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Consiliul Judeţean se va 
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şi o parcare în Straja. 
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Credicioşii catolici şi 
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Paştele. Cum va fi vremea
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Cutremur dna 
la Primăria deva 

Gânduri duhovniceşti în pragul marilor 
sărbători creştine, alături de preotul 

Radu Trifon. /pag.2
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Poate mai mult ca oricând,
acum așteptăm primăvara.
Dar,  trecerea de la un 
ano timp la altul ne influen -
țează în mod negativ, iar
astenia de primăvară se
instalează foarte ușor.

Câştigătorii pe luna IANUARIE:
• Staţia PETROM 2 Deva

POPA MARIUS
JURCA ADRIAN

• Staţia PETROM 5 Deva
CĂTĂLIN FRATOTIŞTEANU
ASTEFANEI LIVIU

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 250 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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Se apropie cea mai fru-
moasă zi, sărbătoarea cea mai
înălțătoare - Ziua Învierii
Domnului. Este ziua
celei mai curate bucurii, a
celei mai adânci taine în care
simțim frumusețea zilelor de
Paști.

Rostind „Hristos a înviat!”
înseamnă că El e Paștele nos-
tru, bucuria și sărbătoarea
ortodoxiei.

În preajma acestei sărbă-
tori - l-am rugat pe pr. Radu
TRIFON, Consilier cultural-
educațional în cadrul Epis-
copiei Devei și Hunedoarei
(foto) - să ne puncteze câteva
îndemnuri duhovnicești.

- Rugăciunea Mântuitoru-
lui Iisus Hristos din grădina
Ghetsimani i-a avut ca „bene-
ficiari direcţi” (că tot vorbim
de-o vreme încoace în ter-
meni „eurofinanciari”) pe
Sfinţii Apostoli, cu precizarea
foarte clară: „...nu mă rog pen-
tru lume...”. 

Beneficiarii indirecţi, însă,
suntem toţi cei care credem
în Hristos datorită cuvintelor
apostolilor, părinţilor, ier-
arhilor, adică Biserica cea Vie,
în ansamblul ei. 

Pentru Biserica întreagă s-
a rugat Hristos, să fie păzită
de erezii, de greşeli dogma -
tice, de învăţături străine, dar
şi de formalisme, de gesturi şi
manifestări lipsite de fondul
credinţei. 

Creştinii de ieri, de azi şi de
mâine vor avea, aşadar, ace-
laşi ţel, acelaşi scop: mân-

tuirea, viaţa cea veşnică şi
acelaşi mijloc pentru atin-
gerea acestuia: Iisus Hristos -
singura Cale, unicul Adevărul
şi dăruitorul autenticei Vieţi.
Dar pentru ce s-a rugat, la
model concret, Hristos? Pen-
tru ca noi toţi să fim „una”,
precum El, Tatăl şi Duhul
Sfânt una sunt. 

Aşadar nu s-a rugat pentru
ca noi să fim sănătoşi, să
avem „servici bun”, să avem
„noroc în viaţă”, să încheiem
căsătorii reuşite, să avem
bunăstare materială, să
ducem o viaţă lipsită de griji,
să fim dezlegaţi de farmece şi
blesteme etc. 

Toate aceste lucruri, pe
care le regăsim, noi, preoţii,
pe pomelnicele credincioşilor
nu reprezintă cereri serioase
duhovniceşte, ci reflectă mai
mult aplecarea noastră, a oa-
menilor spre cele ale lumii cu
precădere. 

Ori Hristos nu s-a rugat
pentru lume! În consecinţă şi
noi ar trebui să ne rugăm în
primul rând pentru mântuire,
pentru ca Dumnezeu să ne
arate limpede, fiecăruia în
parte şi comunităţii creştine
în general, modul de vieţuire
creştină, personală şi comu-
nitară, la finalul căreia să
păşim în Împărăţie. 

Dar ce înseamnă a fi „una”?
În primul rând înseamnă să
credem la fel, să gândim la fel,
să mărturisim la fel, să trăim
la fel viaţa în Biserică, dar mai
presus de toate să iubim la fel.

La acestea s-ar putea ajunge
într-un singur mod: să ne îm-
părtăşim cu toţii, în mod reg-
ulat şi conştient cu Trupul şi
Sângele Domnului şi din Cu-
vântul Său. 

Unitatea umanităţii, un
deziderat al marilor lideri din
toate timpurile, nu va avea
niciodată substanţă dacă nu
va fundamenta pe Hristos. 

Toate imperiile antichităţii,
culminând cu cel al lui
Alexandru Macedon şi cu Im-
periul Roman, au fost „uni-
uni” de neamuri, ţinute
împreună mai mult sau mai
puţin forţat. Marile imperii
medievale şi moderne nu au
făcut decât să repete istoria
veche, desigur cu alte date
tehnologice şi ideologice, dar
s-au destrămat la fel de lam-
entabil. 

Imperiile contemporane,
care nu mai sunt neapărat
rezultatul unor desfăşurări
de forţe militare, ci mai de-
grabă sunt imperii econom-
ice, anunţă triumfătoare un
viitor fericit, plin de bogăţie,
pace, prosperitate, egalitate
de şanse şi de drepturi etc. 

Însă omul nou, care se pre-
figurează ca cetăţean al aces-
tora, se consideră pe sine
singurul stăpân al lumii, plin
de drepturi şi cu datorii
umanitare în cel mai bun caz.
O relaţie autentică cu Hristos
pare desprinsă din cărţile de
basme pentru cel care crede
exclusiv în ştiinţa, inteligenţa
şi forţa umanităţii. 

Acest om va face alianţe
strategice cu alţi oameni, va
încheia tratate economice şi
militare, va crea uniuni artifi-
ciale inventând pretexte pen-
tru susţinerea acestora. 

Dacă recitim celebrul
roman politic „1984” al lui
Orwell, e posibil să nu ni se
mai pară chiar o utopie, ca
acum 20 de ani. Deja vorbim
de Uniunea Europeană,
Statele Unite ale Europei
(după modelul american al
USA), iar mai nou, de puţin
timp, chiar de Eurasia (Uni-
unea Euroasiatică). Toate
acestea vor reprezenta noile
imperii, realităţi în care deja
trăim. Vor rezista ele timpu-
lui? 

Având în vedere că istoria
ne-a demonstrat că ea doar se
repetă, un creştin ortodox nu
ar trebui să-şi pună speranţa
în aceste uniuni, mai ales nu
ar trebui să CREADĂ că ele i-

ar putea schimba cu ceva fun-
damental viaţa în mai bine. 

Politica, ideologia, tehno -
logia, economia, etica, soci-
ologia, chiar şi o bună parte a
ştiinţei, sunt lucruri ale lumii,
pentru care Hristos a afirmat
răspicat că nu se roagă. 

Ele sunt auxiliare ale exis-
tenţei noastre, lucruri de care
ne folosim pentru a trăi în
lume, sunt limitate şi în timp
şi în spaţiu. Iar dacă „uniu-
nile” de toate felurile realizate
de oameni îşi găsesc rostul şi
argumentele tocmai în ele
însele, rezultă că şi aceste
uniuni vor fi la fel de limitate
în timp şi spaţiu. 

Aşadar, să ne străduim să
fim „una” cu Hristos Dum-
nezeul-Om prin Taina Eu-
haristiei, următorul pas fiind
unirea credinţei, unirea
gândirii, unirea cugetului şi
unirea modului de vieţuire
spre Veşnicie.

Îndemnuri duhovniceşti
în prag de sărbătoare

creştină

Prețuiește apa - fiecare strop de apă contează...

Sărbătorirea Zilei Mon-
diale a Apei - după
cum ne spunea în ex-

clusivitate prof. dr. Maria
ȘTEFĂNIE - are drept scop
conștientizarea opiniei
publice cu privire la prob-
lemele legate de necesi-
tatea protejării cantitative
și calitative a apelor și de a
pune în adevărata lumină
rolul, îndatoririle și
responsa bilitățile celor cu
atribuții în întreținerea,
valorificarea și protejarea
surselor de apă.

Una dintre cele mai impor-
tante sărbători de mediu este
Ziua Mondială a Apei, iar de-
cizia instituirii acestei sărbă-
tori a fost luată în cadrul

Conferinței Națiunilor Unite
pentru Mediu și Dezvoltare de
la Rio de Janeiro, la 22 decem-
brie 1992.

Ziua Mondială a Apei se ține
anual sub un anumit slogan.
Anul 2021 a abordat o temă de
interes global „Prețuiește Apa“.
Trebuie să învățăm să prețuim
cea mai importantă resursă a
planetei, APA. 

Ziua Mondială a Apei - 2021
s-a concentrat pe tema valo -
rizării apei. 

Această temă se extinde
dincolo de problemele de sta-
bilire a prețurilor pentru a in-
clude valoarea de mediu,
socială și culturală pe care oa-
menii o acordă apei.

În fiecare an, Societatea AC-

TIVITATEA GOSCOM S.A.,
ORĂŞTIE organiza „Ziua
Porților Deschise” pentru toți
cei care doreau să afle mai
multe despre apă, permițând
accesul acestora la Stația de
Tratare a Apei și Stația de Epu-
rare a Apelor Uzate din
Orăștie. Sute de elevi și adulți
se bucurau să cunoască mai în-
deaproape tot ceea ce ține de
tratarea și epurarea apei.

Datorită pandemiei, în acest
an, am marcat acest eveni-
ment, Ziua Mondială a Apei
2021, în mediul ONLINE, prin
intermediul unei Conferințe pe
tema „Evaluarea apei”, urmată
de o sesiune de comunicări ști-
ințifice. Am luat această de-
cizie în contextul actual, când

distanțarea socială alături de o
igienă strictă reprezintă o
modalitate simplă şi eficientă
de a rămâne sănătoşi. 

Avem nevoie mai mult ca
oricând de accesul la resur sele
de apă și din acest motiv, este
important să reamintim tu-
turor importanța acestei
resurse mai ales acum când
trecem prin această perioadă
dificilă pentru noi toți.

Evenimentul a fost organi-
zat online de Liceul Teoretic
,,Aurel Vlaicu” Orăștie (iniţia-
tor prof. Margareta Giurgiu) în
parteneriat cu Societatea Ac-
tivitatea Goscom Orăștie. Au
participat elevi din clasele a IX-
a și a X-a, cadre didactice și
domnul director Fabius

Tiberiu Kiszely. 
Elevii au realizat și prezen-

tat 9 lucrări interesante, refe -
ritoare la tema abordată. 

Personal am prezentat un
material referitor la legislația
specifică apei, precum și la Di-
rectivele Europene din dome-
niul apei, iar domnul Fabius
Tiberiu Kiszely – director al
Societății Activitatea Goscom
Orăștie, a susținut un material
referitor la tratarea și epurarea
apei din municipiul Orăștie
punctând valoarea apei și im-
portanța evenimentului sub
genericul „Apa este izvorul
vieții, prețuiți-o!”

Pagină realizată de 
Ioan Vlad şi

Georgeta-Ileana Cizmaș
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S
ecretarul general al
Primăriei Deva, Laura
Sârbu, soţul acesteia,

Hadrian Sârbu, angajat în
cadrul Biroului Investitori
Relații Externe, şi o a treia
persoană, administrator al
unei firme, au fost reţinuţi
de procurorii anticorupţie. 

Deva – Procurorii DNA Alba
au descins săptămâna aceasta
la sediul Primăriei municipiu-
lui Deva, într-un dosar care
vizează fapte de corupţie să -
vârşite de către unii funcţionari
ai instituţiei administrative, in-
clusiv secretarul general Laura
Sârbu.

Potrivit unui comunicat al
Direcției Naționale Antico -
rupție (DNA) – Serviciul terito-
rial Alba Iulia, „procu rorii au
dispus punerea în mișcare a
acțiunii penale și reținerea
pentru 24 de ore, începând cu
data de 31 martie a incul-
paților: Laura Sârbu, secretar
general al Primăriei municipi-
ului Deva, pentru comiterea in-
fracțiunii de trafic de influență
în formă continuată,

Hadrian Sârbu, angajat în
cadrul Biroului Investitori Re-
lații Externe de la Primăria
municipiului Deva, pentru
comiterea infracțiunii de com-
plicitate la trafic de influență în
formă continuată, şi a unei per-
soane fizice, administrator al
unei societăți comerciale, pen-
tru comiterea infracțiunii de
complicitate la trafic de influ-
ență”.

40.000 de lei şi 
7.000 de euro

În ordonanțele procurorilor
se arată că, în cauză, există date
și probe care conturează in-
fracţiunile de care sunt acuzaţi
suspecţii. 

„În perioada 2020 - 2021,
inculpata Sârbu Laura, în cali-
tatea menționată mai sus, be -
ne ficiind și de ajutorul soțului
ei, Sârbu Hadrian, ar fi primit
de la un om de afaceri suma de
40.000 lei și ar fi pretins de la
același om de afaceri suma de
7.000 euro pentru a-și trafica
influența pe care a pretins că o
are asupra funcționarilor din
cadrul Primăriei municipiului
Deva. Concret, banii respectivi
ar fi fost primiți și pretinși pen-
tru traficarea influenței în
scopul atribuirii către soci-
etatea omului de afaceri a unor
contracte de lucrări în cadrul

proiectelor derulate de Primă -
ria municipiului Deva și pentru
a asigura obținerea de către
acesta a documentației nece-
sare construirii unei hale de
producție.

Influența s-a dovedit a fi una
reală, deoarece la data de 05
august 2020, omul de afaceri a
încheiat cu primăria municipi-
ului Deva un contract ce avea
ca obiect efectuarea unor
reparații curente la „Adăpostul
de urgență pe timp de noapte”
(aflat în subordinea Direcției
de asistență socială Deva). Ca
urmare a înțelegerii inițiale,
omul de afaceri, prin inter-
mediul societății administrate
de cel de-al treilea inculpat, ar
fi remis secretarului general al
Primăriei municipiului Deva
suma totală de 40.000 lei”, pre-
cizează DNA Alba.

În cauză se desfășoară acte

de urmărire penală și față de
alte persoane.

Inculpaților li s-au adus la
cunoștință calitatea procesuală
și acuzațiile, în conformitate cu
prevederile art. 309 Cod de
procedură penală. Cei trei in-
culpați urmau să fie prezentați
ieri Tribunalului Alba cu pro -
punere de arestare preventivă
pentru 30 de zile.

Procurorii DNA au fost
la Primăria Deva

Procurorii DNA au solicitat,
miercuri, la sediul Primăriei
Deva, mai multe documente în
cadrul unui dosar de cercetare
penală, actele vizate fiind de la
mai multe compartimente ale
instituţiei. „Este vorba despre
un dosar penal. Se fac cercetări.
Ni s-au solicitat documente.
Bineînţeles, ne punem la dis-

poziţia organelor de anchetă şi
vom da curs tuturor acestor
solicitări. Pe fiecare comparti-
ment în parte sunt mai multe
puncte care ni s-au adus la
cunoştinţă şi vom pune la dis-
poziţia organelor de anchetă
dosarele, documentele solici-
tate”, a declarat primarul mu-
nicipiului Deva, Florin Oancea. 

Primarul a precizat că în
această fază a anchetei nu se
poate spune care sunt compar-
timentele sau persoanele care
ar putea face obiectul cer -
cetărilor. El a arătat că docu-
mentele solicitate sunt din
perioada anilor 2018-2020,
acestea fiind atât din compar-
timentele de specialitate ale
primăriei, cât şi din cele care
sunt ordonatori terţiari de
credite şi au personalitate ju-
ridică. 

Cutremur la Primăria Deva – secretarul Laura

Sârbu reţinută de procurorii anticorupţie

Deva - Consiliul Județean
Hunedoara a adoptat o
hotărâre privind aprobarea
contractării unei finanțări
rambursabile interne în va -
loare de 80 de milioane de lei.

Având în vedere bugetul
redus care revine Consiliului
Județean Hunedoara în acest
an, legislativul județean a
aprobat propunerea execu-
tivului de a contracta o fi-
nanțare rambursabilă cu
maturitate de maximum 20
de ani.

„Sub nicio formă nu ne
putem, baza doar pe banii
alocați de guvern. Fără
atragerea de fonduri eu-

ropene și fără un credit – pe
care sperăm să-l avizeze fa-
vorabil Ministerul Finanțelor,
putem spune că investițiile ar

putea fi blocate în acest an.
Mulțumesc consilierilor
județeni că au înțeles necesi-
tatea contractării acestui îm-

prumut și îi asigur că banii
vor fi folosiți pentru fi-
nanțarea investițiilor Con -
siliu lui Județean Hunedoara”,
a declarat președintele Lau-
rențiu Nistor.

Printre obiectivele care au
nevoie de finanțări generoase
în acest an se numără reabili -
tarea Casei de Cultură din
municipiul Hunedoara (care
urmează să fie finalizată la în-
ceputul lunii decembrie),
modernizarea și reabilitarea
unor drumuri județene, pre-
cum și amenajarea unei par-
cări în zona stațiunii Straja.

„Numărul de turiști care
vin în Straja crește de la un an

la altul. Știm că administrația
locală nu are fondurile nece-
sare pentru un astfel de
proiect, de aceea ne-am aso-
ciat și amenajăm această par-
care la baza telegondolei. Vor
fi create sute de locuri noi de
parcare. De asemenea, am
fost în această iarnă la Straja
și, dacă turiștii erau foarte
mulțumiți de pârtii, ce să vă
spun despre parcarea de la
barieră, din stațiune. Mașinile
erau aproape îngropate în ză-
padă. Acolo trebuie să găsim
o sursă de finanțare pentru a
construi o parcare suprater-
ană”, a completat Laurențiu
Nistor.

Consiliul Judeţean doreşte să se împrumute cu 80 milioane de lei
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DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A
(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 
informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Recent a avut loc on-
line Festivalul
național FIRST Re-

mote HUB în cadrul FIRST
LEGO League Explore. Au
fost 20 echipe înscrise la
nivel național. Din județul
Hunedoara singura care a
participat a fost echipa Al-
phabot Junior, de la Liceul
Tehnologic „Matei Corvin” –
Școala Gimnazială nr. 6, co-
ordonată de înv. Tiberiu
DÎSCĂ (foto). Echipele cu
cele mai bune proiecte pot
fi invitate să participe la
evenimentul international
FIRST® LEGO® League
World Festival - august
2021, (Detroit, Michigan,
USA) -  în funcție de 
pandemie și de evoluțiile
acesteia.

Deși pandemia a făcut mai
dificilă colaborarea, cel puțin
în prima parte a pregătirilor,
totul desfășurându-se online,
echipa Alphabot Junior s-a

sudat și a colaborat mai întâi
la domiciliu și apoi în cadrul
Cercului de robotică din
școală. Acest cerc are și o
grupă de gimnaziu, numită Al-
phabot, coordonată de prof.
Gheorghe PĂIUȘ și Adrian
BUDIUL, care a participat la
alte festivaluri și concursuri.
„Dacă mulțumesc conducerii
școlii, d-lui director Claudiu
VOINIA - ne spunea Tiberiu
DÎSCĂ - o fac pentru că ne-a

oferit ajutorul efectiv și înțe -
legerea necesară pentru buna
desfășurare a cercului”.

Echipa, alcătuită din elevii
Tirian Matei, Ilyes Ianis, Baciu
Tudor, Radoni Andrei, Mărgi -
nean Mihai, Cicea Darrin și
Vasile Tudor, toți din Clasa
Pregătitoare C, a prezentat
ideile unor jocuri în parc, în
care mișcarea a fost redată și
cu ajutorul pieselor Lego și a
unui robot EV3 programat de
copii, cu ajutorul unui coleg de
clasa a VIII-a, Antonovici Nico-
las. 

Fiind un festival, nu s-a
făcut ierarhizarea echipelor, ci
s-au acordat premii pentru di-
verse categorii. Echipa Al-
phabot Junior a fost singura cu
elevi de clasa pregătitoare (6-
7 ani) și a reușit să obțină pre-
miul pentru cel mai bun
poster. Când juriul a pus o în-
trebare echipei, dacă preferă

jocurile pe calculator sau în
aer liber, răspunsul tuturor,
spontan, a fost „NU! Ne-am să-
turat de online, vrem să venim
la școală și vrem să ne jucăm
în aer liber!”

Echipa de robotică este mai
numeroasă, având 13 copii,
dar la festival era limita de 6,
așa că doar cei menționați au
fost selectați, împreună cu
Tudor V. care a fost „fotogra-
ful” și a avut o contribuție im-
portantă la poster. Demn de
apreciat este faptul că ceilalți
copii din cerc au participat cu
piesele lor de Lego, astfel încât
a fost o colaborare frumoasă,
fiecare ajutând cu ce poate,
chiar dacă, de data aceasta, nu

au fost printre cei aleși.
Sincer, la început am crezut

că anul acesta, fiind și pan-
demie, nu vom reuși să ducem
la bun sfârșit proiectul. De alt-
fel, multe echipe din țară, in-
clusiv din județ, au renunțat!
Totuși am continuat și cu en-
tuziasmul copiilor am depășit
orice barieră pusă de pan-
demie. Îi felicit pe toți copiii,
dar în mod special pe Matei T.
El a învățat și știe singur să
asambleze robotul în diverse
feluri, în funcție de misiune, a
„prins” secretele programării
robotului.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Alphabot Junior - pasiunea pentru roboţi
începe în ”pregătitoare”
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A
trecut mai bine de
un an de la izbuc-
nirea pandemiei

provocate de noul Corona -
virus și România a rămas
campioana măsurilor
ilogi ce luate de guvernanți.
Pe fondul unei crize sani -
tare deja cunoscute și dis-
cutate la nivel european,
Executivul a înțeles că tre-
buie să facă un singur
lucru pentru a diminua
răspândirea virusului: să
blocheze prin măsuri aus-
tere VIITORUL unei țări în-
tregi.

Coaliția de dreapta pentru
guvernare, formată din PNL,
USR-PLUS și UDMR, a tăiat și a
spânzurat, nu doar în dome-
niul sănătății, agriculturii, edu -
cației, ci și în industria
ospitalității. De luni de zile,
HoReCa este înghețată în da-
torii. Stă pe loc și își face cal-
culele pentru supraviețuire. O
industrie crucială pentru tineri
și nu numai, care a fost batjo-
corită și discriminată. 

S-a auzit până acum de
vreun plan de ieșire din criză a
acestei industrii? De vreo ana -
li ză economică națională care
să arate impactul real al pan-
demiei asupra acestui sector?
Din păcate, nu. Așa cum se
regăsește și în textul inter-
pelărilor formulate de mine
către ministrul economiei – de
ce guvernanții nu vorbesc
astăzi de implementarea unei
strategii naționale de resus-
citare a acestui domeniu, aflat
într-o buclă a neputinței? Pen-
tru că, în țara „lor”, nimic nu
merge. Totul este compromis,
binele poporului este greu de
preconizat iar soluția pare să
fie mereu acceași: ÎNCHIDE -
REA țării. Aceasta este reali-
tatea în care ei își doresc să
trăim, în România austerității
pe care tot ei au creat-o prin
această guvernare haotică și
neasumată.

Activitatea HoReCa pe tim-
pul pandemiei a însemnat:
concedieri forțate, executări
silite a operatorilor din sis-
temul hotelier și al restauran-
telor pentru neplata taxelor și
impozitelor, amânarea plății
salariilor, eliminarea vouche -
relor de vacanță, rezilierea
contractelor între firme
românești, sau chiar FALI-
MENT. Pe scurt, deciziile Gu-

vernului vor contribui la
închiderea pensiunilor și
hotelurilor la nivel național,
precum și la încurajarea mi-
grației capitalului financiar în
străinătate. Asta nu o zic eu, ci
chiar reprezentanții firmelor
din domeniu, care se văd
nevoiți să abandoneze. Mai
mult, din vara anului trecut
sunt antreprenori care aș -
teaptă granturile promise de
Ministerul Economiei, Energiei
și Mediului de Afaceri. Mulți
dintre proprietarii HoReCa au
luat credite la bănci în spe -
ranța primirii la un moment
dat a acestor ajutoare de la
stat, care s-au dovedit o
enigmă, și care i-a îngropat și
mai mult în datorii. Această
situație neclară face ca 40 –
50% din mediul de afaceri să
fie schilodit. Guvernul ar trebui
să compenseze cât de repede,
prin investiții mature, difer-
ența cifrei de afaceri pe care a
generat-o din necunoștere și
inacțiune. 

Amânarea la nesfârșit a
plății impozitelor specifice nu
poate fi singura soluție! Este
nevoie de mai mult. Dacă nu au
un plan de ieșire din această
situație, guvernanții să pri -
vească către măsurile propuse
de PSD, așa cum au tot făcut în
ultima vreme. Este inadmisibil
ca după un an să nu existe un
plan de ieșire din criză, niciun

stimulent financiar guverna-
mental care să susțină reorga-
nizarea activității hotelurilor,
pensiunilor sau o schemă de
maximizare a tehnologiei în
sectorul turistic. Mai mult, nu
s-a menționat nicio secundă
despre o eventuală scutire de
impozit pe clădiri și terenuri,
respectiv de acordarea unui
stimul de reinserție pe pe-
rioada RESTRICȚIILOR, și
putem continua. Acestea sunt
doar parte dintre propunerile
PSD pentru încurajarea indus-
triei în aceste vremuri grele. La
momentul actual, proprietarii
HoReCa nu știu dacă soluția
este să își închidă afacerile și să
plece din țară, sau să aștepte ca
liderii coaliției să privească
spre ei. 

După cum am văzut, de
câteva zile, românii au început
să își exprime nemulțumirea
ieșind la proteste în toată țara.
Cu fiecare zi ce trece, de la cei
mai tineri, până la cei mai în
vârstă, sunt tot mai revoltați
din cauza deciziilor aberante
pe care cei de la guvernare le
iau, și pe care ei trebuie să le
respecte. Ceasul coaliției se
apropie de final. Stimați guver-
nanți, e timpul să plecați!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Nepăsare făţişă arătată pentru 
o industrie care se prăbuşeşte.

HoReCa paralizată

P
rimăria Hunedoara a
iniţiat în instanţă
acţiuni împotriva

proprietarilor fostului ci -
nematograf „Modern” şi ai
celor două blocuri de
locuinţe „I” de pe strada
Alexandru Vlahuţă, foste
cămine de nefamilişti.
Primăria solicită demo-
larea clădirilor pe cheltu-
iala proprietarilor.

Hunedoara – Sătui să mai
aştepte ca proprietarii unor
clădiri abandonate să se
apuce de treabă şi să le aducă
la o stare normală, autorităţile
din municipiul Hunedoara s-
au adresat instanţei de jude-
cată, într-un demers prin care
cer demolarea acelor spaţii. 

În ce priveşte fostul cine-
matograf  Modern, Poliţia Lo-
cală a aplicat deja proprie-
  tarului o amendă în valoare de
30.000 de lei pentru starea în
care a ajuns, clădirea fiind
degradată şi plină de gunoaie.
S-a întâmplat în anul 2018, iar
proprietarul a contestat în in-
stanţă sancţiunea, însă nu a
avut câştig de cauză. 

Blocurile „I” de pe strada
Alexandru Vlahuţă se află, de
asemenea, într-o stare de-

plorabilă de mai bine de 20 de
ani, proprietarul nereuşind să
se achite de obligaţiile sale
legale. 

„Este vorba despre imobile
care sunt lăsate de izbelişte de
decenii întregi, iar noi nu mai
putem tolera această situaţie,
pentru că ele reprezintă un
pericol pentru sănătatea hu -
nedorenilor, mai ales a celor
care locuiesc în apropierea
acestor clădiri. Avem în deru-
lare un demers mai amplu
menit să rezolve problema
clădirilor şi spaţiilor abando-
nate din întregul municipiu. În
cazul în care notificările,
amenzile şi majorarea im-
pozitelor cu 500 la sută nu vor
avea efectul dorit, şi pentru
clădirile respective vom pro-
ceda la fel: vom solicita în in-
stanţă demolarea lor, pe
cheltuiala proprietarului”, a
declarat primarul municipiu-
lui Hunedoara, Dan Bo bou -
ţanu. 

El a menţionat că aceste
demersuri durează, dar este
singura cale legală prin care
Primăria poate acţiona pentru
rezolvarea problemelor de
acest fel.

Primăria Hunedoara cere,

în instanţă, demolarea 

a trei clădiri
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Selecţionerul echipei
naţionale a României,
Mirel Rădoi, a de-

clarat, miercuri seara,
după înfrângerea cu 2-3
suferită în deplasare cu Ar-
menia, că se gândeşte la
demisie, el precizând că va
avea o discuţie cu conduce -
rea FRF pentru că poate cu
venirea altui antrenor se
pot remedia lucrurile la
prima reprezentativă.

Întrebat dacă se gândeşte
la despărţirea de echipa
naţională, Rădoi a răspuns:
"Gândul îl am de când s-a ter-
minat partida şi îl am şi acum.
Mă încearcă sentimente ciu-

date, dar vreau să mai treacă
o perioadă de timp, pentru că
nu e normal. E clar că o să
avem o discuţie zilele acestea,
pentru că e un semnal de
alarmă. Poate cu venirea altui
antrenor se pot remedia lu-
crurile. Le-am explicat (jucă-
torilor) importanţa meciului,
pentru că noi cu o victorie aici
am fi fost favoriţi la locul 2. Le-
am spus asta şi la pauză, de
asta îmi pun mari semne de
întrebare de ce nu au putut să
reacţioneze. Dacă le trans-
miteam acest gând după meci
jucătorilor aţi fi aflat şi dum-
neavoastră. Dar nu am nevoie
să vină jucătorii să îmi spună

să rămân sau să renunţ".
"În momentul de faţă mi-e

greu să mă gândesc ce poate
urma dacă noi am reuşit să în-
toarcem rezultatul şi nu am
fost în stare ca naţională cu
jucători tehnici să ţinem de
balon. Mă încearcă senti-
mente ciudate, poate ce încerc
să discut cu ei nu ajunge clar
la urechea lor. Pentru mine e
un semnal de alarmă. Dacă
echipa nu are personalitate şi
atitudine chiar în momentele
în care avem nevoie ca echipă
va trebui să îmi pun un mare
semn de întrebare", a adăugat
Mirel Rădoi.

Echipa naţională de fotbal
a României a fost învinsă de
reprezentativa Armeniei, cu
scorul de 3-2 (0-0), miercuri
seara, la Erevan, în Grupa J a
preliminariilor Cupei Mondi-
ale din 2022.

Armenia are maximum de
puncte din primele sale trei
meciuri în grupa preliminară
pentru CM 2022, în timp ce
România rămâne cu cele trei
puncte obţinute în faţa Mace-
doniei de Nord (3-2).

România, care are progra-
mate două meciuri amicale în
această vară, cu Georgia şi An-
glia, va disputa următoarele
partide oficiale în septembrie,
cu Islanda în deplasare (2
septembrie), acasă cu Liecht-
enstein (5 septembrie) şi în
deplasare cu Macedonia de
Nord (8 septembrie).

La CM 2022 se califică di-
rect primul loc din grupă,
locurile secunde urmând să
dispute baraje. Ultima Cupă
Mondială la care a participat
România a fost cea din 1998,
din Franţa.

Fotbal:  Mirel Rădoi se
gândește la demisie

Campionatul Euro-
pean de Atletism pe
Echipe, Liga 1 se va

desfășura în perioada 19
și 20 iunie 2021, la Cluj
Napoca și reunește la
start 13 echipe europene:
Belarus, Belgia, Cehia,
Elveția, Estonia, Finlanda,
Grecia, Irlanda, Olanda,
Suedia, Turcia, Norvegia
și România.

În Liga 1 a acestei com-
petiții sunt reprezentate
unele dintre cele mai puter-
nice țări în atletism, în rân-
durile echipelor participante
numărându-se numeroși
atleți medaliați la campi-
onatele mondiale și europene
și deținători de recorduri
mondiale.

Organizarea Campionatu-
lui European pe Echipe Liga 1
este coordonată de Asociația
Europeană a Federațiilor de
Atletism (European Athlet-
ics), implementată de Feder-
ația Română de Atletism cu
sprijinul Ministerul Tineretu-
lui și Sportului. „Organizarea
acestui campionat în Româ-
nia reprezintă primul pas

către normalitate. Ne bu-
curăm că România intră în
zona organizatorilor de mari
campionate europene de
atletism și  va găzdui, în anii
următori, competiții specta -
cu loase de atletism care vor
readuce atletismul acolo
unde îi este locul, în prim
planul competițiilor sportive”
a declarat Florin Florea,
preşedintele Federaţiei Ro -
mâne de Atletism

Săptămâna trecută repre -
zentanți ai European Athlet-
ics  au fost la Cluj Napoca și au
verificat condițiile de cazare
și de competiție din Cluj-
Napoca și au catalogat ca
fiind excelente iar cei de la
Arena Transilvania au stabilit
toate cerințele impuse de
transmisia televizată, ampla -
sarea echipamentelor tehnice
de cronometraj și măsurare,
sisteme video și tehnologie
de comunicații.

Campionatul European pe
Echipe Liga 1 reunește 13
echipe, dintre care primele
două clasate vor accede în Su-
perligă, iar ultimele 3 vor
retroceda în Liga 2.

Atletism: Campionatul 
European de atletism pe

echipe la Cluj Napoca

Conducerea AJ Fotbal
Hunedoara a avut
luni după amiază o

întâlnire online  construc-
tivă  cu toți reprezentanții
cluburilor care au echipe
în Liga a IV-a cu privire la
reluarea competiției în
liga a patra și testele PCR.
În urma  acestei întâlniri
toți reprezentanții celor
zece formații și-au arătat
disponibilitatea pentru
reînceperea campionatu-
lui.

„În principiu, toate echi -
pele vor relua competiția. În

data de 12 aprilie 2021 se va
efectua testarea RT-PCR, iar în
14 aprilie 2021 se vor disputa
cele 2 restanțe dintre echipele
CSM Vulcan-CSO Gloria
Geoagiu și ACS Șoimul Baita -
CS Inter Petrila. Am stabilit sa
ne vedem și în data de 1
aprilie 2021, ora 19:00, pen-
tru a constata incidența
cazurilor de COVID în local-
itățile unde se vor disputa
jocuri, restricțiile impuse în
respectivele localități etc.
Aprecierile noastre se duc
către conducătorii celor 10

cluburi, către autoritățile lo-
cale din respectivele localități,
pentru că luptăm împreună în
a menține un echilibru și să
reducem pe cât posibil
efectele negative pe care le
provoacă acest virus sportu-
lui”, a declarat, pentru „Ziarul
Văii Jiului”, Cristian Petrean.

AJF Hunedoara este sin-
gura asociație din țară care a
demarat chiar și în pandemie
activitatea în eșalonul patru
cu  meciuri  în varinata
turneu, lucru benefic pentru
echipele de fotbal din județul

noastru. Urmează să se sta-
bilească și unele măsuri pen-
tru demararea activității la

nivelul juniorilor, imediat
după ce federația va lua o de-
ciezie în acest sens.

Fotbal Liga a IV-a: Discuții pozitive
pentru reluarea campionatului
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R
omânia va participa
cu 9 sportivi, 7 la
feminin şi 2 la mas-

culin, la Campionatele 
Europene programate la
Moscova, în perioada 3-11
aprilie, obiectivul stabilit
de Federaţia Română de
Haltere fiind câştigarea a
trei medalii, a declarat,
miercuri, pentru 
AGERPRES, secretarul
general al FRH, 
Alexandru Pădure.

"Lotul nostru este de 9
sportivi, 7 fete plus 2 băieţi.
Obiectivul propus pentru
aceste Campionate Europene
este de trei medalii şi clasări
pe locurile 4-6. Plecăm la
drum destul de optimişti,
sperăm să depăşim acest
obiectiv. Competiţia însă se
anunţă una foarte puternică,
mai ales că este primul con-
curs oficial după 14 luni de
pauză. Din cauza pandemiei
nu am mai participat la o
competiţie internaţională de
la Cupa Mondială de la Roma,
din luna ianuarie 2020, când
Loredana Toma a câştigat trei

medalii de aur. Campionatele
Europene sunt o competiţie
de calificare la Jocurile
Olimpice, clasificată Gold.
Conform regulamentului de
calificare avem încă sportivi
eligibili, cu Loredana Toma în
frunte. Ea este titulară în
această campanie de califi-
care la Tokyo, ea fiind situată
în primele 4-5 poziţii pe plan
mondial. Ea îndeplineşte cri-
teriul de 'absolute ranking',
deci asta înseamnă că se află
în primele 8 poziţii", a afirmat
Pădure.

"Noi în momentul de faţă

avem o cotă la feminin şi o
cotă la masculin, mai exact
câte un loc. Însă lucrurile nu
sunt definitivate, procesul de
calificare este încă deschis...
Comisia Tehnică a CIO ur -
mează să intervină puţin pe
sistemul de calificare pentru
că din cauza pandemiei nu se
poate respecta calendarul ini -
ţial. Deci trebuie reconfigurat
puţin. Dar eu spun că ar fi
bine să aşteptăm finalul pe-
rioade de calificare, care la
momentul acesta este anun -
ţat la 31 mai", a precizat ofi-
cialul FRH.

Întrebat dacă există noutăţi
în ceea ce priveşte investigaţia
Federaţiei Internaţionale de
Haltere asupra României în
cazurile de doping din ultima
perioadă şi ce sancţiune riscă
FRH, Pădure a răspuns: "Deo-
camdată nu avem informaţii,
noi funcţionăm normal după
cum se vede, pentru că sun-
tem aici la Campionatele Eu-
ropene. Sunt proceduri care
trebuie urmate. Prioritatea
noastră zero este să rezolvăm
aceste probleme, dar până la
o decizie definitivă nu putem
anticipa. Să vedem şi ce

conţine o astfel de măsură.
Pentru că în momentul de faţă
este o măsură care se anunţă
destul de nouă faţă de ce au
avut ţările care s-au mai con-
fruntat cu aşa ceva. Deci tre-
buie să înţelegem şi noi foarte
bine despre ce este vorba".

Lotul României pentru
Campionatele Europene este
format din următorii sportivi:

Feminin (7 sportive):
Bianca Daniela Dumitrescu
(cat. 45 kg), Adriana Cosmina
Pană (cat. 45 kg), Mihaela
Valentina Cambei (cat. 49 kg),
Monica Suneta Csengeri (cat.
49 kg), Andreea Cotruţa (cat.
55 kg), Loredana Elena Toma
(cat. 64 kg) şi Raluca Andreea
Olaru (cat. 71 kg);

Masculin: Marian Cristian
Luca (cat. 55 kg) şi Ionadi
Valentin Iancu (cat. 55 kg).

La Campionatele Euro -
pene de haltere programate
la Moscova, în perioada 3-11
aprilie, vor participa aproxi-
mativ 350 de sportivi din 40
de ţări.

Haltere: România va fi prezentă 

la Campionatele Europene

P
ilotul britanic Lewis
Hamilton (Mercedes)
a câştigat Marele Pre-

miu al Bahrainului, prima
cursă a Campionatului
Mondial de Formula 1
ediţia 2021, desfăşurată
duminică în nocturnă pe
circuitul de la Sakhir.

Lewis Hamilton (36 ani),
care a cucerit anul trecut al
şaptelea său titlu mondial,
egalându-l pe legendarul
Michael Schumacher, l-a de-
vansat cu mai puţin de o se-
cundă pe olandezul Max
Verstappen (Red Bull), clasat
pe locul secund, după ce a luat
startul din pole position.

Locul al treilea a fost ocu-
pat de finlandezul Valtteri
Bottas, coechipierul lui
Hamilton la Mercedes, care a
încheiat cursa la peste 37 de
secunde de învingător.

Organizatorii Marelui Pre-
miu al Bahrainului au permis
accesul în tribune per-
soanelor vaccinate, precum şi
celor care s-au recuperat
după infectarea cu Covid-19.

Înaintea startului cursei,
Lewis Hamilton, singurul
pilot de culoare din Formula

1, şi-a făcut apariţia îmbrăcat
într-un tricou de culoare nea-
gră, pe care scria "Acţiunile
vorbesc mai tare decât cuvin-
tele" şi a pus un genunchi pe
pistă, continuându-şi astfel
acţiunile din sezonul trecut
împotriva discriminării ra -
siale.

Spaniolul Fernando Alonso
(39 ani), dublu campion mon-
dial de Formula 1, revenit în

acest sezon în Marele Circ
după o absenţă de doi ani, a
fost nevoit să abandoneze în
cel de-al 34-lea tur, din cauza
unei probleme la frânele
monopostului său Alpine.

Următoarea cursă a se-
zonului din Mondialul de For-
mula 1, Marele Premiu al
regiunii Emilia Romagna, va
avea loc pe 18 aprilie la Imola
(Italia).

Automobilism: Lewis Hamilton a debutat
în noul sezon cu o victorie

O
delegație de la
Venue Management
,entitate care ges-

tionează activităţile care se
vor desfăşoară la Arena
Națională pe perioada
EURO 2020 a  prezentat
Ministrului Tineretului şi
Sportului, Eduard Novak,
conceptul medical pentru
protecţia organizatorilor,
voluntarilor, spectatorilor
şi staff-ului în contextul
pandemiei de COVID care
se va aplica la meciurile
din cadrul EURO 2020 găz-
duite de București.

"Invitaţii au prezentat con-
ceptul medical gândit pentru
protecţia organizatorilor, vo -
luntarilor, spectatorilor şi nu
în ultimul rând a staff-ului,
aceasta având implicaţii ma-
jore asupra organizării meciu -
rilor, deci şi o importanţă
vitală pentru desfăşurarea
evenimentului sportiv. Un
scenariu de ocupare de 25 %
din capacitatea stadionului ar
însemna un număr de 12.500
spectatori prezenţi în tribune,
iar siguranţa acestora, a
sportivilor şi organizatorilor
rămâne un obiectiv prioritar,

alături de cel legat de dis-
putarea fără incidente a me -
ciu rilor", se mai arată pe
site-ul MTS.citat.

Bucureştiul va găzdui trei
partide în cadrul Grupei C şi
una în faza optimilor de finală.
Astfel, pe Arena Naţională
sunt programate meciurile
Austria - Macedonia de Nord
(13 iunie, ora 19:00), Ucraina
- Macedonia de Nord (17
iunie, ora 16:00), Ucraina -
Austria (21 iunie, ora 19:00),
toate în Grupa C, precum şi
partida din optimi care va
opune câştigătoarea Grupei F
şi formaţia clasată pe locul al
treilea într-una din grupele A,
B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Campionatul European, se
va desfăşura în perioada 11
iunie - 11 iulie 2021 în 12
oraşe: Bucureşti (România),
Baku (Azerbaidjan), Copen-
haga (Danemarca), Londra
(Anglia), Munchen (Germa-
nia), Budapesta (Ungaria),
Roma (Italia), Amsterdam
(Olanda), Dublin (Irlanda),
Sankt Petersburg (Rusia),
Glasgow (Scoţia), Bilbao
(Spania).

Fotbal:  Conceptul medical 

pentru EURO 2020 a fost

prezentat la București



P
oate mai mult ca
oricând, în această
perioadă plină de

neprevăzut, așteptăm
primăvara. O primăvară
care să ne răsfețe cu
soarele ei binefăcător, să
ne redea relaxarea și buna
dispoziție, dacă mai poate
fi vorba de așa ceva. Dar,
trecerea de la un anotimp
la altul, cu schimbări
bruște de temperatură și,
mai nou, ”răceala
caloriferelor” ne influ-
ențează în mod negativ.
Organismul este pus la
grele încercări, iar astenia
de primăvară se instalează
foarte ușor.

Cum o recunoaștem?

Printr-o stare continuă de
epuizare și oboseală, la care
se adaugă stările de melan-
colie, supărare şi anxietate,
lipsa interesului pentru acti -
vităţile cotidiene, insomnie,
creşterea sau scăderea în
greutate, iritabilitate și chiar
stări depresive. Dar cum
natura ne stă și în astfel de
situații la dispoziție, fitotera -
peuții ne recomandă să
apelăm la terapiile naturiste,
care ne pot da o stare de bine,
fără a avea efecte adverse,
cum se întâmplă cu unele
medicamente.

Ceaiul de 
sunătoare

Este recomandat de spe-
cialiști în stările depresive,
oboseală acută și anxietate,
întrucât planta conține nu-
meroși compuși cu efecte
benefice organismului. În ast-
fel de situații, se vor consuma
1-2 căni de ceai de sunătoare
pe zi. Infuzia se prepară din
1-2 lingurițe de ceai, puse în
250 ml apă clocotită. Se lasă
la infuzat 15-20 de minute,
după care se strecoară,

potrivit fabricadeceai.ro/

Ceaiul de urzică

Este utilizat din cele mai
vechi timpuri de medicina
tradițională, pentru tratarea
mai multor afecțiuni. Datorită
conținutului ridicat de vita-
mine și minerale din compo -
ziția plantei, ceaiul de urzică
are acțiune antidepresivă,
fiind apreciat și pentru pro-
prietățile sale digestive, ex-
pectorante și detoxifiante. 

Ceaiul de cătină

Supranumit ”ginsengul
românesc”, ceaiul de cătină
este  unul din cele mai apre-
ciate energizante naturale. Pe
lângă acțiunea lui tonică,
acesta susține creșterea  imu-
nității, detoxifiază organismul
și menține sistemul nervos
sănătos, spun cercetătorii.
Este cunoscut a fi și cel mai
bun vaccin antigripal.

Uleiul de cătină 

Regenerează organismul
fizic și psihic, mai ales dacă

este consumat la începutul
primăverii. Se administrează
de trei ori pe zi, câte 10-20
picături, timp de zece zile.

Ceaiul de coada
șoricelului

Detoxifiant de excepție,
ceaiul de coada șoricelului
este un tonic natural, care
mărește imunitatea organis-
mului. Este liniștitor, reglează
tensiunea și ajută la tratarea
unui mare număr de afecți-
uni.

Ceaiul verde

Consumat zilnic, acesta
oferă o stare de bine, în-
tărește sistemul imunitar,
oferind organismului energie
pentru întreaga zi. 

Măceșele

Izvor natural de minerale
și vitamine, măceșele întăresc
sistemul imunitar, ajutând la
refacerea organismului după
o iarnă lungă, în care au lipsit
fructele și legumele proas -
pete. Se administrează sub
formă de pulbere, obținută

prin măcinarea cu râșnița de
cafea, de 3-4 ori pe zi,  timp
de o lună.

Frunzele și tijele de
păpădie

Ajută la detoxifierea organ-
ismului încărcat de toxine din
timpul iernii. Atât frunzele,
cât și tijele de păpădie curăţă
ficatul şi colonul, reglează şi
stimulează digestia. Se con-
sumă zilnic, pe stoma cul gol,
5-10 tije de păpădie neîn-
florită sau o mână de frunze
verzi, potrivit sanatate.ro. O
cură durează minim şapte
zile.

Alimentația

Este și ea foarte impor-
tantă în această perioadă. De
aceea, trebuie să se renunțe la
preparatele grele din timpul
iernii, consumându-se ali-
mente bogate în vitamine şi
proteine. De asemenea, zar -
za vaturile şi legumele proas -
pete de primăvară se reco-
 mandă a fi consumate crude.
Salata verde, urzicile şi spa -

nacul fac minuni în tratarea
asteniei. Benefice sunt şi
fructele, în special cele cu un
conţinut bogat în vitamina C.
Salatele pot fi amestecate cu
germeni de soia sau alte ce-
reale. Dar specialiştii ne sfă-
tuiesc să consumăm cât mai
multe lichide, deoarece aces-
tea ajută și la detoxifierea or-
ganismului.

Exercițiile fizice

Ajută corpul să-şi reintre
cu totul în formă. Dacă situ-
ația permite, plimbările cu bi-
cicleta, alergările sau mersul
pe jos, relaxează și dau bună
dispoziție.

Orele de odihnă

Nu sunt de neglijat pentru
că, în timpul somnului orga -
nismul se reface, acumulând
energie pentru ziua urmă-
toare, potrivit sanatate.ro. Și,
un organism odihnit, poate
contracara efectele negative
ale asteniei de primăvară.

Cornelia Holinschi

2 - 8 ApriliE 20218 - SĂNĂTATE

Astenia de primăvară – remedii naturiste



Ciupercile co-
mestibile ar putea fi
incluse în categoria

superalimentelor, alături
de broccoli și afine, spun
cercetătorii. Ele nu conțin
grăsimi, zahăr și nici sare,
dar sunt o sursă va -
loroasă de vitamine, pro-
teine și fibre. Gustoase și
sățioase, ciupercile sunt
folosite în aproape orice
preparat culinar. Care
sunt beneficiile consumu-
lui de ciuperci, vom vedea
în continuare.

Calități 
terapeutice

Nutriționiștii afirmă că ciu-
percile conțin toate vitaminele
şi mineralele de care organis-
mul nostru are nevoie, în spe-
cial seleniu, care nu se găsește
în prea multe fructe și legume.
Înlocuiesc cu succes carnea,
sunt ușor digerabile și pot fi
consumate, în stare proaspătă,
crude, înăbuşite sau fripte, ori
în combinaţie cu carbohidraţi.
Dar, cu cât sunt mai proaspete,
cu atât sunt mai bune. Asta
pentru că, ciupercile proas -
pete conţin o serie de sub-
stanţe active, care, prin
con servare, se pierd. 

Potrivit cercetătorilor, ciu-
percile au capacitatea de a in-
hiba virușii, întăresc sistemul
imunitar şi cresc rezistenţa or-
ganismului. 

Ajută la prevenirea
cancerului

Cercetătorii susțin că anu-
miți compuși din compoziția
ciupercilor au capacitatea de a
anihila proliferarea celu lelor
tumorale. În urma testelor
efectuate s-a ajuns la concluzia
că ciupercile pot fi alimente de

bază într-o dietă anticancer,
întrucât reuşesc să inhibe dez-
voltarea celulelor canceroase,
responsabile pentru evoluţia
bolii.

Reglează tensiunea 
arterială

Întrucât conțin o cantitate
mare de potasiu, ciupercile
albe contribuie la reglarea ten-
siunii arteriale. Cele numite
“urechi de lemn” pot subţia
sângele, ajutând la prevenirea
bolilor cardiace şi a acciden-
telor vasculare cerebrale, scrie
epochtimes-romania. 

Previn oboseala şi 
anxietatea

Bogate în fibre, vitamine
din complex B și acid folic, ciu-
percile sunt recomandate în
stările de epuizare fizică sau
astenice. Studiile efectuate

arată că ele au capacitatea de
a reduce considerabil senzaţi-
ile de epuizarea fizică şi int-
electuală, dar şi sentimentul
neplăcut de iritare şi anxietate.

Întăresc sistemul 
imunitar și stimulează

metabolismul
În urma studiilor realizate

s-a constatat că ciupercile albe
stimulează funcția imunitară,
mărind producţia de proteine
antivirale şi alte proteine elib-
erate de celule, protejând şi
reparând astfel ţesuturile cor-
pului, scrie clicksanatate.ro.
De asemenea, ele ajută și la
metabolizarea grăsimilor şi
proteinelor. O cană de ciuperci
asigură organismului cincizeci
de calorii din care acesta îşi
poate extrage energia nece-
sară.

Recomandate în 
dietele de slăbit

Cu un conținut mare de fibre
alimentare, dar și un compus
cu rol important în reglarea
tranzitului intestinal, nutrițio -
niștii recomandă ciupercile în
dietele de slăbit, ajutând toto-
dată și în tulburările digestive.
Numărul redus de calorii le
face să devină o combinaţie in-
teresantă pentru multe dintre
dietele de slăbit.

Important!
• Chiar dacă ciupercile au o

mulțime de calități,  trebuie să
fim foarte atenți cum le
păstrăm și de unde le achi -
ziționăm, întrucât, se cunoaște,
nu toate sunt comestibile. 

• Păstrate în condiţii in-
corecte, chiar şi ciupercile co-
mestibile pot cauza anumite
intoxicaţii, scrie epochtimes-

romania.
• Cele necomestibile, conțin

substanţe organice toxice ce
produc intoxicaţii ale sistemu-
lui nervos, intoxicaţii gastroin-
testinal, pot produce alergii
severe, micoze şi alte boli grave,
atât la oameni, cât şi la animale.

• Și cum deosebirea dintre
ciupercile comestibile și cele
otrăvitoarea este, de cele mai
multe ori neînsemnată la
prima vedere, se pot produce
confuzii care au consecințe
grave. 

• Ciupercile pot fi toxice și
din cauza metalelor grele sau
radioactive acumulate în sol, a
pesticidelor, ierbicidelor etc.
scrie libertatea.ro. De aceea, nu
se vor culege ciuperci de pe
marginea şoselelor sau a com-
plexelor industriale.

Cornelia Holinschi

DiN GrĂDiNĂ - 92 - 8 aprilie 2021

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

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

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

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Ciupercile comestibile  -  incluse 
în categoria superalimentelor



10 - tImP LIbER 2 - 8 APRILIE 2021

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O

R

O

S

C

O

P

Urmează o perioadă excelentă
pentru voi, în care veți avea
doar de câștigat. Dacă sunteți
în căutarea unui loc de muncă
sau doriți să plecați în străină-
tate, veți reuși. În familie vor fi
unele discuții legate de o sumă
de bani, dar lucrurile se liniștesc
repede.

Relația de cuplu o puneți pe
primul plan și vă străduiți să
faceți tot ce este posibil pentru
a merge bine. Nu este exclus să
plecați într-o mică vacanță. La
serviciu găsiți cele mai bune
soluții pentru finalizarea unor
situații care nu se mai ter-
minau.

Proiectele voastre creative sunt
la cote înalte, iar satisfacțiile în
plan personal nu întârzie să
apară. La serviciu, în primele
zile ale intervalului veți avea
mai multe de făcut, dar vă
obișnuiți cu toate și chiar reușiți
să treceți peste greutăți.

Intenţionați să faceți investiții
importante sau să vă renovați
casa. Acest lucru vă solicită
mult, iar economiile voastre se
vor duce repede. Chiar dacă
faceți multe cheltuieli, la final,
vă veți simți foarte bine, alături
de familie.

La serviciu nu sunt schimbări
semnificative, așa că vă stră-
duiți să vă înscrieți în termenele
stabilite. În viața de cuplu se
anunță schimbări și s-ar putea
să fiți puși în fața unor decizii
importante legate de viitorul
vostru. Este momentul să luați
o hotărâre.

Ar fi de dorit să lăsați lucrurile
dificile pe seama altora și să vă
ocupați doar de ce este mai
ușor. Nu de altceva, dar în ul-
timul timp ați avut multe de
făcut, iar oboseala își spune cu-
vântul. Păstrați-vă energia pen-
tru proiecte de anvergură.

Vă bucurați de zile frumoase,
alături de partenerul de cuplu.
În perioada următoare veți
avea parte de câștiguri sub-
stanțiale, iar banii îi veți depune
în contul de economii. Cei care
caută un nou loc de muncă sunt
pe cale să-l obțină.

Începe o perioadă interesantă
pentru voi, în care, fie vi se
propune o colaborare, fie un
nou loc de muncă. Trebuie să vă
gândiți bine înainte de a lua o
hotărâre. Dacă aveți de semnat
acte, nu vă grăbiți și studiați-le
cu atenție.

Vă străduiți să îndreptați lu-
crurile în căsnicie, iar cei sin-
guri, caută pe cineva potrivit.
Rudele și prietenii vă sunt
aproape, iar la nevoie vă spri-
jină necondiționat. La serviciu
vor fi schimbări neprevăzute,
dar reușiți să le faceți față.

Finalizați un proiect important,
care vă aduce un succes garan-
tat. Nu este exclusă o mărire de
salariu sau o avansare. In-
tenționați să plecați într-un
concediu prelungit, alături de
partenerul de cuplu.Astrele vă
favorizează.

La locul de muncă apar pro -
bleme mari și nu reușiți să vă
liniștiți. Tot ceea ce ține de co-
municare, socializare sau ne-
gociere merge destul de greu.
Chiar dacă știți foarte bine ce
aveți de făcut, s-ar putea ca unii
dintre colegi să vă pună bețe în
roate.

Sunt șanse mari să vă angajați
într-un proiect de anvergură,
care vă poate aduce profituri
semnificative. În zilele urmă-
toare veți avea parte de bucurii
din partea rudelor apropiate
sau a copiilor. Sfârșitul de săp-
tămână îl petreceți împreună cu
prietenii.

Curiozități  despre animale
• Caracatiță are trei inimi. 
• Șerpii sunt surzi. 
• Furnicile nu dorm niciodată 
• Crocodilii nu pot scoate limba. 
• Bufnița își poate răsuci capul la 360 de grade. 
• Elefanții plâng. 
• Ochiul unui struț este mai mare decât
creierul său. 
• Ursul Koala are amprente asemănătoare
omului. 
• Pastilele contraceptive folosite de oameni
funcționează și la gorile. Gândacii de bucătărie
decapitați mai pot trăi 10 zile, după care, vor
muri de foame. 
• Rechinii nu au oase în corp, deoarece schele-
tul lor este format din cartilaj. 
• Cangurul este singurul mamifer care nu
poate să meargă cu spatele. 
• O vacă poate să urce scările, dar nu poate să
le coboare. 
• Fluturii au papilele gustative în picioare. 
• Veverițele se sărută pentru a se recunoaște.
Ele  adoptă puii pe care îi găsesc abandonați
• Leneșul este cel mai lent animal. El are
nevoie de 72 de ore să se împerecheze. 
• Struțul este considerat cea mai rapidă
pasăre. Poate alerga cu 70 km/h. 
• Vidrele de mare se țin de mână în somn pen-
tru a nu fi separate de curenți. 
• Tarantulă poate trăi 2 ani fără să mănânce
nimic. 
•  O cârtiță poate săpa un tunel de 90 de metri
într-o singură noapte. 
• Caii de mare sunt monogami, iar atunci când
înoată se țin de codițe. 
• O girafă are șapte oase în gât, la fel ca și oa-
menii, doar că ale ei sunt mult mai mari. 

Vineri, 2 aprilie

PRO CINEMA, ora 22,15, O comedie mon-
struoasă

FILMCAFE, ora 22,35, Pulp Fiction

Sâmbătă, 3 aprilie

HAPPY CHANEL, ora 20,00, Anunț matrimonial
PRO CINEMA, ora 23,00, Tăcere

Duminică, 4 aprilie

TVR 2, ora 20,10, Grăbește-te încet
PRO CINEMA, ora 23,00, Reuniune forțată

LUNI, 5 aprilie

HBO, ora 21,20, În izolare
PRO CINEMA, ora 22,30, Bona

Marți, 6 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Sfinți și străini (I)
PRO TV, ora 22,30, Cursă mortal (II)

Miercuri, 7 aprilie

TVR 2, ora 21,10, Drumul lui Wendy
PRO TV, ora 22,30, Zonă de pericol

Joi, 8 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Frizeria 3
TVR 2, ora 21,10, Insula dorințelor

ALTE  RECOMANDĂRI:

Vineri, 2 aprilie, ora 21,00

Rătăciți prin cuvinte 
Filmul spune povestea a doi americani care se

află în Tokyo, Bob Harris și Charlotte. Bob este
vedetă de cinema, se află în oraș pentru a filma o
reclamă la whiskey, iar Charlotte îl însoțește pe
soțul ei, un fotograf dependent de muncă. Neputând
dormi, cei doi se întâlnesc într-o noapte în barul
hotelului de lux în care locuiau. Dar, întâlnirea în-
tâmplătoare  se transformă în foarte scurt timp,
într-o prietenie. Astfel că, Charlotte și Bob se aven-
turează prin Tokyo având adesea întâlniri extrem
de amuzante cu locuitorii. La final, cei doi descoperă
o nouă perspectivă asupra posibilităților vieții.

DIVA



R
omânia lucrului
bine făcut, pe care a
terminar-o de tot

”obiectul de joacă”a  unui
individ care îndatorează zi
de zi această țară,  și care
nu dă socoteală nimănui.
Au dus România în haos și
ne paște și disoluția statu-
lui, cu complicitatea unora
din interior. Avem un Gu-
vern complet nepregătit,
un Parlament invizibil și
alte instituții dezorientate
sau orientate spre a pune
umărul la distrugere.

Suntem blocați, inerți, par-
alizați. Am impresia ca există
mai multe Românii: Romania
LOR: a hoților, corupților,
agramaților, tupeiștilor, și
România NOASTRĂ: a oame-
nilor cinstiți, muncitori,
pregătiți, integri, capabili,
tineri și deștepți. Suntem
dezamăgiți, obosiți, paralizați
în plan politic, menținuți în
această stare de inerție, în
mod premeditat de clasa
politică, mulțumită de faptul
că noi am încetat să mai
reacționăm și nu facem decât
să ne vedem de treaba noas-
tră și să ne plătim cuminți
taxele, mulțumindu-ne să ne
plângem și să înjurăm. 

Suntem spectatori la ceea
ce ni se întâmplă

Cei care au murit la Rev-
oluție nu au făcut-o pentru ca
noi să ajungem să fim batjo-
coriți și sfidați de doamne,
care au pus ,,sugativa’ pe
obrazul unor politicieni hoți,
deveniți conducători și for-
matori de opinie, borfași cu
tupeu ce beneficiază de
bugete de milioane din banii
noștri. Responsabilitatea
noastră față de cei de dinain-
tea noastră, care au crezut în
noi, față de noi înșine și față
de copiii noștri este să
acționăm. Ni s-a inoculat
ideea că nu putem face nimic,
că orice tentativă este sortită
eșecului, că suntem un popor
de incapabili! Nu suntem!
Trebuie spart acest tipar, care
le convine de minune anal-
fabeților și hoților care ne
conduc. Uitați-va ce tupeu au,
cum ,,gajează‘’ peste tot
aceasta țara, de parcă ar fi

bunul lui mumă-sa. Aproape
toți cei care ne conduc au an-
tecedente, iar când sunt aleși,
sunt cei mai curați. Cât tupeu
de borfaș poți avea? Câtă nes-
imțire?

Avem romani educați - ne-
am tocit coatele pe băncile
școlilor, am trecut prin emoți-
ile examenelor, am visat să
schimbăm lumea… ca acum
să ne conducă niște anal-
fabeți!

Milioane de români mun -
cesc corect, sunt integri, cu
inițiativă și se străduiesc să
adauge plusvaloare în busi-
nessul lor sau al altora. Mulți
au plecat scârbiți din țară și
clădesc economia altor tari,
cu sufletul sfâșiat de dor, tân-
jind după țara lor, după ”acel
acasă”, pierdut în mocirla co-
tidianului romanesc. Atâtea
milioane de oameni deștepți,
integri și cu bun-simt sunt
paralizați! De cine? De ce?

Dorim o schimbare!

Este nevoie de o Mișcare a
românilor cu coloana verte-
brala! Un Partid fără ,,rebu-
turile‘’partidelor existente,
fără securiști, fără hoți. O Miș-
care de Întoarcere Acasă, atât
a românilor plecați slugi în
alte țări, cât și a celor care,
deși am ales să rămânem aici,
suntem absenți, pasivi. O miș-
care a oamenilor care nu au
mai fost implicați în viața
politică, neîntinați, nespălați
pe creier, nejigodiți. O miș-
care fără traseiști politici sau
scursuri de la alte partide.
Este nevoie de o mișcare a oa-
menilor deștepți și, singura
soluție viabilă pentru Româ-
nia de acum este să se un-
ească toți oamenii capabili pe
care îi avem în toate domeni-
ile. 

Dar cei mai mari dușmani
pe care îi avem suntem noi
înșine, nu sistemul contra
căruia dorim să acționam.
Caci dacă noi am avea curaj,
cum ar putea niște analfabeți
limitați să ne oprească? Aici și
acum e momentul ca gener-
ația tânără să preia inițiativa,
bineînțeles în colaborare cu
seniori cu experiență.

Trebuie să găsim și să

susținem oameni de care sa
fim mândri că ne reprezintă.
Să identificăm valorile și să le
convingem să se implice. Tre-
buie să luptăm pentru o
Românie condusă de oameni
deștepți și integri. Pentru o
Românie care sa fie un model
internațional. Pentru o
Românie bogată, cu bătrâni
bine îngrijiți, cu tineri cărora
să li se ofere perspective, cu
străzi fără gropi, cu hoți
băgăți după gratii, cu mil-
ionari pe merit, nu din furat.
Pentru un viitor mai bun pen-
tru noi și pentru copiii noștri,
în țara noastră, nu printre
străini. 

Criticele nu-și au rostul și
nici nu  vrem să ne plângem –
toți știm care este realitatea,
nu mai este nevoie de încă un
catalog de plângeri. Vrem
soluții, iar soluțiile nu sunt
posibile fără oameni capabili. 

Mulți nu ne dau nicio
șansă, o vom face. Stă numai
în mâinile noastre să ne
schimbam viitorul - trebuie
doar să găsim oamenii cărora
să-l încredințăm. Trebuie să
se schimbe ceva. România dă
impresia că este sub dic-
tatură. Tot ce face Guvernul
este împotriva oamenilor. Oa-
menii ăștia nu știu să con-
ducă. Ei știu să îndatoreze
țara și să vândă ce a mai
rămas. Ei nu știu nimic în
afară de infatuare. 

Președintele veghează,
oare la ce ?!

La un prim-ministru care
știe că va fi schimbat cu un
militar care pupă prin Cra -
iova poala fostului ministru
devenit întreprinzător hote-
lier, care dă ordin să scoată
toate efectivele în stradă, dă
drumul la girofaruri,  ca să
bage frica în fraieri și toată
poliția se execută. Vă mai
aduceți aminte?

Totul pare destul de clar.
Cu cât individul userist e mai
dezrădăcinat, mai globalizat
și mai antiortodox, cu atât e
mai carantinist. Există o aripă
dură, carantinistă, iar aceasta
se află în USR. Dar, ceea ce mi
se pare cel mai oribil în actu-
ala conjunctură e învrăjbirea

populației, pentru a se as-
cunde debilitatea Puterii. Și,
folosindu-se de cei mai speri-
ați de bombe dintre noi, Put-
erea îi acuză pe
noncomformiști că „îi îmbol-
năvesc pe ceilalți”. Dacă am
ajuns ca unii, care erau dro-
gați și cu pantalonii în vine la
10 August, să fie demnitari, ce
să mai spun ?! 

Puterea ar trebui să aibă
decența de a recunoaște că a
fost și că este depășită de
situație, nu să găsească țap is-
pășitor în persoana celor care
s-au săturat să moară de
foame (unii dintre ei în-
cepând deja să se sinucidă).
Avem foarte multe sinucideri,
oameni care mor în spitale
legați de paturi, iar Puterea
râde și face glume pe seama
morților. Sunt demonstrații în
toată țara, dar acest tineret
nu știe de ce este în stradă. Ei
au ales ”majoritatea” de la
putere și acum nu le convine.

Puterea ar trebui să re-
cunoască sincer că într-un an
de zile nu a pus la punct
niciun sistem de protecție a
celor vulnerabili. Nu știm câți
bătrâni bolnavi avem în
România. Nu știm câți au și
câți nu au aparținători. Nu
știm exact câți testează. Nu
știu nimic, conduc în valul in-
erției.

În aceste condiții, în care
vina autorităților, izvorâtă din
crasă incompetență, e mai
mult decât evidentă, apariția
unor rebeli în spațiul public e
mană cerească pentru Putere,
fiindcă dacă toți am fi fost dis-
ciplinați, nu s-ar mai fi putut
da vina pe nimeni. Măsurile
aiuritoare, de secol XIV, anti-
Covid (adică tot ce i-a dus
capul pe idioți), nu dau rezul-
tat în secolul XXI, secolul cal-
culatoarelor cuantice și al
bazelor de date distribuite.
Printre aliații Puterii sunt și
jurnaliști fără rușine, care
susțin narațiunea oficială
(„totul ar fi bine dacă nu ar
exista șoșocii”) și idioții utili,
care te-ar băga fără frică în
vagonul de vite, doar fiindcă
sunt incapabili să înțeleagă
că, din cauza fricii, au fost
transformați din oameni, în

simple instrumente de pro-
pagandă ale unor incompe-
tenți sadea. În apărarea lor,
putem spune  că au totuși o
„scuza”, pentru că s-au luat
după niște fantome fără cap,
mai mari decât ei: cei de la
UE. Te uiți la cei de la 
Bruxelles (la unii) dacă sunt
oameni normali sau niște
,,creaturi’’. 

Campania de vaccinare
abia se ”târâie”!

Și nu trebuie să fii un geniu
ca să constați că în toată Uni-
unea Europeană se întâmplă
acest lucru. Mor oameni cu
vaccinul făcut, ceea ce
înseamnă că problema unora
ajunși în fruntea bucatelor nu
e doar la noi, ci pare a fi o
problemă sistemică, la nivelul
întregii Uniuni. Un simptom
generalizat al unei pandemii
mai grave decât Covidul: una
de imbecilizare la nivelul de-
ciziei. Și nu degeaba nici pe
ăia, în plin secol XXI, nu-i
duce capul decât să adopte,
pentru a combate virusul, tot
măsuri de secolul XIV. Cei pe
care-i vedeți, la care vă închi-
nați și de la care vă așteptați
salvarea, nu doar că vi se
păreau ,,duși cu capul“, ei
chiar erau, și încă mai sunt.
Oare această pandemie a im-
becilizat omenirea? Eu cred
că omenirea a imbecilizat
,,VIRUȘII’’pandemiei. Dar nu
uitați, de trei ani spun asta:
scapă cine poate!                          

Cititorilor care celebrează
Paștele, le doresc, din inimă
,,Paște Fericit!

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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România bine lucrată, 
ori bine ,,gajată’’
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Mod de preparare:

Ciupercile se curăță și se
fierb, timp de 15 minute, în
apă cu sare. După ce se stre-
coară, se păstrează zeama.
Ceapa se curăță, se taie
mărunt și se călește în jumă-
tate din cantitatea de ulei. Se
adaugă apoi orezul, ciuper-
cile și două cești din apa în
care au fiert ciupercile.

Cratița se acopăeră cu un
capac, iar compoziția se lasă
să fiarbă, la foc mic, până
scade apa. La final se adaugă
sare, piper, făină, verdeața și
câteva linguri de sos de roșii.
Ardeii pregătiți se umplu cu
această compoziție și se
așază într-o tavă înaltă.
Peste ei se toarnă uleiul
rămas și sucul de roșii,

puțină apă, o foaie de dafin,
piper și mărar. Tava se dă la
cuptorul încins pentru 30 de
minute.

INGREDIENTE

8 ardei graşi mari, 3

cepe, 150 g ciuperci, 100

g orez, 250 g suc de roşii,

o ceaşcă de ulei, 50 g

făină,  sare, condiment,

pătrunjel verde, o foaie

de dafi, mărar. 

Ardei umpluți de post

Mod de preparare:

Făina se cerne, iar peste
ea se presară drojdia uscată.
Uleiul, borșul, zahărul și
sarea se amestecă bine, apoi
se toarnă în vasul cu făină.
Ingredientele se amestecă
bine până se obține un aluat
consistent. Dacă este cazul,
se mai poate adăuga făină
sau borș. Aluatul obținut se
lasă o jumătate de oră să se
odihnească, apoi se împarte

în două. Fiecare parte de
aluat se întinde într-o foaie
rotundă și subțire. Se taie
apoi sub formă de raze, la
mărimea dorită. Se pune la
bază o linguriță de dulceață
sau altă umplutură, apoi se

rulează strâns, către vârf.
Cornulețele se așază într-o
tavă tapetată cu hârtie de
copt și se dau la cuptor la foc
mediu pentru cca 20-30
minute, până se rumenesc
ușor.

INGREDIENTE

500 g făină, 7 g drojdie uscată, 250 ml ulei, 125 ml

borș, o lingură zahăr,  un praf de sare.

Umplutura: rahat (sau dulceață, nuci, magiun)

Pentru finisat: 50 g zahar pudră vanilat

Pe lângă că este un condiment excelent în salate, frip-
turi sau paste, cimbrul este și un medicament valoros,
mai ales în timpul sezonului rece. Este recomandat în
tratarea bronșitelor, tusei, sinuzitei, dar și în afecțiuni di-
gestive. Calmează colicile abdominale, elimină balonarea
și ajută la normalizarea colesterolului. În plus, ceaiul de
cimbru poate elimina paraziții intestinali. De asemenea,
cimbrul favorizează circulația și crește puterea de con-
centrare.

Sirop de cimbru
Ingrediente: 500 ml apă fiartă, 40-50 g frunze

proaspete de cimbru, 250 g zahăr, 250 g miere de al-

bine.

Mod de preparare:

Apa se pune la fiert, iar când dă în clocot, se adaugă
frunzele de cimbru. Se lasă la infuzat timp de un sfert de
oră. După ce s-a răcit suficient, se adaugă mierea de al-
bine, zahărul, amestecându-se bine până se topeşte za-
hărul. Siropul obținut se toarnă într-o sticlă, se închide
ermetic și se păstrează la frigider.

Cornulețe cu borș  

Cimbrul 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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TalON De aNUNŢ GraTUiT peNTrU perSOaNe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

Text anunţ .............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe
l Vând garsonieră, etaj 1, 38 MP,

mobilată și utilată, frigider, aragaz,
mașină de spălat, CT, zonă liniștită.
Preț: 10.000 euro, telefon: :
0736.175.735, între orele 8,00-20,00.

l Vând garsonieră Deva,
Dorobanți, et.2, balcon, 41 mp, mobi-
lată complet.  Preț: 39.900, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă cu pământ, pădure,
lângă șosea, la 16 km de Deva, sat
Săliștioara. Preț: 550 milioane lei,
telefon: 0721.348.819.

l Cumpăr garsonieră et. 1 sau 2,
complet mobilată și utilată în Hune-
doara sau Petrila. Ofer 9000 euro,
sunați între orele 8-20. Telefon:
0736.175.735.

l Vând urgent garsonieră 38 mp,
et.1, pe mijloc, mobilată și utilată, CT,
acte la zi. Preț: 10.000 euro, telefon:
0736.175.735, rog insistați.

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, tel. 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 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 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 casă, zona Certej, 2

camere, baie, bucătărie, cămară, sobe

teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.

Preț: 37.000 euro, tel. 0725.452.888.

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 casă în Orăștie, 200 mp., 5

camere, baie, bucătărie, hol și cămară,

două pivnițe, magazii,  gaz, apă,

canalizare, curent. Este o zonă liniș -

tită, aproape de centru, teren 2200

mp. În spatele grădinii, mărginită de

canalul morii, există teren unde se mai

poate construi. Preț: 95.000 euro, 

negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând 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 spre închiriere apartament
2 camere și garaj în Timișoara, zona
zero, mobilat și utilat, totul nou. Preț:
375 euro, plus garanție. Telefon:
0721.055.313

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, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă nein-
undabilă. Terenul se va trece în intrav-
ilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

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 urgent teren intravilan în
Popești, comuna Cârjiți, dispus între
șosea și pârâu, cu acces la curent, tele-
fon și internet. ST.525, FS 5,25 mp.
Preț: 9 euro/mp, tel. 0769.213.866.

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, tel.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 teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 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 Logan 2009, roșu, motor
1,4, 75.000km, ITP 2021, cauciucuri
vară-iarnă, pe jenți, unic proprietar.
Preț: 2100 euro, telefon:
0744.353.345.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,
stare foarte bună, 180 km, 4 jenți alu-
miniu, pe 15 cm/4 găuri. Preț negocia-
bil, telefon: 0732.052.844

l Vând motor Ford Tranzit 2496
cmc, complet, cu toate asamblările,
tobă eșapament, spoiler, mască
față,+3 jenți, negociabil, 0732.052.844

l Vând VW Touran, 2008, 1,9,
Diesel, 100.000 mile, volan dreapta, 7
locuri, 6 trepte, cutie viteza manuală
plus rulotă, portbagaj, cârlig remorcă,
barcă. Preț: 3500 euro,negociabil,
tel.0770.699.281.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,
motor 1,4 MPJ, 74.500, ITP 2021, cau-
ciucuri vară-iarnă, unic proprietar.
Preț: 2100 euro, negociabil, telefon:
0744.353.345.

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

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.

OFERTE SERVICII

l Doamnă serioasă, sinceră, su-
fletistă, cu frica de Dumnezeu, harnică
și gospodină, doresc să îngrijesc per-
soane vârstnice. Telefon:
0734.712.207. 

l Domn serios, fără vicii, doresc
să lucrez ca paznic la un post fix, cu
carte de muncă. Rog și ofer seriozitate.
Telefon: 0736.175.735, 0731.129.646.

MATRIMONIALE

l Pensionar, văduv, 73 de ani, din
Deva, cu ușoare afecțiuni medicale,
caut o doamnă singură pentru menaj
și curățenie și a ne ajuta reciproc. Sunt
dispus să locuim împreună fie la ea
sau la mine la bloc, iar vara la țară, la
curte și grădină, la 12 km de Deva.
Telefon: 0720.042.768.

l Domn. 64 de ani, 1,70/80/
șaten, ortodox, caut o doamnă care
vrea un apartament legal, în Deva, să
ne trăim viața sau la domiciliul ei.
Telefon: 0774.941.520.

l Domn, 52 de ani, 1,90/92, sin-
gur, fără obligații, fără vicii, caut o
doamnă din Deva sau împrejurimi
pentru o relație de prietenie, căsăto-
rie. Aștept doar SMS la telefon:
0752.396.515.

l Domn văduv, 61 de ani, sincer și
serios, fără obligații, doresc căsătorie
cu o doamnă de vârstă apropiată, sin-
ceră și serioasă. Telefon: 0727.062.558

l Tânăr, 42 de ani, caut o tânără
serioasă, să aibă peste 25 de ani, care
dorește o familie. Tel. 0732.469.582.

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. Tel.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 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 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 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 goblenul  ”Icoană 
Împărătească”, înrămat, 14x22 cm.
Preț 380 lei, negociabil. telefon:
0726.899.996.

l Vând otavă – fân. Telefon
0726.003.663.

l Vând canapea  extensibilă, stare
bună. Preț: 100 lei,

l Vând măsuță TV, 75/42/64 cm,
culoare natur, spațiu DVD, vitrină cu
geam, pe rotițe, stare foarte bună, preț
100 lei. Telefon: 0726.426.611.

l Vând șemineu din marmură,
goblenuri înrămate, farfurii pictate
manual. Preț negociabil, telefon:
0735.295.269, 0254.211.687.

l Vând căruță pe roți de cauciuc,
plus ham bonus, treier pentru cereale,
1500 lei, 6 roți de car de lemn pentru
ornament, 50 lei. Telefon:
0740.043.113.

l Vând ușă termopan plină,
0,90x2,10, aragaz cu două ochiuri,
mașină de cusut. Preț negociabil, tele-
fon: 0727.228.429.

l Vând motor electric nou, mono-
fazat, de 1,8. Preț: 600 lei, tele-
fon:0745.703.638.

l Vând coamă ceramică (canti-
tate: 14 buc.), produsă de ”Mondial”
Lugoj. Telefon: 0723243733.

l Caut meșter pentru executarea
de trotuare din plăci, în jurul casei.
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 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 grapă după plug, pentru

tractor 445 sau mai mic. Preț: 300 lei,

tel. 0254.776.082.
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Bucureşti - Într-o declara -
ție politică susținută în Parla-
ment, deputatul AUR de
Hunedoara, Anamaria Ga vri -
lă, a acuzat guvernul că
încearcă să îi păcălească pe
români cu sintagma „prote-
jăm cetățenii”, impunând ast-
fel măsuri de restricție
inacceptabile, care încalcă
drepturi și libertăți funda-
mentale - fără efect în dimin-
uarea pandemiei.

„Românii nu sunt proști, ei
au înțeles exact ce înseamnă
pandemia și își cunosc drep-
turile. Trebuie să avem liber-
tatea de a sta în casă, dacă
asta alegem, sau de a avea o
viață normală, dacă asta ne
dorim. Trebuie să avem liber-
tatea de a ne vaccina sau de a
nu ne vaccina. Guvernul nu
are competența de a ne
suprima aceste libertăți. El
trebuie să creeze cadrul de
desfășurare a unei vieți nor-
male. El trebuie să se pre-
ocupe de creșterea numărului
de paturi la ATI, de aducerea
acasă  a medicilor și asisten-
telor medicale plecați în țări
străine. Nu de hărțuirea
poporului. Actualii guvernanți
nu sunt șefii poporului, ar tre-
bui să fie slujitorii poporului.
Să îi întrebe pe oameni ce vor
și să țină cont de opiniile
cetățenilor”, a spus Anamaria
Gavrilă.

În opinia acesteia, „nu
avem nevoie ca acești guver-
nanți să se îngrijoreze de
sănătatea celor deja sănătoși!
Avem nevoie sa se îngrijească
de sănătatea celor bolnavi, de
pădurile noastre (care se taie,
dispar cât noi suntem închiși
în casă), de suveranitatea

noastră energetică (pentru că
suntem la capacitate maximă
de import), de agricultura
noastră (pentru că țăranii
care au mai rămas sunt dis-
truși cu legi ce avantajează
importul de produse agri-
cole)”.

Parlamentarul AUR de Hu -
nedoara îi acuză, de aseme-
nea, pe actualii guvernanți de
minciună.

„Dacă grija lor era sănă-
tatea oamenilor, nu ajungeam
la un val 3 în care ei să fie
copleșiți de situație, nu
ajungeam să ardă oamenii în
spitale, iar la Deva nu stăteau
20.000 de oameni în frig, la -
10 grade, noaptea, în plină
pandemie. Acesta e, cu ade-
vărat, un atentat la viața oa-
menilor. Iar Guvernul a fost
arogant cu devenii. Deci
aceste restricții nu sunt deloc
despre grija pentru oameni.

Sunt încercări de a testa
gradul de supunere a popu-
lației”, a explicat Anamaria
Gavrilă.

„Timpul este cea mai
prețioasă resursă pe care o
avem. Cine ne dă un an de zile
înapoi? Cine plătește? Cine e
responsabil? Voi dictați, im-
puneți, amendați, dar cine își
asumă responsabilitatea pen-
tru eșecul vieții oamenilor, a
economiei? Românii pe care
încercați să îi prostiți vă vor
trimite acasă și veți plăti
scump pentru toate aro-
ganțele, minciunile și erorile
pe care le-ați comis în ul-
timele luni, într-una din cele
mai dificile perioade din isto-
ria modernă a acestei nați-
uni”, a mai spus deputatul
AUR de Hunedoara în
încheierea declarației sale
politice.
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16 - ACTUALITATE

Expoziţii închise
Brad - Expozițiile Muzeului de Istorie Locală și Etno-

grafie Brad sunt închise publicului până în data de 6
aprilie, ca urmare a instituirii măsurii de carantină zonală
pentru municipiul Brad. 

Angajații muzeului își continuă activitățile specifice de
conservare, protejare și cercetare a patrimoniului cultural
istoric aflat în colecțiile instituției, informează Muzeul Civi -
lizației Dacice și Romane Deva, în subordinea căruia se află
muzeul din Brad.

Festivalul „DRĂGAN MUNTEAN”, amânat!
Deva - Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara

anunță că, având în vedere evoluția pandemiei și măsurile
sanitare instituite, Festivalul Concurs Național de Inter-
pretare a Cântecului Popular Românesc „Drăgan Muntean”,
programat să se desfășoare în perioada 14-16 aprilie 2021,
se amână până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Ştiri • Ştiri • ŞtiriAUR acuză Guvernul de
„hărţuirea poporului”

Deva – Credincioşii cato -
lici sărbătoresc Paştele la
acest sfârşit de săptămână.
Una dintre cele mai impor-
tante sărbători creştine se va
desfăşura, din păcate, în
condiţiile restrictive impuse
de pandemia de coronavirus. 

Autorităţile au anunţat
însă că va fi permisă circu-
laţia în afara locuinţei în in-
tervalul orar 20,00 – 02,00,
în noaptea de 3 spre 4 aprilie,

pentru participarea la sărbă-
torirea Paştelui catolic.

În ceea ce priveşte vre-
mea, de Paştele catolic va fi o
vreme uşor mai rece faţă de
ce ar fi normal pentru
această perioadă din calen-
dar. Practic, de mai mulţi ani
nu se mai potriveşte acest
lucru, indiferent că vorbim
de Paştele catolic, fie că vor-
bim de cel ortodox, pentru că
aceste alternanţe sunt din ce

în ce mai evidente, iar aceste
circulaţii rapide determină
treceri foarte bruşte de la zile
foarte călduroase la o vreme
fie apropiată de normalul
termic, fie sub ce ar fi normal
pentru perioada respectivă,
spun meteorologii. Can-
tităţile de precipitaţii se pot
situa între 15-20 l/mp. Vor-
bim de cantităţi moderate,
ceea ce pentru agricultură e
un semnal bun

Paştele Catolic


