către spi-
talele din Petroşani, Vulcan,
Geoagiu, Hunedoara, Haţeg,
Deva, Simeria şi către Sanato-
riul de Pneumoftiziologie din
Brad.

Bucureşti – Părinţii care
trebuie să-şi trimită copiii la
şcoală, începând de luni, nu
mai trebuie să alerge după
adeverinţe medicale. Minis -
trul Educaţiei, Sorin Cîm-
peanu, a anunţat joi, 4
februarie, în cadrul unei
videoconferinţe cu inspectorii
şcolari, că vor rămâne valabile
adeverinţele medicale care au
fost emise de medicii de fami-
lie la începutul anului şcolar.

De asemenea, vor fi luate în
considerare şi adeverinţele
medicale emise în format
electronic. Ministrul le-a reco-
mandat profesorilor să nu le
ceară părinților elevilor să
mai meargă după alte acte.

"Nu trimiteți părinții copi-
ilor pentru alte adeverințe.
Adeverințele eliberate pe pri -
mul semestru rămân valabile.
Se vor lua în considerare și
adeverințele în format elec-
tronic. Pe baza propunerilor
primite o să introducem un
articol conform căruia adeve -
rințele medicale vor fi luate în
considerare și în format elec-

tronic, cred că este un lucru
important. Am anunțat deja
că adeverințele medicale elib-
erate cu privire la vulnerabili -
tățile elevilor care împiedică
venirea la școală vor fi luate în
calcul, cele eliberate pe primul
semestru", a declarat Sorin
Cîmpeanu, 

Ministrul a precizat că ele-
vii care prezintă simptome
ale bolii COVID-19 nu trebuie
să vină la școală pentru că nu
se vor pune absențe în cazul
lor.

Elevii vor fi testați rapid cu
teste antigen dacă prezintă
simptome la școală, dar
numai cu acordul părintelui,
care va semna, în acest sens.
Mai mult, la reîntoarcerea în
colectivitate după ce s-a vin-
decat, elevul trebuie să aducă
adeverință de la medicul de
familie.

În cazul în care elevii prez-
intă în timpul orelor de curs
stare febrilă sau altă simpto-
matologie specifică infectării
se va aplica protocolul de izo-
lare. 
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Deva – Elevii vor începe
luni, 8 februarie, semestrul al
doilea al acestui an şcolar.
Pentru majoritatea dintre ei,
cursurile se vor desfăşura cu
prezenţa la şcoală, însă, în
funcţie de rata de infectare cu
noul coronavirus, se va re-
curge şi la formatul online,
acolo unde incidenţa cazurilor
va depăşi o anumită valoare.
Aceasta va fi stabilită prin
ordin comun al ministerelor
Educaţiei şi Sănătăţii. 

Ministrul Educaţiei, Sorin
Cîmpeanu, a precizat joi, 4
februarie, că există posibili-
tatea ca scenariul verde să
treacă sub 1,5 rată de inci-
dență, în loc de 1, ceea ce
înseamnă că mai mulți elevi
vor merge fizic la școală, de
luni. 

"În ceea ce privește sce-

nariile stabilite pentru re-
deschiderea școlilor, pragurile
au fost luate din pragurile
vechiului ordin comun. În mo-
mentul de față, în Hotârarea
CNCSU, scenariul verde pre -
vede până la 1 la mie rata de
incidență. În alte domenii, se
prevede de la pragul de 1,5 la
mie. Se dorește armonizarea.
Această armonizare ar în -
semna că mai mulți elevi vor
începe școala. În această vari-
antă am estimat 2,4 milioane
elevi care ar începe școala teo-
retic. Este un element impor-
tant", a declarat Ministrul
Educației, la videoconferința
cu inspectorii școlari. 

În judeţul Hunedoara , cal-
culele Inspectoratului Şcolar
arată că din cele 119 unităţi
şcolare, 59 ar putea începe
cursurile cu prezenţă fizică la

ore. În 47 de şcoli din judeţ,
elevii vor urma scenariul gal-
ben, iar în 13 se va aplica sce-
nariul roşu, adică toate
cursurile se vor derula online. 

Este drept că şcolile care
vor fi în scenariul roşu sunt în
mediul rural, deci numărul
elevilor va fi relativ mic. 

De altfel, situaţia pe număr
de elevi arată că din totalul
celor 52.995 elevi din judeţ,
39.505 vor fi prezenţi fizic la
cursuri, 13.119 vor studia
potrivit scenariului galben, iar
370 vor fi la şcoală doar on-
line. 

În ceea ce priveşte cadrele
didactice care s-au vaccinat
împotriva COVID-19, numă rul
acestora este relativ modest,
numai 10% dintre acestea
reuşind să primească prima
doză de vaccin.

Şcoala începe pe 8 februarie
– 370 de elevi vor rămâne 

la cursurile online

Adeverințele
medicale 
din primul
semestru 
se iau în
considerare

Opt spitale vor primi concentratoare 
de oxigen individuale
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Accent Media: În urma
alegerilor locale care au avut
loc în luna septembie a anu-
lui 2020, ați fost aleasă pri-
mar al comunei Vălișoara.
Puteți să ne spuneți care sunt
primele impresii după prelu-
area mandatului?

Camelia Bedea: Preluarea
mandatului de primar al Co-
munei Vălișoara, reprezintă
pentru mine o mare respon sa -
bilitate și o obligație de a
munci în următorii patru ani
în folosul cetățenilor acestei
comune. M-a onorat nespus
încrederea pe care mi-au acor-
dat-o toți cei care m-au votat
și doresc să îi asigur că voi
pune oamenii pe primul loc pe
toată perioada mandatu lui și
mă voi implica pentru dez-
voltarea comunității care mi-a
acordat încrederea. 

AM: Puteți să ne arătați
pe scurt care vă sunt obiec-
tivele în acest mandat?

CB: - Mi-am propus re-
alizarea multor obiective, în
principal legate de creșterea
calității vieții oamenilor aces-
tei comunități, cum ar fi :
modernizarea drumurilor,
modernizarea și extinderea
rețelei de iluminat, aducțiune
gaz,investiții în singurașcoală
funcțională din comună, etc.
Desigur sunt conștientă că
fondurile bugetului local sunt
limitate, astfel că pentru re-
alizarea acestor obiective tre-
buie atrase fonduri europene.
Nu voi neglija nici viața cul-
turală a acestei comunități, în
măsura în care actuala stare
generată de Covid-19 va per-
mite, intenționez ca în cadrul
Bibiotecii și Căminului Cul-
tural Vălișoara, să organizez
diverse acțiuni, întruniri pen-
tru a facilita interacțiunea
între membrii comunității,
transmiterea  valorilor auten-
tice și tradiționale ale aces-
teia. Nu voi uita nici pe
iubitorii sportului și îmi
doresc organizarea diverselor
competiții sportive.

AM: Știm că începerea
unei activități noi, este difi-
cilă. Cum au decurs cele trei
luni ale începutului de
mandat, ce ați reușit să
realizați, ce nu ați
reușit?

CB: -Da, aveți
dreptate dar atât eu
cât și actualul vi-
ceprimar, domnul
Vraci Ma rin,  ne-

am ”acomodat din mers” și ca
să fiu mai explicită, au fost
probleme stringente care nu
sufereau amânare în a fi reali -
zate. Prima provocare a fost să
realizăm într-un termen rela-
tiv scurt, toate demersurile
pentru depunerea proiectului
pentru obiectivul de investiții
”Dezvoltarea rețelei inteli -
gente de distribuție gaze nat-
urale în comuna Vălișoara,
județul Hunedoara”în cadrul
POIM 2014-2020, Axa Priori-
tară 8-Sisteme inteligente și
sustenabile de transport al
energiei electrice și gazelor
naturale. Cererea de finanțare
a fost depusă în termen, în
data de 30.12.2020 de către
parteneriatul realizat  cu com.
Luncoiu de Jos și com. Băița.
Un alt proiect dus la bun
sfîrșit a fost depunerea cere -
rerii de finanțare pentru
proiectul ”Dotare Școala Gim-
nazială Vălișoara cu echipa-
mente, dispozitive electronice
din domeniul tehnologiei in-
formației!” în cadrul POC
2014-2020, Prioritatea de in-
vestiții 2c.Sperăm ca cele
două proiecte să  întrunească
punctajul adecvat pentru a
primi finanțare. O activitate
intensă au presupus și lu-
crările sistematice de cadas-
tru pe 5 sectoare cadastrale,
realizate conform Ho tă rârii
Guvernului
României

nr.294/ 2015- privind apro-
barea Programului naţional
de cadastru şi carte funciară
2015-2023. Astfel că a fost re-
alizată o ședință de informare
a deținătorilor de terenuri în
zona Muncel-Țarină din satul
Văli șoara, s-au realizat mă-
surători la fața locului, au fost
colectate acte și au fost în-
tocmite adeverințe în baza
Registrului agricol.  Acum pot
afirma căne încadrăm cu
depunerea documentației
până la data de 20.02.2020,
care este termenul limită.
Proiectele amintite mai sus,
sunt cele  mai ample pe care
le-am realizat, dar nu și sin-
gurele. În ultima perioadă, am
acționat pe căile de acces din
cadrul comunei  în acțiuni de
deszăpezire, de împrăștiere
de material antiderapant dar
și de pietruire a  unor porțiuni
de drumuri. S-au realizat și lu-
crări de întreținere a ilumi-
natului public și a altor
obiective care aparțin dome-
niului public și privat al co-
munei. 

Atât eu cât și vice pri marul
comunei Vălișoara, ne dorim
o bună colaborare cu membrii
Consiliului Local Vălișoara  și
sunt convinsă că vom face o
echipă de lucru competentă
cu personalul angajat al Pri -
măriei Comunei Vălișoara. 

Camelia Bedea: “Voi pune
oamenii pe primul loc în

toată perioada mandatului”

U
n scurt popas la
Liceul Tehnologic
Energetic ,,Drago -

mir Hurmuzescu”, Deva.
Unul dintre interlocutori
ne-a fost prof. Monika
HOMPOT, care cu amabili-
tatea ce o caracterizează,
ne-a relatat:

– Starea în care ne aflăm
ne-a forțat să fim părtași ai
unei schimbări radicale care
presupune adevărate rev-
oluții, șocuri în structura sau
funcționarea organizației
prin regândirea utilizării
tehnologiei, dar și restruc-
turarea organizării, structurii
și culturii școlii.

Aceste schimbări transfor-
maționale ne-au determinat să
abordăm procesul didactic
dintr-o altă perspectivă prin în-
locuirea în totalitate a interacți-
unilor face-to-face cu elevii și
colegii cu întâlnirile mijlocite de
aplicațiile din mediul virtual.
Trecerea de la procesul instruc-
tiv-educativ desfășurat în cadrul
grupului educațional și bazat pe
relații psihologice directe, nemi-
jlocite, de tipul față-în-față, la
derularea activi tă ților didactice,
exclusiv prin mijloace moderne
de comunicare online, poate
conduce la schimbări percep-
tive ale paradigmei edu-
caționale.

Această nouă abordare a ed-
ucației trebuie să fie direcțion-
ată în spiritul dezvoltării
autoeducației, atât a cadrelor
didactice, cât și și a elevilor, pen-
tru că nimeni nu a fost pregătit
pentru învățarea în totalitate în
mediul online. Cadrele didactice
au fost provocate să se adapteze
rapid și să transmită un mesaj
important elevilor: învățarea
continuă dincolo de școală și cu
instrumente online accesibile
tuturor și multă determinare; se
poate face progres; se pot încu-
raja elevii să învețe și să lucreze
independent.

Situația nou generată, neex-
perimentată și neadaptată s-a
concretizat rapid într-o învățare
de tip online, sincronă, care a
fost inițial abordată cu scepti-
cism de către cei mai mulți pro-
fesori și cu entuziasm și
curiozitate de către cei mai
mulți elevi.

În acest context, profesorii
au fost nevoiți să integreze într-
un timp foarte scurt TIC și noile
tehnologii de predare în pro-
gramele lor de instruire. Orga-
nizarea procesului de învățare

în mediul online presupune o
pregătire specială, nu numai din
perspectiva adaptării și ges-
tionării conținutului, a asig-
urării mijloacelor necesare
procesului de instruire, a flexi-
bilității metodologiei de pre -
dare, ci, mai ales, din
pers pectiva pregătirii resursei
umane (profesori și elevi, de-
opotrivă) pentru o astfel de ex-
periență didactică.

Ca urmare, după aproxima-
tiv două luni de școală, după în-
ceperea anului școlar
2020-2021, ne-am trezit din
nou în situația de a interacționa
cu elevii, de acasă. Eram deja
oarecum familiarizați, atât noi,
cadrele didactice, cât și elevii, cu
platformele educaționale on-
line, cu ajutorul cărora trebuia
să ne desfășurăm activitatea. Au
fost create conturile pentru pro-
fesori și elevi pe platforma edu-
cațională G Suite de la Google și
am început să ne realizăm lecți-
ile și să creăm teste pe această
platformă. Aplicația are multe
facilități, și pentru mine, profe-
sor de chimie și fizică, nu a
prezentat nicio problemă în a le
studia și utiliza. Am participat la
cursuri și webinarii de utilizare
a platformelor educaționale
Google, mozaWeb, ASQ, Quizz și
am învățat să le utilizez. Elevii s-
au adaptat ușor, iar eu cred, că
în afară de experimentul didac-
tic pe care trebuia să-l folosesc
la lecții pentru a pune în evi-
dență fenomene fizice și reacții
chimice, ora de curs a decurs
foarte bine. În absența labora-
torului de fizică - chimie, exper-
imentele au fost prezentate
virtual, dar și așa, cred că am
reușit să formez competențele
care trebuie formate, la fiecare
nivel de clasă, la disciplinele pe
care le predau. (Citiţi conti -
nuarea pe www.accentmedia.ro)

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Schimbări radicale
la Liceul Energetic

din Deva



Deva – Lucrările la secția
de Cardiologie a Spitalului
Județean de Urgență Deva s-
au încheiat, joi, 4 februarie,
fiind efectuată recepţia finală
a acestora. Secţia dispune de
45 de paturi, cabinete med-
icale, spaţii pentru investi-
gaţii imagistice, oficii şi
grupuri sanitare. 

De asemenea, pentru au-
torizarea activității, a fost
construită o scară de in-
cendiu care să deservească
Secția Cardiologie.

Secţia Cardiologie a fost
relocată în spațiul rămas
liber, de la ultimul nivel al
clădirii Ambulatoriului de
specialitate, după mutarea
secției ATI în corpul blocului
nou al Spitalului Judeţean.
Mutarea și amenajarea
secției la standarde înalte a
fost realizată prin programul
de reparații capitale finanțat
de Ministerul Sănătății.

Alături de conducerea SJU
Deva, de reprezentanții ISU și
DSP Hunedoara, la recepție a
participat președintele CJ
Hunedoara, Laurențiu Nistor,
administratorul public al
județului Hunedoara, Costel
Avram, precum și reprezen-
tanții firmelor implicate în
realizarea acestui proiect.

„Doresc să mulțumesc
con structorului pentru mo -
dul în care a realizat lucrările,
ministrului sănătății, pentru
sprijinul acordat, dar și
Primăriei Municipiului Deva
și conducerii Spitalului
Județean Deva. Când este
vorba de sănătate, nu se ține
cont de culoarea politică.
Trebuie să înțelegem cu toții
că sănătatea este primordială
pentru hunedoreni. O colab-
orare bună între toate insti-
tuțiile din județul Hunedoara

va duce la îmbunătățirea cali -
tății vieții locuitorilor județu-
lui nostru”, a declarat
Lau  rențiu Nistor, președin-
tele Consiliului Județean
Hunedoara care și-a expri-
mat încrederea că Ministerul
Sănătății va aloca fonduri
pentru finalizarea programu-
lui de reparații capitale. 

„Pentru Spitalul Județean
de Urgență din Deva de-
schiderea Secției de Cardi-
ologie este un lucru
extraordinar. Mă bucur nes-
pus pentru faptul că în-
cepând de astăzi, putem
funcționa în parametrii 
optimi”, a declarat dr. Emil
Stoica Mariș, manager interi-
mar al SJU Deva. 

Consiliul Județean Hune-
doara va finanța în acest an
amenajarea Unității de
Supraveghere și Tratament
Avansat al Pacienților Car-
diaci Critici (USTACC), un
compartiment de terapie in-
tensivă cu o capacitate de 12
paturi. Prin organizarea aces-
tui compartiment va fi redus
și riscul de deces al pa-

cienților aflați în stare critică.
„În momentul de față,

avem o secție de cardiologie
modernă. Realizarea acestei
secții este un pas foarte im-
portant pentru calitatea ser-
viciilor medicale din județul
Hunedoara, în viitor, urmând
construirea unui comparti-
ment USTACC și a unui labo-
rator de cardiologie
in ter  vențională. Aceasta este
dorința noastră și sperăm să
putem duce la bun sfârșit
toate aceste proiecte, pentru
a pune județul Hunedoara pe
harta cardiologiei inter-
venționale”, a declarat dr.
Constantin Blaj, șeful secției
Cardiologie a SJU Deva. 

Proiectul de reparații cap-
itale al Spitalului Județean de
Urgență Deva a fost demarat
în anul 2009 la inițiativa ac-
tualului președinte al Con -
siliu lui Județean Hunedoara,
Laurențiu Nistor, care, la acea
vreme, era deputat în Parla-
mentul României și a medi -
cului Ioan Demeter, pe atunci
director al Direcției de Sănă-
tate Publică Hunedoara.
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Recepţie finală la Secţia
Cardiologie a SJU Deva

Hunedoara – Personalul
medical din cadrul Spitalului
Municipal „dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara a
fost instruit asupra modului
de prevenire a incendiilor în
secţiile în care pacienţii inter-
naţi primesc oxigen. Măsura
este una binevenită, dacă este
să analizăm incidentele pe-
trecute la nivel naţional la
secţiile ATI de la spitalele din
Piatra Neamţ şi Institutul
„Matei Balş” din Bucureşti,
unde incendiile au curmat
vieţi omeneşti.

Prin urmare, specialişti din
cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă (ISU)
Hunedoara au fost invitaţi de
conducerea spitalului să
prezinte mai multe aspecte
legate de modul în care pot fi
prevenite incendiile, dar şi
soluţii simple prin care se
poate interveni rapid pentru
lichidarea unui incendiu, în
prima sa fază. 

„Ca urmare a evenimen -
telor tragice care s-au întâm-
plat în ultima perioadă în
spitale din România, am rugat
conducerea ISU Hunedoara
să trimită un echipaj de pom-
pieri, de profesioniști, care să
vină și să aibă o discuție cu
personalul din cadrul spitalu-
lui. Medicii șefi de secții și
asistentele șefe au văzut con-
cret care sunt măsurile ce pot
fi luate, practic, pentru a re-
duce riscul de incendiu și de
evenimente tragice într-un

spital. A fost o discuție inter-
activă, în care colegii mei au
adresat întrebări, iar cei de la
ISU Hunedoara au răspuns și
ne-au explicat multe neînțe -
legerile pe care le aveam până
acum”, a declarat managerul
Spitalului Municpal „dr.
Alexandu Simionescu” Hune-
doara, Radu Budae.

Pe linia prevenirii inciden-
telor, conducerea spitalului a
anunţat că în foarte scurt
timp vor fi achiziţionate de-
tectoare de oxigen cu ajutorul
cărora se va putea cunoaşte
dacă într-o încăpere concen-
traţia de oxigen a crescut
peste limita de siguranţă. 

De asemenea, la internare,
pacienţii vor fi informaţi asupra
modului în care trebuie să se
comporte în spaţiile în care se
foloseşte oxigen.

„Pacienţii trebuie să știe că
masca de oxigen nu poate fi
lăsată să funcționeze atunci
când este dată jos de pe față,
pentru că se adună prea mult
oxi gen în acea încăpere și se
poate genera o explozie. Din
acest punct de vedere riscul nu
poate fi niciodată zero, dar cu
cât facem mai multe instruiri și
întălniri cu specialiștii din
cadrul ISU, cu atât riscul poate
fi diminuat”, a arătat Radu
Budae.

În finalul instruirii, perso -
nalul medical al spitalului a
putut să testeze modul de
folosire a extinctoarelor cu
praf, aflate în dotarea unităţii
medicale.

Măsuri de prevenire a unor
incidente la Spitalul 

Municipal Hunedoara

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro
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L
una aprilie reprezintă
momentul adevărului
în ceea ce privește

calificarea gimnaștilor
români la Jocurile
Olimpice de la Tokyo
deoarece perioada 21-25
aprilie, la Campionatele
Europene de la Basel, 
Federația Româna de Gim-
nastică va înscrie în com-
petiție, atât la feminin, cât
și la masculin, sportivi care
vor concura pentru
obținerea locului eligibil la
competiția olimpică.

Pentru îndeplinirea acestui
obiectiv, Federația Româna de
Gimnastică a hotărât ca lotul
olimpic si național de senioare
aflat în pregătire la Deva, adică
gimnastele  Silviana Sfiringu,
Ioana Stănciulescu, Maria Hol-
bură, Daniela Trică și Antonia
Duță împreună cu antrenorii
Liliana Cosma, Nicolae
Forminte și Florin Cotuțiu să
se mute la București, pentru
antrenamente centralizate la
sala clubului Dinamo, alături
de Larisa Iordache, care va fi
pregătită de Lacrămioara și
Cristian Moldovan. Va fi un
program comun de pregătire,
supervizat săptămânal de
antrenorii federali Corina Mo-
roșan și Angela Cacoveanu.

„Am luat decizia de a le
aduce în cantonament la Bu-
curești pe componentele lotu-
lui de la Deva, gimnaste aflate,
cu excepția Mariei Holbură, în
primul an de seniorat, pentru
a se pregăti alături de liderul
echipei României, Larisa Ior-
dache, având ca scop întărirea
spiritului de echipă, o mai
bună comunicare între gim-
naste și mai ales, îndeplinirea
obiectivelor stabilite atât pen-
tru campionatele europene,
unde sperăm să mai calificăm
o gimnastă, cât și pentru o
participare cât mai bună la JO
de la Tokyo. Este o decizie
temporară, până la Campi-
onatele Europene de la Basel,

când sperăm să mai obținem
un loc la Jocurile Olimpice.
Fetele vor face în continuare
cursurile școlare on-line, iar
cazarea lor și a antrenorilor va
fi la un hotel. Este o acțiune
care nu ar fi fost posibilă fără
sprijinul Clubului Dinamo, al
COSR și al hotelului Marshal”-
a declarat Carmencita Con-
stantin, președintele Federa-
 ției Române de Gimnastică.

Antrenamentele comune s-
au desfășră în sala clubului
Dinamo. România are califi-
caţi până acum doar doi gim-
naşti la Jocurile Olimpice de la
Tokyo, Marian Drăgulescu
(sărituri) şi Maria Holbură
(individual compus).

Lotul de senioare al
României se pregăteşte

la  București

C
onsumul de alcool
va fi permis în lojele
stadioanelor care

vor găzdui meciuri la CM
2022 din Qatar, declară
reprezentanţi ai indus-
triei ospitalităţii implicaţi
în organizarea Mondialu-
lui din ţara asiatică.

În ciuda regulilor stricte
ale Qatarului privind con-
sumul de alcool, băuturile
care se încadrează la această
categorie vor putea fi găsite
în zona lojelor. Deocamdată
nu s-a făcut niciun anunţ pen-
tru deţinătorii de bilete în
restul stadionului.

''Sperăm ca oamenii să
poată consuma alcool dacă
doresc'', a declarat Jaime
Byrom, preşedintele MATCH
Hospitality, un furnizor de
bilete care includ servicii de
ospitalitate pentru CM 2022.
''Ne propunem să putem
servi alcool în cadrul progra-

mului nostru de ospitalitate",
a adăugat acesta.

În urmă cu mai mult timp,
Comitetul de organizare a CM
2022 susţinea că alcoolul va fi
interzis pe străzile şi în spaţi-
ile publice din Qatar în timpul
competiţiei, la fel şi în interi-
orul stadioanelor.

"Nu va exista consum de
alcool pe străzi, în parcuri şi
spaţii publice, este definitiv",
declara la acea vreme Hassan
Al-Thawadi, secretarul ge -
neral al Comitetului de orga-
nizare, într-un interviu
acor dat cotidianului Al-
Sharq. "Suntem împotriva
vânzării alcoolului pe sta-
dioane şi în jurul acestora",
adăuga oficialul qatarian.

Acest ultim punct riscă să
pună probleme Qatarului în
relaţia cu FIFA, care îl are
printre puternicii săi spon-
sori şi pe producătorul ame -
rican de bere Budweiser.

Fotbal internaţional

V
ineri și sâmbătă
sunt programate în
sala de atletism Ioan

Soter din cadrul Complex-
ului Sportiv Lia Manoliu
din Capitală, întrecerile
etapei finale a Campionat-
ului Național  indoor de
atletism pentru seniori și
seniori sub 23 de ani, la
care federația a acceptat
şi prezenţa juniorilor de
categoria I. Este  com-
petiția care va permite de-
semnarea sportivilor care
vor reprezenta România
la Cupa Balcanică.

S-au calificat la etapa finala
a Campionatului National de
sală Florentina Marincu Iușco,
cea care va evolua în ambele
probe, triplusalt si săritura în
lungime, Ovidiu Andrei Și-
toianu- săritura în lungime și
Eliza Enache la săritura în
înălțime, toți de la LPS Cetate
Deva iar de la SCM Deva vor

participa  Răzvan Deliu și An-
tonia Irimia, ambii la săritura
cu prăjina.

CSS Hunedoara  are cei mai
mulți atleţi calificați la etapa
finală, printre acestia  fiind
Ionuț Dorin Huțanu  și  ju-
niorul Adelin Pop (ambii în
probele de 800 și 1500 m),
Andrei Solomia (la 800 m),
Francesca Rus, Petrinia Piv -

niceru și Andrei Marian  în
probele de  60 m.

Menționez că întrecerile
balcanice ale juniorilor sunt
programate  la Sofia  pe 13
februarie iar cele ale senio -
rilor  la Istanbul pe data de
20. Campionatele Europene
de sală sunt programate în
perioada 4-8 martie la Torun-
Polonia.

Atletism:  La București Finala Campionatului

Național de sală pentru seniori

A
ntrenorii din
județul Hunedoara,
sunt invitați de

către conducerea Asoci-
ației Județene de Fotbal
Hunedoara la un curs de
perfecționare. Pot parti -
cipa la acest curs de per-
fecţionare, organizat de
către Comisia Tehnică din
cadrul AJF Hunedoara,
antrenorii posesori ai 
Licenţei C UEFA.

Cursul se va desfășura sub
îndrumarea lectorului Ma -
rius Sârbu – posesor de Li-
cenţa UEFA A Elite, care face

parte din corpul de forma-
tori de antrenori ai Federa -
ţiei Române de Fotbal, și
totodată profesor – antrenor
la CSM Deva.

La finalul cursului, antre -
norii vor primi un atestat
care să certifice participarea
la acest curs, care poate fi
utilizat apoi în cariera de
antrenor.

Cursul este programat du-
minică, 7 februarie, de la ora
10.30 iar cei interesați să
participe sunt rugați să se
adreseze  direct la AJF Hune-
doara.

ANUNŢ

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL Deva, administrator
judiciar, anunţă deschiderea procedurii generale de insol-
venţă a debitoarei CRYSTALIN CONSTRUCT SRL
(J20/930/2012, CUI 30767499) şi notifică toţi creditorii de -
bitoarei să depună declaraţie de creanţă la Tribunalul Hune-
doara (dosar nr. 105/97/2021) până la 18.03.2021. Termene
limită: tabel preliminar – 07.04.2021; introducere contestaţii
la tabelul preliminar – 7 zile de la publicarea în Buletinul Pro-
cedurilor 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 şedinţă 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.

Cursuri pentru

antrenorii

hunedoreni

Cursuri pentru

antrenorii

hunedoreni
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T
oate meciurile de tenis pre-
văzute pentru joi, la Mel-
bourne, în turneele de

pregătire pentru Australian
Open, primul turneu de Mare
Şlem al anului, care va debuta
luni, au fost anulate din cauza de-
pistării unui caz de infectare cu
coronavirus la un angajat al
hotelului în care câteva sute de
jucători şi membri ai staff-urilor
tehnice acreditate efectuau
carantina obligatorie înainte de
competiţie.

''Oficialii din domeniul sănătăţii ne-
au informat că un membru al person-
alului unui hotel de carantină a dat
rezultate pozitive pentru Covid-19.
Persoanele care se aflau aici şi urmau
să fie prezente la Australian Open (în
număr de 500-600) trebuie acum tes-
tate şi izolate fiind necesare rezultate

negative la teste. Joi nu va fi niciun
meci de tenis la Melbourne Park '', au
anunţat organizatorii într-un comuni-
cat.Joi, erau programate un număr de
50 de meciuri la Melbourne Park.

Simona Halep urma să joace joi în
sferturile de finală Gippsland Trophy
cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani,
33 WTA), la fel ca Irina Begu, care
urma să o înfrunte pe Naomi Osaka (3
WTA, 23 de ani). De asemenea, Sorana
Cîrstea avea meci cu Belinda Bencic
(12 WTA, 23 de ani) în optimi la
Grampians Trophy. Totodată, erau
programate şi meciurile Simona
Halep/Daria Gavrilova - Mihaela
Buzărnescu/Alize Cornet, Monica
Niculescu/Patricia Ţig - Ana
Blinkova/Veronika Kudermetova, în
sferturile probei de dublu la Gipps-
land Trophy.

Tenis

de

câmp

N
aţionala României a termi-
nat la egalitate cu Macedo-
nia de Nord, 2-2 (1-1),

miercuri seara, la Skopje, în
Grupa a 4-a a preliminariilor
Campionatul European de futsal -
EURO 2022.

Gazdele au deschis scorul prin Dan-
dan (12'40'') dintr-o lovitură liberă,
dar Felipe Oliveira (13'12'') a restabilit
egalitatea la scurt timp, din corner, cu
ajutorul unei devieri a lui Ismaili. Hen-
rique Ribeiro a adus România în avan-
taj (31'36''), deviind mingea trimisă
din corner de Savio Valadares. Mace-
donia de Nord a egalat pe final, prin
Darko Rangotov (37'14''), într-un mo-
ment în care a scos portarul şi a intro-

dus un jucător de câmp.
Echipa României a făcut deplasarea

la Skopje după un egal înregistrat
acasă cu Serbia, în meciul de debut în
aceste preliminarii.În celălalt meci al
grupei, Bosnia-Herţegovina a învins
Serbia în deplasare cu 4-2.

În clasament Bosnia ocupă primul
loc, cu 6 puncte, urmată de România,
2 puncte, Macedonia de Nord, 1 punct,
Serbia, 1 punct.Primul loc din grupă la
finalul campaniei se califică la EURO
2022. 

Şase din cele opt echipe care se vor
clasa pe locul secund vor merge şi ele
la turneul final din Olanda.

România va juca următorul meci
acasă cu Bosnia, pe 4 martie.

Futsal: Echipa națională a
României, doar egal la Skopje



Natura face parte din
viața noastră, iar
condițiile meteo au

efect direct asupra stării
noastre fizice și psihice,
spun cercetătorii. Și pen-
tru că fără să vrem, inter-
acționăm cu schimbările
care au loc în natură, vom
vedea în continuare cum
ne influențează vremea
comportamentul, starea
de sănătate și cum ne
putem proteja.

Medicina tradițională
orientală

Considera că organismul
uman este interconectat cu
forțele naturii și ale Universu-
lui, reacționând astfel la
schimbările climatice care au
loc, scrie medicina-informa-
tiva.com. Această sensibilitate
se manifestă pe fondul unor
dezechilibre care se agravează
atunci când natura devine
capricioasă.

Medicina tradițională
chineză, mayașă și

hindusă
Medicina tradițională chi -

neză ne spune că,  motivul
pentru care unele persoane
resimt neplăceri atât la
scăderi, cât şi la creşteri
bruşte de temperatură, se ex-
plică prin faptul că extremele
(Yin şi Yang) se răscolesc. În
timp ce Yin reprezintă, tris-
tețea, femininul, noaptea sau
răul, Yang este elementul lu-
minos, care reprezintă bucu-
ria, fericirea, masculinul, ziua
sau binele

O altă explicație pentru
tulburările legate de schim-
barea vremii ar fi starea de
echilibru a câmpului electro-

magnetic  generat de corpul
uman, care se stabilizează
atunci când energia inte-
rioară a organismului se cu-
plează cu energia exterioară.
Iar blocarea anumitor centri
energetici din organism, va
genera boala, persoanele în
cauză resimțind modificările
cu puțin timp înainte de pro-
ducerea lor sau când acestea
sunt în plină desfășurare. 

În zilele noastre 
Adepții medicinii alterna-

tive stabilesc o legătură di-
rectă între variațiile
at mosferice și starea noastră
de sănătate, afirmând că tem-
peratura, precipitațiile, umid-
itatea aerului, dar mai ales
presiunea atmosferica influ-
ențează în mod negativ un
mare număr de oameni. Aces-
tea nu ne îmbolnăvesc, doar
că trecerea de la un front at-
mosferic la altul poate de-
clanșa sau accentua anumite
suferințe latente, cum ar fi:
durerile de cap, migrenele,

sufocările, amețelile, starea
de slăbiciune, crizele reumat-
ice, irascibilitatea sau transpi-
rația excesivă. În urma
studiilor efectuate, s-a con-
statat că: 

Temperaturile
scăzute 

Ne ajută să dormim mai
bine, temperatura ideală pen-
tru somn fiind cuprinsă între
16 și 20 de grade Celsius,
scrie click.ro. 

Temperaturile 
ridicate

Pot perturba capacitatea
de odihnă a unei persoane. La
fel se întâmplă și pe timp de
furtună, când zgomotele pro-
duse afectează calitatea som-
nului.

Vremea frumoasă
În general, ne dă bună dis-

poziție, influențându-ne în
mod favorabil. O astfel de
vreme se caracterizează prin

menţinerea uniformă a ele-
mentelor meteorologice:
umiditate moderată, viteză
relative mică de mişcare a
aerului, zile senine, când tem-
peratura şi presiunea atmos-
ferică nu oscilează prea mult.
Atunci când lumina naturală
pătrunde în ochi, ea stim-
ulează secreţia de serotonină,
care aduce bună dispoziţie.
Astfel, cercetătorii au evi-
dențiat că pe timp de vară, în
corpul nostru se produce o
cantitate de şase ori mai mare
de serotonină decât iarna. De
aceea, în anotimpul cald,
nivelul de stres scade, ne
simţim mai energici şi avem
mai puţină poftă de mâncare.

Căldurile excesive
Nu sunt întotdeauna bene -

fice organismului. Asta pen-
tru că vasele de sânge se
dilată, în timp ce organismul
depune eforturi să-şi regleze
temperatura după cea de
afară. În astfel de condiţii
apar migrene, depresiile, pro -

bleme de circulaţie, dereglări
de somn sau infecţii. Bătă-
turile şi dinţii încep să doară,
coagularea sângelui are de
suferit şi apare pericolul
trombozelor. 

Aerul rece, uscat 
sau umed

Poate crește tensiunea ar-
terială, îngreunează puterea
de concentrare și provoacă
apatie. Aerul foarte uscat este
dăunător aparatului respira-
tor, iar cel umed poate favo -
riza nefrite și boli infecțioase
contagioase. 

Umiditatea 
crescută

Favorizează particulele de
praf, care se dezvoltă mai re-
pede la cei care stau mai mult
în casă, iar temperaturile
scăzute înregistrează crize de
angină pectorală, astm şi
chiar infarct. De asemenea,
când umiditatea din aer
scade, sistemul respirator are
de suferit, căile nazale se irită,
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Vremea ne poate influența 
comportamentul şi sănătatea



astfel că apărarea împotriva
viruşilor scade.

Vântul
Și el ne poate influența

starea de spirit. Pe când o
adiere blândă a unui vânt de
vară este reconfortantă, un
vând puternic atacă pielea,
creierul reacționează brusc,
iar organismul se simte slăbit
şi obosit, ca şi cum ar fi fost
supus unui efort.

Ce este de făcut? 
În primul rând, trebuie să

realizăm că nimic nu este im-
posibil și că toate simptomele
declanșate de fenomenele me-
teorologice pot fi contracarate.
Analizând felul în care organ-
ismul le percepe, specialiștii
definesc, în prezent, patru
tipuri de meteosensibilitate,
fiind vorba de:

Meteoadaptabili
Se acomodează foarte re-

pede, din mers, cu orice
schimbări, neavând nici un fel
de dificultăți la modificările
bruşte din atmosferă.  

Meteodependenţii 
Sunt persoanele asupra

cărora, schimbările bruște din
natură se repercutează direct
asupra echilibrului psihic și a
stării de sănătate. În astfel de
situații, aceștia devin irascibili,
au dureri de cap și tendințe
depresive

Anticipativii
Simt modificările vremii

chiar cu 48 de ore înainte de a
avea loc schimbarea. Acest
lucru le poate provoca dureri
în zonele unor leziuni mai
vechi.

Meteosensibilii
Acestor persoane, odată cu

schimbările meteorologice, li
se  activează bolile deja exis-
tente, cum ar fi reumatismul
sau dereglări ale sistemului

neurovegetativ.

Remediile naturiste 
Pot fi o soluție pentru

fiecare din situațiile descrise.
Trebuie să vedem doar ce
remedii avem la îndemână și
ce putem face în caz de me-
teodependență. Și, fie că este
vorba de ceaiuri, pulberi, tinc-
turi, remedii de tot felul, ele ne
pot ameliora starea de sănă-
tate.

Sunătoarea 
Este recomandată per-

soanelor care suferă din cauza
vremii mohorâte. Are ca efect
un tonus psihic pozitiv, vioici-
une si optimism, potrivit
sanatatecurata.ro. Poate fi uti-
lizată sub formă de tinctura,
infuzie sau pulbere.

Pulberea de sunătoare
Amestecată în părți egale

cu pulberea de busuioc este
foarte eficientă. Se admin-
istrează câte un vârf de lin-
guriță, de patru ori pe zi, timp
de doua luni, urmând apoi o
pauză de zece zile. 

Infuzia de sunătoare
Este mult mai utilă dacă se

amestecă, în părți egale, cu
talpa gâștii. Infuzia preparată
din acest amestec se bea seara,
înainte de culcare.

Ceaiurile de păducel 
şi roiniță 

Redau somnul, buna dis-
poziție, aducând relaxarea și o
stare de bine. Acestea se vor
îndulci cu miere de albine,
potrivit sanatate-curata.ro. Se
mai poate apela cu încredere
la oţetul de mere, uleiul de
peşte şi preparatele din
rădăcină de ghimbir.

Extractul de gălbenele 
Dacă a crescut subit pre-

siunea sângelui în urma
schimbărilor de temperatură,
extractul de gălbenele este un

foarte bun remediu. Acesta
scade presiunea sangvină şi
acţionează, în același timp,
asupra inflamaţiilor din afec -
ţiu  nile reumatismale. Găl-
benelele au şi un efect ușor
sedativ, putând fi utile în
stările de nervozitate accentu-
ată.

Echinaceea

Această plantă minune,
poate fi numită vaccin antigri-
pal natural, întrucât întărește
sistemul imunitar și combate
guturaiul, potrivit nutrițion-
iștilor.

Urzica

Depozitară a multor sub-
stanțe nutritive, poate con-
tribui la ameliorarea durerilor
și reducerea inflamației artic-
ulațiilor. În astfel de situații, se
va consuma o cană de ceai din
frunze de urzică de 1-2 ori pe
zi, până la ameliorarea trep-
tată a durerilor articulare.

Rădăcina de brusture 

Are în compoziție sub-
stanțe care contribuie la re-
ducerea infla mațiilor, scrie
magazinulortopedic.ro. 

O dietă bogată 
în usturoi

Combinată cu legume bo-
gate în vitamine,  măreşte re -
zistenţa organismului la
fac torii externi. 

Polenul  
Are efecte benefice pe ter-

men lung și poate fi utilizat de
oricine. El acţionează asupra
sistemului neuropsihic, a me-
tabolismului general şi asupra
aparatului cardiovascular. 

Pastă pentru durerile
articulare

Ingrediente: o lingură de
muștar, o lingură de sare fină,
o lingură de miere de albine,
apă. Ingredientele se amestecă
bine, până se obține o pastă
consistentă. Pasta se aplică pe
locul dureros, se acoperă cu o
folie din plastic, iar folia se fix-
ează cu ajutorul unui fular,
scrie avantaje.ro. Se lasă să
acționeze timp de două ore,
apoi locul se spală cu apă căl-
duță. Pasta se poate aplica și
înainte de culcare, lăsându-se
până dimineața. Astfel, articu-
lațiile se vor reface mai repede.
Acest remediu este recoman-
dat să fie administrat timp de

cinci zile.  Muștarul, care are
proprietăți antiinflamatorii,
poate fi folosit și în calmarea
durerilor de cap, celor reuma -
tice, musculare, ale încheie-
turilor, celor cauzate de
sciatică, dar și în cazul ar-
surilor. Acesta se aplică direct
pe zonele dureroase. Este
foarte eficient și în cazul
răcelilor, când se consumă câte
o linguriță pe zi, timp de 3-4
zile.

Hreanul
Este foarte util în cazul

durerilor de cap. Frunzele,
ușor zdrobite, se aplică pe
frunte și pe ceafă, scrie
sanatatecurata.ro.  Rădăcina
de hrean rasă și pusă în cada
de baie, domolește crizele
reumatice.

Produsele lactate, ouă,
icre, seminţe

Sunt recomandate de nu-
triționiști pentru combaterea
asteniei şi a depresiei. La micul
dejun este bine să se consume
zilnic 100-150 g de sâmburi de
nucă, iar seara, în loc de desert,
se pot consuma stafide.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Concentrați-vă pe activitățile de
la serviciu, proiectele începute și
relațiile profesionale. Asta pen-
tru că, veți avea ocazia să rea -
lizați, spre sfârșitul intervalului,
mai mult decât v-ați propus. Ar
trebui să fiți atenți și la
economiile voastre, să nu achi -
ziționați lucruri inutile.

La locul de muncă vor avea loc
schimbări, iar acest lucru vă
cam neliniștește. Nu vă faceți
probleme, pentru că nu veți fi
afectați. Este posibil să călătoriți
mai mult. În viața de cuplu situ-
ația a început să se complice. Ca
să aveți liniște în casă, trebui să
acceptați și unele compromisuri.

Consolidați-vă poziția la locul de
muncă și nu lăsați pe nimeni să
vă influențeze în niciun fel. Ghi-
dați-vă după cum vă dictează
conștiința și veți vedea că totul
va fi în favoarea voastră. Sunt
posibile și unele discuții în fami-
lie, la care trebuie să le faceți
față. 

Primiți vești bune încă de la în-
ceputul intervalului. Una ar fi că
intrați în posesia unei sume im-
portante de bani și alta că s-ar
putea să întâlniți persoana mult
dorită. Depinde doar de voi cum
gestionați situația în viitor, pen-
tru că vor fi discuții în familie
legate de o moștenire.

La serviciu munciți foarte mult
și lucrul cel mai important este
că atmosfera începe să se des-
tindă.  Beneficiați de protecția
unei persoane care vă poate
ajuta în carieră. Totul este să
dați dovadă de disciplină și seri-
ozitate, atunci când vi se pro -
pune un nou proiect.

Vă bucurați de o perioadă pros-
peră, încă de la începutul inter-
valului. În primul rând, reușiți să
preluați controlul asupra unei
situații care vă poate aduce
avantaje mari. La serviciu nu
trebuie să căutați soluții facile,
pentru că nu veți avea rezultate
de durată. 

Trebuie să puneți un accent mai
mare pe proiectele voastre vi-
itoare. Să vă stabiliți prioritățile
atât la locul de muncă, cât și în
familie. Relația de cuplu nu este
așa cum vă doriți și ar fi bine să
aveți o discuție cu partenerul. Cei
singuri nu trebuie să se implice
într-o relație în această perioadă.

La serviciu, dacă vă organizați
munca, aveți parte de succes.
Urmează câteva zile norocoase,
în care vă întâlniți cu prieteni
apropiați, participați la anumite
activități distractive și depănați
amintiri. Acest lucru vă rela -
xează și vă ajută să finalizați un
proiect important .

În foarte scurt timp, vă veți bu-
cura de  un câștig la care nu vă
așteptați. La serviciu veți primi
responsabilități noi, așa că va  fi
necesar să vă organizația mai
bine timpul. Trebuie să fiți de-
schiși la o colaborare intere-
santă, de unde veți câștiga ceva
bani în plus.

Vă veți confrunta cu anumite
persoane care au impresia că
doar ele cunosc realitatea și care
vor încerca să vă manipuleze. Nu
trebuie să fiți dezamăgiți, pentru
că veți găsi răspuns la toate
problemele cu care vă confrun-
tați, astfel încât să le rezolvați cu
bine, fără ajutorul nimănui. 

Multe dintre lucrurile pe care vi
le doriți se vor împlini destul de
ușor. La serviciu s-au restabilit
lucrurile, iar acum puteți lucra
în liniște. Trebuie să aveți grijă
la cumpărături, altfel, economi-
ile voastre se vor spulbera foarte
ușor. Urmează zile frumoase în
relația de cuplu.

Gândiți-vă la o schimbare în
viața voastră sau la o activitate
inedită, care să vă motiveze și să
vă aducă mai multe realizări. Nu
vă pripiți în luarea hotărârilor și
analizați cu atenție ofertele care
vi se fac. Nu de altceva, dar acolo
unde promisiunile sunt prea
mari, există și fisuri nevăzute.

• La judecătorie
- Tu de ce ai venit aici?- întreabă un

deţinut mai vechi.

- Din cauza unui strănut.

- Cum aşa?

- Am strănutat fără să vreau şi paznicul s-

a trezit.

• La doctor
- Domnu doctor, eu mă tem… Pe vărul meu

l-au tratat de ficat și a murit de inimă…

- Nu-ți fie teamă! Eu, dacă te tratez de ficat,

atunci de ficat mori!

• O discuție în familie:
- Ce faci Gheorghe, mă părăsești?

- Da!

- Păi n-ai zis tu ieri că eu sunt femeia

fisurilor tale?!

- Ba da, numai că azi m-am trezit…

• La ora de română 
- Se dă un test în care se cere să se facă o

compunere cu titlul: "La grădina zoologică".

- La un moment dat, un elev duce foaia la

catedră, pe care scrie: un copil vine cu foaia

de test pe care o pune pe catedră şi pe care

scria: grădina zoologică era închisă.

• Discuție între soți
- Spune-mi sincer, tu ai pe alta?!

- Nuuuuuu, iubirea mea! E tot aia, de anul

trecut…

Vineri, 5 februarie
TVR 1, ora 21,10, Escadronul 303
PRO CINEMA, ora 20,30, Jocul asasinilor

Sâmbătă, 6 februarie
FILME CAFE, ora 20,05, O

vacanță e vis
ANTENA 1, ora 22,30,

Frumușica

Duminică, 7 febru-
arie

ANTENA 1, ora
20,00, Mecanicul

TVR2, ora 20,10, Șan-
taj

Luni, 8 februarie
PRO TV, ora 20,30, Polițiști de belea
TVR1, ora 22,10, Luptă până la moarte

Marți, 9 februarie
TVR 1, ora 22,10, Aventurierii
PRO CINEMA, ora 22,45, Yellow

Miercuri, 10 februarie
DIVA, ora 21,00, Dragoste în Islanda
PRO TV, ora 22,30, Casa conspirativă

Joi, 11 februarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Șapte secunde
HBO, ora 23,05, Sticletele

ALTE  RECOMANDĂRI:

Vineri, 6 februarie, ora 23,00

Sully: Miracolul de pe râul
Hudson

Inspirat din fapte reale, filmul îl aduce în prim
plan pe căpitanul Sullenberger ”Sully”. Acesta care
a reuşit să aterizeze forțat, pe apa înghețată a râului
Hudson din New York, în ianuarie 2009, ca urmare
a defectării ambelor motoare ale avionului. Astfel,
el a salvat viața a 155 de pasageri, dintr-un avion de
linie. Chiar dacă Sully era ovaționat de presă și
opinia public, acest lucru nu l-a salvat de o anchetă
dură. Astfel că, investigaţia accidentului scoate la
iveală fapte care îi ameninţă reputaţia şi profesio -
nalismul.

PRTO TV



D
isconfortul pe
care-l creează nes-
imțirea în această

țară, deși nu mă așteptam
la lucruri serioase în
aceste zile, pare de
necrezut. Dar, am realizat
că suntem într-un haos, în
care tronează nesimțirea. 

Nesimțirea nu e o gre -
șeală, neatenție sau lipsă de
educație, ea este – pentru un
nesimțit veritabil – o Filo-
zofie de Viață, în care crede
cu tărie. 

Oamenii mor, iar ei 

împart ciolane, angajează

amante, mergem 

la distracții etc.

Într-o concepție populară
larg răspândită, nesimțitul
este un om insensibil, cu o
percepție redusă a realității
sau un om needucat, care nu
știe cum să reacționeze în
anumite situații. Nimic mai
greșit! Nesimțitul este un om
destul de sensibil, inteligent
și educat, încât să înțeleagă
perfect, atât situațiile în care
se găsește, cât și așteptările
celor cu care inter-
acționează. Un nesimțit nu
va recunoaște niciodată –
darămite să-și ceară scuze –
când i se atrage atenția că a
făcut ceva deranjant, așa
cum ar fi normal dacă n-ar fi
conștient de coloratura și
efectul comportamentului
lui. Reacțiile nesimțiților la
orice observație, fie ea oricât
de politicoasă merg de la a se
face că nu aud – doar nu lor,
care sunt impecabili, li se
poate aduce vreun reproș,
trebuie că e vorba despre
altcineva – până la a te da în
judecată sau a “pune băieții
pe tine” pentru calomnie.
Reacțiile lor au, evident, în
comun instinctul de apărare
a propriei infirmități.

Nesimțirea are la bază
mitul superiorității a priori,
rezultat al conversiei fricii de
propria non-valoare, înge-
nunchiere și umilință. Nu
cred să existe nesimțit care
să nu fi fost umilit și batjo-
corit de către alți nesimțiți –
incluzând aici posibil chiar
proprii părinți – până la a nu
mai vedea altă soluție decât
supunerea față de acest
model și mit. Nesimțitul nu
este superior printr-o cali-
tate sau acțiune anume, ci
aparține în întregime unei
specii superioare, formulă
prin care evită abil nevoia de

a-și proba superioritatea.
Ceilalţi, aparțin cu toții altei
rase, inferioare, de obicei nu-
mită “rasa fraierilor”. Acest
construct delirant – minci-
una lui cea mai de preț –
ajunge cu timpul să fie singu-
rul mijloc prin care nesimți-
tul își poate asigura
res pectul de sine. Ne-
maiputând să-și arate fața
umană, prea vulnerabilă,
nesimțitul ajunge să renunțe
la relațiile interumane nor-
male și prin aceasta chiar la
visul lui cel mai tainic: să fie
iubit și respectat, sau măcar
acceptat așa cum este și nu
așa cum încearcă să pară. În
consecință, nesimțitul este
doar un pierzător lamentabil
și un om care – odată izolat –
ar trebui ajutat, susținut și
mângâiat.

Problema nu este nesimți-
tul ca individ pervertit și
captiv, ci nesimțirea ca plagă.
Asemeni gândacilor de bucă -
tărie atrași de hrana alterată
a unei societăți cu o regăsire
anevoioasă, aceste dăună-
toare se înmulțesc în neștire,
până când cineva se
hotărăște să facă curat în
casă. În caz contrar, plaga
ocupă tot spațiul pus la dis-
poziție, până ce nu mai știi că
acolo a fost o casă de om. 

Asta s-a întâmplat în Bu-
curești, în aceste zile. Para-
doxal ne-nesimțiții au un
important dezavantaj moral:
dorința lor de a se purta civ-
ilizat, inclusiv cu nesimțiții.
Dacă nu te-ai supus credinței
delirante, că lumea e formată
din tine, pretenarii tăi și o
mare gloată de fraieri, este
foarte greu să faci față unei
majorități pentru care acest
delir este realitate. Cu toate
acestea, efectul de aco-
modare e extrem de puter-
nic. 

Dacă stai destul timp într-
un aer îmbibat de flatulență,
începi să crezi că e mirosul
lui natural, ba chiar începe
să-ți placă. Încet, încet
găsești cu voluptate plăcerea
flatulenței. Dacă aerul tot
pute, de ce să nu-ți dai și tu
drumul?

Dar până la urmă, ce e de
făcut cu această plagă fetidă?
Ne adaptăm sau ne opunem?
Ne luptăm bărbătește sau le
învățăm metodele lune coa -
se? Ne ținem doar de nas?
Nesimțirea a cuprins Roma-
nia și s-a așezat și la Palate.

După 30 de ani…

Răbdătoarea noastră, ca
ființă, a început să se scuture
de buruieni. Demnitatea val-
orii e pe cale de restituire și
la noi. Trebuie doar să con-
tinuăm să ne facem curățe-
nie în casă. Putem liniștiți să
le râdem în nas, știind c-au
început deja, din lipsă de
mizerie, să se mănânce între
ei – și să ne „ îngrașe pămân-
tul de flori.”

Florile noastre s-au făcut
scrum în Colectiv, Piatra-
Neamț, Balș și în alte spitale.
Nesimțirea e tot sus co-
coțată, ceva mai rafinată,
pervertită, poleită cu frân-
turi de civilizație și “eu-
ropenism”. Astăzi, nu te mai
calcă cu Jeep-ul, azi ”te fac”
din dosare. Azi nu mai pun
băieții pe tine, îți ascultă dis-
cret telefoanele. Nu te mai
fură pe față, folosesc bănci
străine. Eee … frumos! Până
și instituțiile de forță au picat
în plasa ei. DNA țipă, pe față,
la Balș, în loc să se ocupe de
nesimțiți. Din cauza nes-
imțiților, mor oameni.

Și, în plus, vedem că ne -
simțirea se globalizează, spa -
țiul geo-politic în criză de
valori, pământ fertil pentru
proliferarea acestei stricăci-
uni e mult mai întins, în-
globând micul nostru spațiu
cu ale lui traume. Experiența 

Este ceva ce 

ni se ascunde!

Și, este foarte clar, la nivel
de conduceri de state „se
știe” despre ce e vorba. De
asemenea, este și mai clar că
dacă aceste împrăștieri de
viruși ar fi fost.. „benefice”,
populația ar fi fost înști-
ințată, pentru a nu se teme și
a-i aprecia pe conducători !
Deci, „ce se ascunde” în
spatele acestor viruși pe
scară mondială? Cu ce argu-
mente au fost „convinse”
conducerile statelor să ac-
cepte? Ce „altceva” se mai
împrăștie, pe lângă aceste
chimicale (ex: viruși, insecte
dăunătoare, alte chimicale
decât cele declarate etc.)?
„Legal” nu e, așa cum minci-
una prin omisiune e tot min-
ciună. Că există o aparență
de legalitate, se poate, dar
legile internaționale (ONU)
interzic cu desăvârșire astfel
de operațiuni de alterare a
mediului la scară locală sau
globală….Iar OMS tace! Știe
ceva de împrăștierea unor

,,chimicale "cu avionul. Toata
presa a spus, ei tac. S-au îm-
bogățit în timpul nenoroci -
rilor. 

Citeam despre Angela
Merkel; are o casă din 3
camere, nu a angajat, în 18
ani, nicio rudă, nu este sus-
pectă de afaceri, face
cumpărături doar cu soțul,
face singură mâncare, spală
rufe și altele. La noi, es-
crocheriile se țin lanț, una
mai nemernică decât alta.

Bineînțeles că o es-
crocherie („încălzirea glo -
bală”) atrage după sine
multe altele… asta era și
planul! E bine să ne pregă-
tim, din toate punctele de
vedere, căci ceea ce se întâm-
plă în USA se va extinde
peste tot unde se va putea!

Să avem grijă 

unii de alții! 

Și de noi înșine! Merită să
trăim așa? Redau câteva
fraze dintr-o carte a lui C.S.
Lewis, scrisă în 1942: "Sfa-
turile unui diavol bătrân
către unul mai tânăr”.

"Un tânăr diavol:- Cum ai
trimis în iad atâtea suflete?
Bătrânul diavol:- Prin frică!

Cel tânăr:- Bravo! De ce le
era frică? Război? Foamete?
Bătrânul:- Nu...De o boală!

Cel tânăr:- Nu s-au îmbol-
năvit? Nu erau pe moarte?
Nu a existat niciun leac?
Bătrânul: -... s-au îmbolnăvit.
Au murit. Exista un leac...Cel
tânăr:- Nu înțeleg...

Bătrânul:- Au crezut din
greșeală că singurul lucru pe
care trebuie să-l păstreze cu
tot prețul este VIAȚA! Nu 
s-au îmbrățișat...Nu s-au
salutat... S-au îndepărtat
unul de celălalt! Au renunțat
la toate contactele umane...
La tot ce este uman! Au
rămas fără bani. Și-au pier-
dut locul de muncă. Dar se
temeau pentru viața lor
chiar dacă nu mai aveau nici
măcar pâine. Au crezut tot
ce-au auzit, au citit ziare și
au crezut orbește tot ce au
citit. Au renunțat la libertate.
Nu au mai plecat de acasă.
Nu au mers nicăieri. Nu și-au
vizitat rudele și prieteni. Ni-
meni nu se gândește la ei, nu
au program, strategie, logică
etc. Lumea s-a transformat
într-un mare lagăr de con-
centrare, cu prizonieri vo -
luntari. Au acceptat totul!
Doar pentru a supraviețui
unei alte zile mizerabile... Nu

au trăit, au murit în fiecare
zi! A fost ușor să le ia su-
fletele mizerabile... Așteaptă
o Nouă Lume”.

Noi suntem

”marionetele”!

Când vom vedea, în reali-
tatea noastră, dovezi clare
ale destrămării Vechiului și
înlocuirea vechilor sisteme
cu unele noi, de vibrație mai
înaltă? Europa știe de schim-
bare, noi suntem ,,mari-
onetele", globaliștii fac ce vor
din noi. Nesimțirea tot nes-
imțire rămâne.

Noi, ca și umanitate, deci-
dem când vom vedea Noua
Lume. Totul depinde de
alegerile pe care le facem
noi, ca și colectiv. Noi facem
Noua Lume. Aici discutăm
despre a ne asuma Suverani-
tatea personală, de a ne
asuma responsabilitatea
pentru propriile acțiuni și
pentru propria viață, despre
a face alegeri de vibrație
înaltă. Cine este Noua Lume?
Este lumea cea Noua care va
fi în locul celei Vechi. Lumea
nu va mai fi cum a fost, ci se
va schimba radical, altfel,
LUMEA va dispărea! Noi tre-
buie să ne schimbăm repede,
viața, caracterul, comporta-
mentul.

Timpul nu ne așteaptă!
Nesimțiți vor mai rămâne,
dar foarte puțini. Corupția și
Nesimțiții nu vor dispărea
niciodată. Atâta timp cât vi-
brația pământului se schim -
bă, trebuie să ne schimbăm
și noi. Cu cât suntem mai
mulți, realitatea noastră
colectivă se schimbă, măcar
în percepție.

,,Nesimțiții, tot nesimțiți
rămân! Dar ei cu foloasele și
noi cu ponoasele”! 

Al dumneavoastră, 
încă  un om care 
nu este nesimțit 

Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Țara, cucerită de nesimțire
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Mod de preparare:

Legumele se spală, se taie
cubulețe și se pun la fiert
într-o oală mai mare cu apă,
în care s-a adăugat o lin-
guriță de sare. Ciolanul se
porționează și se pune la
fiert împreună cu zarzava-
turile. Când legumele și

carnea  sunt aproape fierte,
se adaugă și lășcuțele, ciorba
se condimentează cu sare și
piper. Pastele se fierb apro -
ximativ 10 minute, apoi în

ciorbă se toarnă borșul și
sucul de roșii. 

Ciorba se drege cu smân-
tână și se poate servi cu
ardei iute.

INGREDIENTE

350 g ciolan afumat, 300 g paste lășcuțe, 200 ml

borș, 2 morcovi, țelină, 200 ml suc de roșii, o ceapă.

Ciorbă de lășcuțe cu afumătură

Mod de preparare:

Mazărea se pune la fiert în
apă cu sare, iar legumele se
toacă mărunt. Se pregătește
apoi o cratiță cu ulei, în care
se călește, la început ceapa
tocată, apoi ardeiul și mor-
covul. 

Când legumele s-au înmu -
iat suficient, se adaugă
carnea de curcan, tăiată cu -
bulețe, care se prăjește ușor,
împreună cu legumele. După

aproximativ zece minute,
peste ingredientele din cra -
tiță se toarnă 100 ml de apă,
iar cratița se acoperă cu un
capac. 

Când carnea este aproape
fiartă, se adau gă și mazărea

fiartă, apoi bulionul, ameste -
cându-se ușor, după care
mâncarea se condimentează
cu sare și piper. Se mai lasă la
foc mic 5-10 minute, iar la
final se adaugă verdeața și
focul se stinge.

INGREDIENTE

500 g mazăre, 300 g carne de curcan, 60 g. pastă de

roșii, un morcov, o ceapă, un ardei gras, ulei, mărar,

sare și piper.

Obținut prin măcinarea grâului, grişul este o sursă im-
portantă de energie, vitaminele E și B din conținutul său
fiind esențiale pentru sănătatea organismului. De aseme-
nea, mineralele pe care le conține sunt benefice pentru
sănătatea oaselor și a sistemului nervos. Are în compoz-
iție cantități mari de seleniu, care îmbunătățește activi-
tatea cardiovasculară, previne infecțiile și întărește
sistemul imunitar. Este util persoanelor anemice, grișul
fiind o sursă excelentă de fier. Iar pentru că are un
conținut scăzut de grăsimi, oferind și sațietate, este re-
comandat persoanelor care doresc să slăbească.

Budincă de griş

Mod de preparare:

Albuşurile, separate de gălbenușuri, se mixează la tu-
rație maximă, până se obține o spumă consistentă. Se
adaugă, pe rând, zahărul tos şi se mixează în continuare
până ce spuma devine densă şi lipicioasă. Cu o spatulă şi
mişcări lente se încorporează câte un gălbenuş. Se
adaugă grişul, în ploaie, apoi pesmetul. Totul se omoge-
nizează, pentru ca aluatul să rămână pufos, apoi se
adaugă aromele preferate. Compoziţia obţinută se pune
într-o formă unsă cu unt şi se introduce în cuptorul
încins. După 10 minute, focul se dă mai încet, iar budinca
se mai lasă 25-30 de minute. Între timp, laptele se
amestecă cu două linguri de zahăr şi zahărul vanilat şi se
înfierbântă pe foc. Budinca se încearcă cu o scobitoare,
iar dacă este coaptă se scoate din cuptor, dar se lasă în
formă. Peste ea se toarnă laptele fierbinte, tot pe rând,
pentru ca budinca
să-l poată absorbi.
După ce se răceşte,
se scoate din formă
şi se pune la frigi -
der. Se taie apoi
felii şi se serveşte
cu gem, dulceaţă
sau frişcă.

INGREDIENTE

şase ouă, opt linguri de zahăr, opt linguri de

griş, o lingură de pesmet, un litru de lapte, zahăr

vanilat, unt pentru uns forma, dulceaţă sau frişcă

pentru servit.

Carne de curcan cu legume

GRIŞUL
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

B - C - RIZOM - SALA - BE - EX - RIGI - MINIM - CA - M - FARSA - AMAR - T - A - E - A - MDA - AMANT - MOLDOVEANU - STRAT - U -

CE - BAT - INRAITI - AR - CITAT - UA - TU - PECARI - LAPUGIU  DE JOS - IRIS - GAL - ZI - TUN - LIRIC - I - REPERTORII - IAD - AT - GG

- RODEO - UNIT - MA - R - ORFAN - BU - ERA - CUMUL - ANGELIC - INTERUMAN - TARAIALA



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

l Vând garsonieră, 38 mp, etaj 1,
utilată și mobilată, frigider, aragaz,
butelie, mașină de spălat, CT, boiler,
cameră, hol, bucătărie, balcon mare,
ușă metalică, termopan, parchet, gre-
sie, faianță. Preț: 10.000 euro. Rog 
seriozitate. Telefon: 0736.175.735.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, balcon închis, căsuță de vară,
în roșu, fântână, curte, cu pomi fruc-
tiferi, renovată, teren arabil 2900 mp
sau schimb cu garsonieră în Deva.
Preț: 16.000 euro, 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 casă, zona Certej, 2
camere, baie, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, tel. 0725.452.888.

l Vând spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la zi
pe spațiu și teren. Preț negociabil, 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 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 apartament 3 camere, hol

central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,

bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

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.

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

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând 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 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.

l Vând tractor U659 cu remorcă

auto 7 to, înscrise în circulație, preț

24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-

cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit G

13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă fur-

gon neînmatriculată, preț: 6000 lei, ne-

gociabil. Telefon: 0747.254.214.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut meseriaș care să execute

acoperiș cu tablă pe un garaj de 4x6.

Telefon: 0745.750.705.

l Caut urgent șofer, categoria A și

B, pentru diferite ocazii, de preferință

pensionar, din împrejurimile Rapoltului

sau din Simeria. Rog seriozitate.

Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Doresc să îngrijesc o  femeie în

vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 

Informații la telefon: 0734.391.690.

CERERI DE SERVICIU

l Doresc să îngrijesc femei în

vârstă sau copii. Sunt o doamnă se-

rioasă, telefon: 0731.129.646.

l Doamnă harnică, serioasă, cin-

stită și corectă, credincioasă, fără vicii,

doresc să îngrijesc copii peste doi ani,

să îngrijesc o doamnă. Rog și ofer seri-

ozitate. Sunați între orele 8-20,00, nu

răspund la numere private. Telefon:

0731.129.656, 0736.175.635.

MATRIMONIALE

l 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 îm-

prejurimi, pentru o relație de prietenie

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 re-

laţie serioasă, eventual căsătorie. Rog

seriozitate. Tel. 0749.073.775.

l Domn singur, 52 de ani, 190/90,

fără vicii, fără obligații, doresc cunoș -

tință cu o doamnă din Deva sau îm-

prejurimi pentru o relație frumoasă, 

de prietenie, poate chiar mai mult. 

Telefon: 0752.396.515.

l Pensionar, 60/1,78/80, sincer,

sufletist, nefumător, creștin ortodox,

fără obligații, cu locuință, doresc 

căsătorie cu o doamnă nematerialistă,

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, (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,

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 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 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.

l Vând colţar de living, cu

latura scurtă pe stânga, culoare

maro, în stare bună. Preţ 500 lei.

Tel. 0761.327.773.

l Vând urgent și ieftin zece lăzi
pentru albine cu peste o sută de rame,
verticale, preț 500 lei, presă pentru
struguri, 30 kg (teasc), stare perfectă,
telefon: 0670.193.089 sau
0254.730.209.

l Vând urgent și ieftin cazan de
fiert țuică din cupru, 40 kg, cu răcitor
și toate anexele lui. Preț: 600 lei, tele-
fon: 0670.193.089 sau 0254.730.209

l Vând tablou ”Cina Cea de
Taină” diametru 81/41, preț: 80 lei,
telefon: 0726.899.996.

l Vând dulap sculptat și 4 scaune
îmbrăcate în piele. Tel. 0736.383.325.
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16 - ACTUALITATE

Luncoiu de Jos – Autori -
tăţile locale din comuna Lun-
coiu de Jos s-au pregătit
pentru începerea cursurilor în
semestrul al doilea din acest
an şcolar. Deoarece şcoala din
comună este cuprinsă într-un
amplu proiect de moderni -
zare, cursu rile se vor derula la
Centrul de Informare Turis-
tică, unde au fost amenajate
mai multe spaţii de studiu
pentru elevi.

„Şcoala este în lucru, dar o
să avem săli de clasă
pregătite la Centrul de Infor-
mare Turistică din comună.
Avem asigurate stocurile de
măşti şi dezinfectanţi. Deoa -
rece nu s-au mai făcut cur-
suri, stocurile de anul trecut
au rămas, iar acum vor fi
folosite la redeschiderea
şcolii”, a declarat primarul co-
munei Luncoiu de Jos, Călin
Dud.

Un proiect mult aşteptat
de oamenii din comună se
referă la extinderea reţelelor
de gaz metan. Este vorba de-
spre un proiect finanţat din
fonduri guvernamentale pen-
tru care autorităţile au

pregătit un studiu de fezabi -
litate. „Proiectul de extindere
a reţelelor de gaz metan pe
raza comunei Luncoiu de Jos
a fost depus la sfârşitul anului
trecut. Din primele calcule, de
racordarea la reţeaua de dis-
tribuţie a gazului metan ar
putea beneficia circa 600 de
familii”, a precizat Călin Dud.

În paralel, administraţia
locală continuă încasarea ta -
xelor şi impozitelor locale. Se
oferă o bonificaţie de 10%
pentru cei care vor plăti inte-
gral impozitele până la data
de 31 martie. 

„Sunt alte primării care au

reducere de 5%. Am consi -
derat că populaţia are, şi aşa,
suficient de multe cheltuieli,
iar veniturile sunt mici, motiv
pentru care bonificaţia apro-
bată de Consiliul Local a fost
stabilită la 10%”, a explicat
primarul comunei Luncoiu
de Jos.

În final, să mai notăm că pe
raza comunei nu au fost prob-
leme cu zăpada pe drumurile
comunale pentru că a existat
un stoc suficient de materiale
antiderapante. Dru murile au
fost deszăpezite în timp util,
astfel că s-a putut circula nor-
mal.

Luncoiu de Jos: Pregătiri 
pentru începerea semestrului

al doilea de şcoală

Adresa la care se des-
făşoară activitatea
în teritoriu a depu-

tatului Viorel Salan este
str. Octavian Goga, nr. 21,
Orăștie, județul Hune-
doara.

Programul de audiențe
este următorul:

- luni, miercuri și vineri,

între orele 10-13, 
- marți și joi, între orele

16-18.
Sesizările, sugestiile sau

propunerile pot fi trimise pe
adresa de email birou.parla-
m e n t a r. s a l a n . v i o r e l @
gmail.com sau comunicate
la numărul de telefon 0254
267 638. 

Deputatul Viorel Sălan - adresă nouă 
la biroul parlamentar din Orăştie

Hunedoara - Efectele
pandemiei Covid 19 încep să
se estompeze, cel puţin în ce
priveşte numărul celor care
vizitează Castelul Corvinilor
din Hunedoara. În luna ia -
nuarie a acestui an, obiec-
tivul amintit a avut 5.385 de
vizitatori, cu 1.036 mai mulţi
decât în ianuarie 2019.

Primarul municipiului
Hunedoara, Dan Bobouţanu,
spune că situaţia de la
Castelul Corvinilor este un
rezultat firesc al efoturilor
depuse în ultimii ani atât de
administraţia obiectivului is-
toric cât şi de autoritatea lo-
cală. 

„În condiţiile în care, peste
tot în lume, turismul este
grav afectat de pandemia
Covid 19, aş putea spune că
bilanţul Castelului Corvinilor
de pe ianuarie, anul acesta,
este chiar mai bun decât cel

din ianuarie anul trecut. Mai
mult, diferenţa de încasări
între ianuarie 2020 şi ia -
nuarie 2021, este foarte
mică: au fost 186.991 de lei
încasaţi în primele 31 de zile
ale anului trecut, respectiv
180.633 de lei în perioada
similară a acestui an. Se
dovedeşte astfel că s-a luat
decizia corectă, anul trecut,
când entităţile muzeale de la
Castel au fost reunificate, ast-
fel încât, în preţul de vizitare
a Castelului să fie incluse
Casa Breslelor şi expoziţia
permanentă de arheologie
din clădirea administrativă
situată în curtea exterioară” a
menţionat edilul local. 

Castelul Corvinilor este re-
abilitat în baza unui proiect
cu finanţare europeană în
valoare de 5 milioane de
euro, lucrările fiind în plină
desfăşurare.

Straja – Stratul de zăpadă
în staţiunea Straja depăşeşte
1,20 metri, iar schiorii sunt
atraşi ca de un magnet de
pârtiile din această parte de
ţară. 

Calitatea pârtiilor din
Straja este deja recunoscută,
lucru demonstrat şi de faptul
că aproape toate locurile de
cazare au fost rezervate până

pe 20 februarie. Instalaţiile de
transport pe cablu sunt
funcţionale. Îmbucurător este
faptul că numărul turiştilor a
crescut şi în timpul săp-
tămânii, cel mai probabil da-
torită ofertelor tentante
avansate de cabanierii din
zonă.

Pe de altă parte, copiii tre-
buie să ştie că mascota vie a

staţiunii Straja, ursul Baloo,
este încă în hibernare. 

Îngrijitorii afirmă că este
pentru prima oară când
Baloo hibernează atât de
mult timp şi, pentru a-l pro-
teja, au montat, în vecină-
tatea locului în care se află
simpaticul urs, un panou
prin care roagă să nu fie der-
anjat.

Zăpadă de peste 1,20 metri la Straja

Început de an
promiţător la

Castelul
Corvinilor 

Început de an
promiţător la

Castelul
Corvinilor 


