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SĂNĂTATE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Autorităţile locale sprijină
acţiunile de vaccinare a
populaţiei împotriva
COVID-19. Caravana
vaccinării a poposit 
în comuna Băiţa. 

ZIUA NAŢIONALĂPAg. 5

1 Decembrie este cea mai mare sărbătoare
a noastră, a românilor. 1 Decembrie este o
zi a bucuriei, o zi în care privim cu 
încredere spre viitor. Traversăm vremuri
dificile, care ne îndeamnă să fim solidari,
uniți, toleranți unii cu ceilalți. 1 Decembrie
este o zi a comuniunii între frații români de
pretutindeni!  

La Mulți Ani, români!
La Mulți Ani, România!

Laurențiu Nistor,
Președintele Consiliului Județean

Hunedoara

Mai multe manifestări
sunt organizate în judeţ cu
prilejul Zilei Naţionale a
României. Biblioteca
judeţeană s-a pregătit
pentru acest eveniment. 

GRATUIT

Drumul Călan - Hunedoara,
la standarde europene 
Drumul Călan - Hunedoara,
la standarde europene 

RELIgIEPAg. 9
Sfântul Apostol Andrei a
fost primul dintre apostoli
care a propovăduit Evan -
ghelia și cuvântul Domnului
pe teritoriul românesc. 
Este celebrat în fiacare an 
la data de 30 noiembrie.

Deva, 22 Decembrie, 37A •  Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Memoria primului episcop al Episcopiei
Devei şi Hunedoarei, PS Gurie, va fi cinstită

de către cei care l-au cunoscut. /pag. 5
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S
tațiunea Băile Hercu-
lane a găzduit o
interesantă întrunire

a membrilor ACJSP LEGAL
HOSPITAL.

– Domnule Florin Cristian
ȘERENGĂU (foto) sunteți ju-
rist la Spitalul Orășenesc
Hațeg și vicepreședinte al
ACJSP LEGAL HOSPITAL.
Veniți cu câteva amănunte.

–  Asociaţia este persoană
juridică română, indepen -
dentă, apolitică şi fără scop
lucrativ.

Constituirea acestei aso -
ciații profesionale a solicitat
un efort comun al consilieri -
lor juridici din spitale, sus -
ținut și coordonat de
pre șe dintele fondator c.j.
Robert Ionuț MALUȘANU (In-
stitutul Național de Geriatrie
și Gerontologie Ana Aslan -
București). Acesta a reușit să
coopteze juriștii din spitalele
din România găsind un
răspuns foarte bun în județul
Hunedoara, colegii fiind
foarte receptivi și implicați în
această activitate.

Este accesibilă tuturor
absolvenţilor învăţământului
superior juridic, care au
susţinut şi promovat exame -
nul de licenţă, au calitatea de
consilier juridic şi îşi desfă -
şoară activitatea în spitalele
publice din România. 

Asociaţia se poate afilia

pentru realizarea scopurilor
sale la/sau cu organizaţii,
asociaţii, fundaţii, federaţii
din ţară sau străinătate.

– Cât despre misiunea
asociației, ce ne puteți
spune?

– ACJSP L.H. se organi -
zează și funcționează în
scopul creării și consolidării
cadrului general necesar
promovării și susținerii in-
tereselor profesionale ale
membrilor săi și perfecțio -
nării cadrului juridic al
activității juridice din sis-
temul de sănătate. 

Asociația urmărește prote-
jarea și promovarea drep-
turilor membrilor săi privind
exercițiul profesiei de con-
silier juridic din spitalele
publice și a intereselor legiti -
me ale persoanelor juridice
în cadrul cărora își desfă -
șoară activitatea.

– Ce alte amănunte ne
puteți oferi?

– Asociația va putea
încheia, prin  organele sale de
conducere, contracte, acor-
duri, înțelegeri și alte con -
venții cu organizații similare
și cu orice alte persoane ju-
ridice și fizice. De asemenea,
după obținerea tuturor
aprobărilor cerute de lege, va
putea edita și difuza cărți, re-

viste, agende și alte aseme-
nea produse cultural-
științifice.

În prezent, în România
sunt peste 300 de spitale.
Dintre acestea aproximativ
80% au organizat birou/ser-
viciu juridic, structură fără de
care în zilele noastre este
aproape imposibil să conduci
o unitate spitalicească. De alt -
fel, serviciile de consiliere
juridică sunt foarte actuale în
toate formele de organizare a
activității, indiferent dacă
vorbim de capital de stat sau
capital privat.  

În momentul de față în
asociație sunt înscriși 120
membri - consilieri juridici
din spitalele din România,
spitale de toate categoriile . 

Referitor la județul Hune-
doara, trebuie să spunem că
este un județ fruntaș și foarte
implicat în organizarea aces-
tei asociații, în  prezent, toți
consilierii juridici din spi-
talele hunedorene fiind
înscriși în această formă de
organizare profesională. 

La Băile Herculane am
avut ca invitat pe dl. Nicolae
Valentin Truțan - preșe -
dintele Ordinului Consilieri -
lor Juridici din România.
Astfel, cu această ocazie, s-a
discutat și s-a hotărât afil-
ierea asociației noastre la
OCJR, organizație tutelară a

profesiei de consilier juridic.

– Cât despre gândurile de
viitor, ce ne puteți spune?

– În perioada următoare,
dorim să ne axăm pe întărirea
asociației, să primim în rân-
durile noastre cât mai multi
colegi, continuăm întrunirile
noastre zonale (pentru a fa-
cilita, pe rând, accesul
colegilor din toate colțurile
țării la lucrările asociației), dar
și întâlnirile naționale deja
consacrate.

Dorim ca prin lucrările
asociației, să propunem modi-
ficarea unor  acte normative în
vigoare care, din expe riența

noastră cumulată, îngreunează
actul medical restrângând ac-
cesul la serviciile medicale atât
pacienților, cât și a apar -
ținătorilor.

De asemenea, ne concen -
trăm pe îmbunătățirea ac-
quisului legislativ în do me niul
sănătății, armonizarea unor
acte normative atât de interes
național, cât și de interes co-
munitar. 

Ne dorim ca prin lucrările
comune, să împărtășim din
experiența noastră, pentru ca
să putem obține o aplicabili-
tate uniformă a normelor în
vigoare la nivelul tuturor spi-
talelor din România.

ACJSP LEGAL HOSPITAL - Asociaţie
profesională de interes naţional

C
omisarii din cadrul
Comisariatului
Judeţean Hunedoara

al Gărzii Naţionale de
Mediu - după cum ne
spunea Dorel Ovidiu
BRETEAN (foto) în cali-
tatea sa de Comisar Șef - au
efectuat un număr total de
204 inspecţii planificate şi
neplanificate. 

Inspecţiile planificate (48)
au fost realizate conform
Planului anual de activitate al

Comisariatului Judeţean
Hunedoara al Gărzii Naţionale
de Mediu, la operatorii eco-
nomici care desfăşoară
activităţi cu impact asupra
mediului şi se supun proce-
durii de reglementare. 

În cadrul inspecţiilor ne-
planificate au fost efectuate
un număr de 156 controale
după cum urmează: 19 con-
troale în urma autosesizării;
38 controale de verificare a
respectării condiţiilor din
actele de reglementare; 39
controale efectuate în urma
sesizărilor; 1 control pentru
investigarea unor accidente
sau incidente cu impact
asupra mediului; 36 controale

dispuse de Comisariatul Ge -
ne ral  al Gărzii Naţionale de
Mediu; 23  controale cu alte
autorităţi, conform protocoa -
lelor încheiate în acest sens cu
instituţii la nivel judeţean.

Principalele neconfor mi -

tăţi constatate în urma con-
troalelor efectuate în pe ri -
oada menţionată au fost: lipsa
solicitării/obţinerii actelor de
reglementare din punct de
vedere al protecţiei mediului;
nerespectarea prevederilor

autorizaţiei/autorizatiei inte-
grate de mediu/acordului de
mediu; gestionarea necores -
pun  ză toare a deșeurilor deți -
nute sau generate în urma
desfășurării activității; neîn-
deplinirea condițiilor legale
pentru descărcarea deșeu -
rilor pe teritoriul județului
Hunedoara în scopul valori -
ficării acestora. 

În urma acestor controale,
au fost aplicate 22 sancţiuni
contravenţionale principale,
respectiv 6 avertismente și 16
amenzi, în valoare totală de
386.000 lei. 

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Noi inspecții ale comisarilor din cadrul 
GNM - CJ Hunedoara



AcTUALiTATe - 326 noiembrie - 2 decembrie 2021

Hunedoara – Spaţiul pu -
blic este invadat de opinii pro
şi contra vaccinării împotriva
COVID-19. Pe de o parte sunt
medicii şi specialiştii care
avertizează asupra numărului
mare de îmbolnăviri, iar pe de
alta sunt oamenii care încă nu
s-au decis cum ar fi mai bine
să facă. Ambele opinii trebuie
respectate. 

„Din punctul meu de ve -
dere, vaccinarea este un lucru
foarte bun. Este şansa noastră
de a putea trece prin pan-
demie”, este de părere man-
agerul Spitalului Municipal
„dr.Alexandru Simio nes cu”
Hu nedoara, Radu Budae
(medalion). 

Datele statistice ale unită -
ţii medicale sunt relevante, în

condiţiile în care peste 90%
din cazurile internate luna
trecută au fost persoane
nevaccinate. 

„În ATI, în acest val 4 a
ajuns un singur pacient vacci-
nat, în stare critică. Din
păcate, a decedat pentru că
avea şi alte probleme me -
dicale foarte grave. Este sin-
gura excepţie. În rest, în ATI
nu a ajuns alt pacient vacci-
nat”, a arătat managerul uni -
tăţii medicale. 

Conform analizei efectuate
de conducerea spitalului, luna
trecută la secţia Boli Infec -
ţioase au fost internate 150
de persoane, dintre care 140
au fost pacienţi nevaccinaţi,
iar dintre aceştia din urmă, 10
au decedat. La secţia de Pneu-

mologie au fost internaţi 66
de bolnavi, dintre care 60 au
fost nevaccinaţi. Din păcate,
12 dintre aceştia au murit din
cauza infecţiei cu SARS-CoV-2.
Ceilalţi şase pacienţi vaccinaţi
care au fost internaţi la Pneu-
mologie s-au vindecat fără
probleme. „Este o statistică
dură, dar aceasta este reali-
tatea noas tră, a comunităţii
din care facem parte”, a pre-
cizat, într-un interviu tele-
vizat, managerul Spitalului
municipal Hunedoara. 

Spitalul din Hunedoara
este cel mai mare din judeţ.
Dintre cei o mie de angajaţi ai
unităţii medicale, 66% sunt
vaccinaţi împotriva COVID-
19, media fiind similară cu cea
de la nivel naţional. 

Cifrele sunt clare – 
vaccinarea este şansa de a
putea trece prin pandemie

Un eveniment cu totul de-
osebit a avut  loc joi, la prânz,
în prezența autorităților Con-
siliului Județean Hunedoara, a
directorului general al ADR
Vest, Sorin Maxim,  respectiv
a constructorului și proiec-
tantului de la obiectivul de
investiții - drumul  Călan -
Hunedoara, drum a cărui re-
alizare se ridică la standar -
dele europene, fără cea mai
mica modestie.

Astfel, în cadrul unei
conferințe de presă, care a
avut loc după evaluarea în
teren a drumului județean Dj
687, pe o porțiune 9,741 km,
președintele CJ, Laurențiu
Nistor, a apreciat în mod spe-

cial calitatea și implicarea
constructorului, a proiectan-
tului și a OIP. Este un drum
județean de excepție, în care
toți factorii implicați s-au în-
trecut pe ei în realizarea aces-
tui drum de la Călan la
Hunedoara. 

”Vreau să mulțumesc în
mod deosebit și directorului
general de la ADR Vest, Sorin
Maxim, pentru modul în  care
ne-a sprijinit în acest proiect
și ori de câte ori am apelat la
domnia sa ne-a ajutat precum
ar fi cetățean al județului
Hunedoara’’ a subliniat Lau -
rențiu Nistor. Valoarea totală
a proiectului se ridică la suma
de 36.392.043,73 lei, din care,

Consiliul Județean Hunedoara
a alocat suma de 865720,18
lei, reprezentând cota proprie
de cofinanțare a proiectului.
Momentul inaugurării dru-
mului a fost marcat de pre -
zenţa inedită a unei mașini de
epocă si alta electrică, de ul-
tima generație, care fac tre-
cerea istorică de la vechi la
nou. Atât Sorin Maxim, cât și
Costel Avram, administratorul
public al CJ  Hunedoara au re-
iterat modul exemplar în care
a fost realizat acest drum, ca -
litatea de excepție a lucrărilor,
asfalt, rigole, trecerea peste
pasajul de cale ferată, care a
necesitat un efort și o atenție
sporită, datorită condițiilor

speciale generate de tensi-
unea electrică și dificultatea
realizării pasajulul.

În cadrul întâlnirii de la
Consiliul județean, marcată de
inaugurarea drumului Călan-
Hunedoara, în semn de pre -
țuire au fost acordate diplome
de excelență persoanelor im-
plicate în reali zarea acestui
proiect extrem de important – drumul Călan-Hunedoara.

Drumul Călan - Hunedoara, 
la standarde europene 

Băiţa – Caravana vaccinării,
o iniţiativă a Direcţiei de
Sănătate Publică şi a Prefec-
turii, care se desfăşoară în co-
laborare cu autorităţile locale,
şi-a dovedit utilitatea, din plin,
în localităţile din mediul rural.
Acolo unde a existat de-
schidere din partea primarilor
rezultatele caravanei au fost
dintre cele mai bune. 

Este şi cazul comunei Băiţa,
unde acţiunile de vaccinare a
populaţiei interesate, dar şi al-
tele din domeniul medical au
avut ecouri favorabile. 

Săptămâna aceasta, Cara-
vana vaccinării a poposit, din
nou, la Băiţa, pentru ca per-
soanele care au dorit să se
imunizeze împotriva COVID-
19 să-şi poată face vaccinul
necesar. Au fost zeci de
locuitori care s-au imunizat cu
prima doză, au făcut rapelul
sau doza a treia. 

„Ca administraţie locală, ne
interesează să facem tot ceea
ce ţine de noi pentru ca
sănătatea oamenilor să nu fie
pusă în pericol. Acest virus a
făcut prăpăd peste tot în lume
şi cred că este de datoria
noastră să ne luăm măsurile

de siguranţă necesare. De
aceea, am răspuns cu toată
des chiderea acestei acţiuni de
organizare a Caravanei vacci -
nării în comuna noastră. Sunt
oameni care nu pot ajunge la
centrele de vaccinare din
mediul urban, iar pentru ei
această caravană reprezintă
şansa de a se proteja de boală”,
a apreciat primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş.

Implicarea autorităţii locale
în activităţi dedicate sănătăţii
publice este binecunoscută în
comuna Băiţa. Luna trecută, la
căminul cultural din Crăciu -
neşti a avut loc o acţiune co -
mună cu Centrul Judeţean de
Transfuzii Hunedoara prin
care mai multe persoane, in-
clusiv funcţionari din Primăria
Băiţa, au donat sânge pentru
persoanele aflate în suferinţă. 

„Este foarte important că se
pot organiza astfel de acţiuni
cu donatori sănătoşi, cărora
poate le este greu să ajungă
până la Centrul Judeţean de
Transfuzii. Sunt oameni care
au dorit să facă o faptă bună,
iar acum au reuşit”, spunea dr.
Cristina Bichiş, cu ocazia aces-
tei acţiuni. 

Băiţa: Caravana vaccinării –
o misiune asumată 

de autoritatea locală
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Luncoiu de Jos – Fon-
durile nerambursabile repre -
zintă o bună sursă pentru
finanţarea proiectelor de in -
vestiţii locale, iar atunci când
bugetele locale sunt reduse,
se poate spune despre banii
care vin din alte surse că sunt
o adevărată mană ce rească. 

Este şi cazul administraţiei
locale din comuna Luncoiu de
Jos, unde conducerea primă -
riei a sesizat mai multe
oportunităţi de investiţii. Este
vorba despre proiecte care
sunt aşteptate de oameni, dar
care, în ciuda eforturilor
făcute în plan local, întârzie
din vina celor au promis că
vor asigura finanţarea nece -
sară în cadrul unor anumite
programe. 

Primăria Luncoiu de Jos a
depus la finanţare prin Pro-
gramul „Anghel Saligny” patru
proiecte de investiţii cu rol
major în strategia de dez-

voltare locală. Primul dintre
acestea se referă la alimenta-
rea cu apă a satelor din
comună, în condiţiile în care,
deşi există un master plan pe
fonduri europene, introdu -
cerea reţelelor de către oper-
atorul regional de apă,
întârzie.

„Alimentarea cu apă repre -
zintă o prioritate pentru că,
din păcate, locuitorii comunei
folosesc apă din fântânile pro-
prii, iar pânza freatică este
slabă sau cu impurităţi. Prin
urmare, oamenii se confruntă
cu probleme legate de insufi-
cienta cantitate de apă pe care
o pot folosi sau cu faptul că
apa este nepotabilă. De aceea,
am decis să accesăm toate
direcţiile de finanţare posibile
pentru că ne dorim introduc-
erea apei potabile în casele
oamenilor”, a arătat primarul
comunei Luncoiu de Jos, Călin
Dud. 

Pe aceeaşi linie, a proiec -
telor extrem de utile pentru
comunitate, se înscriu şi
proiectele depuse pentru
modernizarea drumurilor co-
munale din localităţile aparţi -
nătoare, dar şi construirea
unor poduri şi podeţe supli-
mentare de care au nevoie oa-
menii. Este vorba despre
construirea unui pod la Podele,
două la Stejărel, trei la Luncoiu
de Jos şi unul în satul Luncoiu
de Sus. 

Nu în ultimul rând, intro-
ducerea gazului metan
rămâne pe locurile fruntaşe în
agenda publică a adminis -
traţiei locale. După cum se ştie,
comuna Luncoiu de Jos s-a
asociat cu Baia de Criş,
Vălişoara, Ribiţa şi Băiţa pen-
tru introducerea gazului
metan printr-un proiect cu
fonduri nerambursabile. Din
păcate, lucrurile par că nu se
desfăşoară în ritmul pre-
conizat, aşa că o altă sursă de
finanţare ar putea fi şi Progra-
mul „Anghel Saligny”. 

„Sunt mulţi oameni, mai în
vârstă, care nu pot să-şi asi -
gure singuri lemnele de foc.
Pădurea este puţină, iar lem-
nul este din ce în ce mai rar şi
mai scump. De aceea, de foarte
mulţi ani încercăm să găsim o
soluţie pentru asigurarea
gazului metan în locuinţele
cetăţenilor. Sperăm ca, în final,
să avem şanse de reuşită”, a
completat primarul comunei
Luncoiu de Jos. 

Bucureşci – Trei proiecte
pentru modernizarea dru-
murilor comunale au fost de-
puse de Primăria comunei
Bucureşci pentru a obţine
finanţare prin Programul
naţional „Anghel Saligny”.
Primul se referă la drumul co-
munal DC 18 Bucureşci-
Şesuri, al doilea se referă la
drumuri vicinale de interes
comun în satul Bucureşci
spre patru familii, în satul
Curechiu pe Valea Caselor
spre cinci familii, iar în satul
Şesuri spre şapte familii. 

Valoarea proiectelor pen-
tru drumul comunal Bu cu -

reşci-Şesuri se ridică la 8,61
milioane lei, iar pentru îm bu -
nătăţirea drumurilor vicinale
de inters local, la 6,83 mili -
oane lei. De asemenea, a fost
înaintat la finanţare un pro -
iect care prevede alimentarea
cu apă a satului Şesuri, în va -
loare de 552.222 lei. 

„Toate proiectele sunt
foarte importante pentru co-
munitatea locală. Moderni -
zarea drumurilor vicinale
este foarte necesară pentru
toţi cetăţenii comunei. Sunt
drumuri care au rămas ne -
mo  dernizate şi toată lumea
îşi doreşte să aibă un acces

uşor. Dacă ni se va aproba la
finanţare acest proiect am

reuşi să finalizăm moderni -
zarea drumurilor pe raza co-

munei. Alimentarea cu apă
este necesară deoarece în pe-
rioada de vară satul Şesuri
rămâne fără apă. În acest fel
am mai rezolva o problemă
pentru că în celelalte sate am
soluţionat această cerinţă”, a
spus primarul comunei Bucu -
reşci, Mircea Ghilean. 

În ceea ce priveşte pe-
rioada rece, primarul a men -
ţionat că s-a reuşit asigurarea
combustibilului necesar pen-
tru şcoli, dar şi a materialului
antiderapant ce va fi aşternut
pe drumuri în cazul în care
vin ninsorile.  

Bucureşci: Proiecte pentru drumuri şi alimentare
cu apă prin Programul „Anghel Saligny”

Luncoiu de Jos: Alimentarea
cu apă, drumurile şi gazul –

proiecte susţinute prin 
Programul „Anghel Saligny”

Am reușit! De
săptămâna vi-
itoare, școlile și

grădinițele pot trece în
sistem fizic prin decizie
proprie, dacă rata de
incidență a scăzut sub 3
la mie. Fără rate de vac-
cinare și alte idei ne-
faste.

Este un pas spre normali -
tate care nu a venit întâm -
plător, ci din momentul în care
PSD și-a asumat intrarea la gu-
vernare. Am susținut me reu
învățământul cu prezență
fizică, cu măsurile de rigoare,
și vom continua să o facem.
Unitățile de învățământ tre-
buie să fie ultimele care se
închid și primele care se des -
chid. 

În negocierile din coaliție,
am spus foarte clar: asigurarea
condițiilor necesare pre zenței

fizice în școli este prioritară.
Ministerul Edu cației trebuie să
pună în aplicare toate măsu -
rile care țin de crearea con -
dițiilor igienico-sanitare la
nivelul unităților de învăță -
mânt, de la teste, până la
transportul gratuit. 

În continuare, este impor-
tant să fim prudenți. Regulie
de protecție sanitară trebuie
respectate. Fac un apel către
părinți și profesori, pentru că
depinde și de voi. De multe ori,
nu ne putem așepta de la cei
tineri să conștientizeze situ -
ația precară în care încă ne
aflăm. Suntem cu toții respon-
sabili. Aveți grijă de voi și de
cei dragi!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

EDUCAȚIA
ROMÂNEASCĂ: UN PAS
SPRE NORMALITATE
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Biblioteca Judeţeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și în
parteneriat cu Liceul Tehno-
logic „Transilvania” Deva, va
dedica şi în acest an Zilei
Naţionale a României o ac-
tivitate specială, o
prezentare cultural-
educativă ce va avea loc în
ziua de 26 noiembrie 2021,
ora 1300, în Sala de Proiecte
europene a Liceului Tehno-
logic „Transilvania” din
Deva. Publicului din sală i se
va prezenta o expunere a
evenimentelor care au avut
loc la 1 Decembrie 1918,
moment de importanță
capitală în istoria națională. 

Dintre marile evenimente,
dintre numeroasele momente
de răscruce istorică pe care le-a
trăit poporul român, nu este zi
mai dragă inimilor noastre
decât acel 1 Decembrie 1918
când miile de glasuri de la Alba
Iulia au strigat din răsputeri, cu
hotărâre şi bucurie: Unirea cu
România, Unirea cu Patria-
Mamă! De atunci, de când
România a strâns la pieptul ei
toate provinciile pe care jocul is-
toriei le-a smuls de-a lungul
seco lelor, ziua de 1 Decembrie o
purtăm cu iubire în suflet, aşa
cum cu iubire arborăm tricolo -
rul la zi de mare sărbătoare a
neamului românesc. 

În cadrul prezentării organi-
zate de noi și în acest an, vor fi
trecute în revistă evenimentele
care au precedat actul de la 1
Decembrie, vor fi evocate mar-
ile personalități politice și cul-
turale care s-au implicat în

făurirea României Mari, va fi
amplu prezentată Adunarea
Națională de la Alba Iulia, rolul
monarhiei în făurirea actului
Unirii. Se vor utiliza imagini-
document care vor ilustra
fiecare etapă care a condus la
realizarea unirii tuturor
provinciilor românești între
hotarele aceleiași țări. 

Ca în fiecare an, activitatea
dedicată Zilei Naționale va
încerca să inspire celor prezenți
un puternic suflu patriotic, așa
cum se cuvine față de memoria
marilor înaintași, a tuturor celor
care s-au jertfit pentru ca noi să
trăim într-o țară demnă și
respectată, cu toții uniți sub tri-
color. 

În finalul prezentării, celor
prezenți în sală li se vor adresa
întrebări legate de marele
eveniment de la 1 Decembrie
1918, cele mai bune răspunsuri
fiind răsplătite cu premii con-
stând în cărţi și diplome oferite
de Biblioteca Județeană. 

De asemenea, cu această
ocazie, în incinta Bibliotecii
Judeţene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva se va amenaja
o expoziţie de carte având ca
temă Marea Unire de la 1918 şi
participarea hunedorenilor la
acest eveniment de mare ră su -
net al istoriei noastre. 

Porţile Bibliotecii noastre vor
fi deschise tuturor celor care vor
să cunoască aceste cărţi şi să
discute pe marginea lor cu bi -
bliotecarii noştri specialişti în is-
torie.

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Ziua Naţională,
sărbătorită şi la 

Biblioteca Judeţeană

Plecarea atât de tim-
purie la cele veșnice
a Preasfințitului

Părinte Gurie, Întâiul Epis-
cop al Devei și Hune-
doarei, a îndurerat miile
de credincioși ortodocși, și
nu numai, din județul
Hunedoara. Tristețea și
durerea au pus stăpânire
pe inimile noastre și acum
ne străduim să aflăm
alinare în credință și trăire
curată.

Pentru a nemuri amintirea
celui care a fost Preasfințitul
Părinte Gurie, la 40 de zile de
la grăbita trecere a acestuia la
Domnul, Consiliul Județean
Hunedoara, în parteneriat cu
Episcopia Devei și Hunedoarei,
împreună cu Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara – Deva și Muzeul
Civilizației Dacice și Romane
din Deva, organizează cu
emoție și smerenie o mani-
festare comemorativă intitu -
lată „Lumina din veșnicie”.

Gazda acestui eveniment,
care se va întinde pe durata a
trei zile (26-28 noiembrie
2021, orele 10-18), va fi
Muzeul Civilizației Dacice și
Romane din Deva (Sala
Șemineului).

Într-o ambianță de înaltă
spiritualitate și trăire creștină,

cei care vor dori să afle mai
multe despre personalitatea
luminoasă a celui care a fost
Preasfințitul Părinte Gurie vor
putea să vizioneze un foarte
interesant film despre cei 12
ani de arhipăstorire a sa în
Episcopia Devei și Hunedoarei.

Expoziția cu titlul „Slova ce
ne-a rămas...” va cuprinde cărți
și alte scrieri apărute sub
semnătura Preasfințitului
Părinte Gurie, lucrări care pun
în lumină solida pregătire
teologică, erudiția și iubirea
adâncă față de dreapta
credință .

Zeci de fotografii pe care
sunt imortalizate momente
din activitatea Preasfințitului
Părinte Gurie vor întregi
tabloul evenimentelor menite
să păstreze în neuitare figura
luminoasă a Întâiului Episcop
al Devei și Hunedoarei. 

Aceste trei zile vor oferi un
minunat prilej de înălțare
sufletească tuturor celor care
vor dori să se simtă aproape de
unul dintre cei mai iubiți ie -
rarhi ai sfintei Biserici Orto-
doxe care, de acolo de Sus,
continuă să ne iubească și să
ne îndrume pașii.  

Manifestare
comemorativă 

„Lumina din veşnicie”

Așa cum am promis,
am finalizat demer-
surile pentru pro-

movarea proiectului de
modernizare a DJ 707
Vața de Jos (jud. Hune-
doara) – Petriș (jud.
Arad), cunoscut și sub de-
numirea de „Drumul
Regelui”, la nivelul 
regiunii Vest.

Astfel, la propunerea mea,
Consiliul de Dezvoltare
Regională Vest a aprobat in-
cluderea acestui drum pe

lista proiectelor aferente
domeniului infrastructurii
rutiere de interes județean la
nivelul regiunii.

Solicitarea a fost înaintată
în parteneriat cu Consiliul
Județean Arad, acest drum
răspunzând nevoilor de dez-
voltare a zonei, pe teritoriile
ambelor județe.

„Drumul Regelui”, așa cum
îl cunoaștem noi, are o
importantă conotație isto -
rică, fiind construit din

dorința Regelui Mihai I. Acest
drum asigura, la acea vreme,
accesul mai facil de la dome-
niul regal din Săvârșin la
cunoscuta stațiune din
județul nostru, Vața de Jos.

Le mulțumesc colegilor
din cadrul CDR Vest pentru
acceptarea propunerii noas-
tre!

Laurenţiu Nistor
Preşedintele CJ Hunedoara

„Drumul Regelui”, drum cu prioritate!
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Căpitanul nejucător al
echipei de Cupa
Davis a României a

anunțat numele
jucătorilor selecționați
pentru meciul cu Peru din
barajul de accedere în
calificările turneului final
al Cupei Davis!

Federația Română de Tenis
(FRT) a anunțat că România va
avea o echipă în care
experiența se va îmbina cu
tinerețea: „Căpitanul nejucă tor
Gabriel Trifu și antrenorul An-

drei Mlendea mizează pentru
partida cu Peru pe va loarea și
experiența lui Marius Copil și
Horia Tecău și pe entuziasmul
tinerilor și talen taților Nicolae
Frunză, Ștefan Paloși și Gabi-
Adrian Boitan”, a anunțat FRT.

Peru vine la Cluj-Napoca cu
Juan Pablo Varillas, Nicolas Al-
varez, Conner Huertas del
Pino, Arklon Huertas del Pino
și Sergio Galdos, căpitan-
nejucător fiind Americo Ve -
nero. Gabriel Trifu a renunţat
la Filip Jianu şi Nicholas David

Ionel faţă de meciul cu Portu-
galia, din 18-19 septembrie,
câştigat cu 3-1, în primul tur al
Grupei Mondiale.

Meciul este programat în
zilele de  27 și 28 noiembrie
2021, la Cluj-Napoca, în Sala
Polivalentă și este foarte im-
portant pentru echipa de Cupa
Davis a României deoa rece
echipa care va câștiga joacă în
2022 în calificările Cupei Davis
pentru un loc la turneul final,
printre cele mai bune 16
naționale din lume.

Tenis de câmp

România- Peru, la acest
final de săptămână

În anul 490 înainte de
Hristos pe câmpia din
localitatea Marathon

din Grecia se încheia
bătălia dintre greci și
perși cu victoria grecilor.
Cel mai destoinic
alergător grec Philipides a
alergat din localitate
Marathon până la 
Atena să le dea vestea 
victoriei. Dupa ce a spus
cuvântul NIKE 
(însemnând victorie 
în limba greacă) 
el a murit.

Distanţa dintre cele două
localități a fost măsurată și a

rezultat 42km și 195 metri.
Așa a luat ființă proba de
maraton, proba de mare in-
teres pentru alergătorii de
anduranță.

Recent  s-a desfășurat cea
de-a 38 ediție a competiției
AUTHENTIC Marathon Athe -
na, la care a participat și un
atlet hunedorean, Francisc
Șaroși, un pasionat al alergă -
rilor de anduranță.

În vârstă de 50 ani,originar
din localitatea Sântămăria -
Orlea, Francisc Șaroși  a reușit
să termine proba de maraton
pe locul 186. De menționat că

maratonistul hunedorean
prac tică atletis mul de 39 de
ani și are la activ 55 de
competiții de maraton, aler-
gate și încheiate, 12 curse de
100 km finalizate și peste
150.000 km  alergați în întrega
lui activitate de sportiv atlet.

Francisc Șaroși, acum anga-
jat al Ministerului Apărării
Naționale, deține și o mulțime
de titluri de campion național
în probele  de fond și semi-
fond, obținute pe vremea când
era  elev și sportiv la Deva.
Felicitări!

Atletism 

Un hunedorean, la AUTHENTIC
Marathon Athena

Echipa de gimnastică
junioare a României
alcătuită din Amalia

Ghigoarță, Sabrina
Maneca și Andreea Preda
a câștigat turneul
internațional de la Combs
la Ville, unde sportivele
noastre s-au clasat pe
primul loc,totalizând
102,267 puncte. 

Deveanca Amalia Ghigoar -
ță s-a situat  pe locul al treilea
și a cucerit medalia de bronz
la individual compus, cu un
total de 50,117 puncte, la
egalitate cu Andreea Preda.

Cea de a doua echipă de ju-
nioare a României prezentă la
acest concurs s-a clasat pe
locul șase cu 98,433 puncte.

În finalele pe aparate,gim-
nastele noastre au cucerit
încă patru medalii:  două de
aur-Sabrina Voinea la sărituri
și Amalia Ghigoarță la sol și
două de argint- Amalia
Ghigoarță la paralele și
Miruna Botez la sol. 

Gimnaste participante la

competiția din Franța  se
pregătesc la  CNOPJ Deva cu
Gina Gogean, Ramona Micu,
Florin Uzum şi Lucian Sandu
iar la CNOPJ Constanţa cu
Carmen Traicu, Cătălin Me -
ran, Sorin Bechir şi Ciprian
Creţu. Sabrina Voinea Manecă
se antrenează la Constanţa cu
Camelia Voinea, toate fiind
parte a  proiectului  "Țară,
țară vrem campioane!" coor-
donat de Mariana Bitang și
Octavian Belu și finanțat de
OMV Petrom!

Alte două gimnaste din
lotul aflat în pregătire la Deva,
Amalia Puflea și Ana Maria
Bărbosu, vor participa la
Charleroi, la tradiționalul
concurs internațional Top
Gym (în perioada 26-29
noiembrie). Sportivele vor fi
însoțite în Belgia de  antre -
norul Lucian Sandu și de ar-
bitra Liliana Cosma.

Felicitări gimnastelor și
antrenorilor, mult succes în
continuare!

Gimnastică 

Juniorele din România, 
pe primul loc în Franța



O
penul Australiei,
primul turneu de
Mare Şlem al anu-

lui în tenisul profesionist,
programat în luna ian-
uarie, se va putea disputa
cu tribunele pline, au
anunţat joi autorităţile de
la Melbourne, care au în-
ceput să ridice restricţiile
menite să stopeze pan-
demia de Covid-19,
informează AFP.

Premierul statului aus-
tralian Victoria, Dan Andrews,

a declarat că rata de vaccinare
în statul său este pe cale să
ajungă la 90%, ceea ce va per-
mite ridicarea măsurilor care
sunt în vigoare de câteva luni,
inclusiv renunţarea la limita
de spectatori impusă eveni-
mentelor sportive.

Openul Australiei va avea
loc între 17 şi 30 ianuarie la
Melbourne, al doilea oraş ca
mărime al Australiei, care toc-
mai a ieşit dintr-o izolare
cumulată de 260 de zile, una

dintre cele mai lungi la nivel
mondial.

Lista jucătorilor care vor
participa la turneu nu este
deocamdată cunoscută, însă
Dan Andrews a subliniat că
doar jucătorii complet
vaccinaţi vor putea intra pe
teritoriul statului Victoria fără
carantină sau "bulă" sanitară.

Nu se va face nicio excepţie
pentru jucătorii nevaccinaţi a
avertizat Andrews, punând
sub semnul întrebării partici-

parea sârbului Novak
Djokovic, numărul unu mon-
dial, care are în palmares
nouă titluri cucerite la Aus-
tralian Open şi care refuză să
spună dacă este vaccinat sau
nu.

Anul acesta, turneul de la
antipozi s-a desfăşurat în
prezenţa unui număr limitat
de spectatori, fiind instituită o
izolare de cinci zile în mijlocul
competiţiei, din cauza reapa -
riţiei epidemiei.
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Tenis de câmp

Open-ul australian se va disputa 
cu spectatori în tribune

Futsal 

Devenii

revin pe

primul loc 

în 

clasament

A
utobergamo Deva a
câștigat sâmbătă
partida disputată pe

terenul de la Sala Spor-
turilor  cu 6-0(3-0)
învingând formația
Sportul Ciorăști, într-un
joc contând pentru etapa
cu numărul X din cam-
puionatul primei ligi.

Devenii totalizează 19
punc te din  șapte partide dis-
putate și vor evolua la
Timișoara în etapa următoare
la CFR Timișoara, pe 27
noiembrie de la ora 13.00.

Echipa din Timișoara a
câștigat în deplasare la FFC
Clujana Cluj- Napoca cu 5-1 și
este pe locul secund în clasa-
ment cu 18 puncte din nouă
meciuri disputate.

F
ederaţia
internaţională de
atletism, reunită

miercuri în congres, a
decis să menţină, în ciuda
unor ''progrese'', sus-
pendarea Rusiei, dictată
în noiembrie 2015 pentru
introducerea unui sistem
de dopaj instituţionalizat,
transmite AFP.

"RUSAF (Federaţia rusă de
atletism - n. r.) a făcut pro-
grese constante pentru a în-
deplini condiţiile puse în
vederea reintegrării sale. Până
acum au fost stabilite princi-
palele repere, precum şi
diferiţii indicatori cheie
definiţi în Planul de reinte-
grare", a declarat Rune Ander-
sen, preşedintele grupului de
lucru.

RUSAF a pus în aplicare din
luna martie un "plan de rein-
tegrare", elaborat cu ajutorul
a trei experţi indepen denţi, ce

prevede mai ales o recu noaş -
tere a actelor condamnabile
din trecut, înfiinţarea unui de-
partament antidoping, finan -
ţarea unui număr mai mare
de teste de depistare, sanc -
ţiuni împotriva regiunilor din
Rusia care au probleme cu
dopajul, încurajarea avertizo-
rilor de integritate şi o mai
mare implicare a sportivilor
în gestionarea disciplinei lor.

"Aceste schimbări reflectă
o nouă cultură în cadrul
RUSAF. În atletismul din Rusia
mai sunt însă câţiva oameni
care nu au îmbrăţişat această
cultură şi RUSAF mai are de
lucru pentru a se asigura că ei
nu exercită o influenţă. Statu-
tul RUSADA (Agenţia rusă an-
tidoping - n. r.) rămâne un alt
motiv de îngrijorare", a
adăugat Rune Andersen.

La sfârşitul lui 2019, RU-
SADA a fost sancţionată de
Agenţia mondială antidoping

(AMA/WADA) pentru ma -
nipularea fişierelor informat-
ice ale laboratorului anti-
do ping de la Moscova, iniţial cu
excluderea pentru patru ani
din competiţiile interna -
ţionale. Tribunalul de Arbitraj
al Sportului (TAS) a redus
această suspendare la doi ani
începând din decembrie 2020.

În ciuda suspendării ţării lor,
atleţii ruşi pot concura sub
drapel neutru, în condiţii
stricte de respectare a regu -
lilor antidoping.

Procesul de atribuire a
statutului de "atlet neutru au-
torizat" (ANA) a fost sus-
pendat în noiembrie 2019,
când Federaţia rusă de atle -

tism l-a sprijinit pe săritorul
în înălţime Danil Lîsenko să
furnizeze documente false
pentru a justifica nerespec -
tarea obligaţiilor de localizare
pentru controalele antidop-
ing.

Procesul a fost relansat în
martie după ce RUSAF a elabo -
rat planul său de reintegrare.

Atletism

Rusia rămâne suspendată din competițiile atletice internaționale



Sunt întrebări pe care ni
le putem atunci când
se întâmplă să apară

brusc contracții involuntare
ale mușchilor, foarte
dureroase, care durează 
uneori câteva secunde, alte-
ori câteva minute. Astfel de
dureri pot apărea atât ziua,
cât și noaptea, în timpul
somnului. Cum prevenim
aceste fenomene neplăcute
și, mai ales, ce trebuie să
facem înainte de a ne
adresa unui medic, vom
vedea în continuare.

În ce condiții 
apar cârceii

Potrivit specialiștilor, cârceii
pot fi provocați de o activitate
fizică intensă, poziția defectu -
oasă a membrelor, stres,
oboseală, deshidratare, lipsa de
calciu sau potasiu, de adminis-
trarea diureticelor sau a
medicamentelor care se iau
pentru reglarea tensiunii. Dacă
aceste crampe muscular sunt
frecvente, atunci este necesar
un consult medical de specia -
litate. Până atunci, remediile
naturiste ne stau la îndemână
și pot chiar să fie foarte utile. 

Maceratul din 
coajă de ou

Poate oferi o parte din nece-
sarul de calciu și magneziu din
organism. Se prepară din cojile
a cinci ouă, care se acoperă cu
sucul a cinci lămâi. Totul se lasă
la macerat trei până la cinci
zile, apoi se filtrează, scrie li -
bertatea.ro. Lichidul obținut se
amestecă apoi cu miere și din
el se administrează câte două
lingurițe după fiecare masă.

Sucul de gulie
Este și el un remediu natu -

rist eficient în astfel de situații.
Se recomandă ca sucul proas -
păt de gulie ( 200 ml), să fie

consumai dimineața, pe sto -
macul gol.

Oțetul de mere
Care este bogat în potasiu

poate fi de ajutor. Astfel că,
două linguri de oțet de mere se
amestecă bine cu o linguriță de
miere și se pune într-un pahar
cu apă. Se consumă înainte de
masă.

Ceaiul de crețișoară 
Previne apariția contrac -

țiilor muscular și  atenuează
durerile. Se prepară o infuzie
dintr-o linguriță de plantă la un
litru de apă fiartă. Se vor bea
câte dou-trei căni de infuzie pe
zi, aceasta având efect și de
tonifiere a mușchilor.

Ghimbirul
Poate fi folosit sub formă de

infuzie, tinctură sau ulei
esențial. Dacă se consumă sub
formă de infuzie, se vor admi -
nistra câte două-trei căni pe zi,
timp de zece zile. Cu ulei
esențial de ghimbir sau tinc -
tură se poate face masaj, care
ajută la stimularea circulației
sangvine și la detensionarea
mușchilor.

Usturoiul
Are și el un rol hotărâtor în

asemenea situații. Acesta con-
tribuie la reducerea tulbu ră -
rilor circulatorii și micșorează
riscul de tromboză. Se
consumă ca atare, minim doi-
trei căței de usturoi pe zi.

Maceratul de cimbru
Se prepară din 10 g de cim-

bru în amestec cu 100 ml de
țuică. Se lasă la macerat timp
de 8 zile, după care, se
administrează câte 15 picături
puse în 50 ml de apă, de trei ori
pe zi.

Amestecul de ceapă,
măceș și pin

Este foarte util și se obține
din 5 linguri de ace de pin
amestecate cu 3 linguri de

fructe de măceș și 2 linguri coji
de ceapă. Ingredientele se pun
la foc într-un litru de apă, iar
după ce apa începe să fiarbă, se
lasă la foc mic, timp de zece
minute, apoi se filtrează. Se
consumă zilnic câte 1-1,5 l, în
loc de apă sau ceai, timp de o
lună. 

Unele alimente
Sunt adevărate medica-

mente naturale. De aceea,
nutriționiști ne sfătuiesc să
consumăm, după fiecare masă,
câte două linguri de miere de
albine amestecate cu semințe
neprăjite de floarea soarelui.

Brânza de vaci, consumată
în mod repetat, previne
apariția contracțiilor muscu-
lare.  De asemenea, dimineața,
pe stomacul gol, se va consuma
câte o lingură de miere de al-
bine, urmată de un pahar de
chefir sau lapte bătut. După o
pauză de șapte zile, cura se
poate repeta, scrie sfatul-
medicului.ro.

Tratamentele externe
Sunt cele mai des folosite în

asemenea situații. Medicii evu-
lui mediu vindecau pacienții

prin ungerea locurilor
dureroase cu ulei de mușețel și
violete. 

Un alt leac din bătrâni este
acela de a unge tălpile pi-
cioarelor, dimineața și seara, cu
suc de lămâie, după care, se
pun șosete. Durata tratamen-
tului este de 2-3 săptămâni, cu
pauze de 14 zile. În același
timp, se bea, cu înghițituri mici,
un pahar de apă în care s-a pus
o lingură de suc de lămâie.

Maceratul cu ardei iute
Este foarte eficient întrucât

activează circulația sângelui. Se
prepară din ardeiul iute tăiat
bucăți. Este bine ca la o parte
din ardeiul iute să se pună 3-4
părți de alcool sanitar.
Amestecul se ține 10-15 zile la
macerat, la temperatura
camerei,  după care se
strecoară și se toarnă în sticle
mai mici. În cazul crampelor
musculare, se pun câteva
picături din macerat pe o
bucată de vară și se aplică pe
locul unde apare crampa, de
mai multe ori pe zi.

Căldura
Este un factor hotărâtor în

astfel de situații. De aceea, o

pernă electrică sau o sticlă cu
apă aplicată pe zona dureroasă
și ținută aproximativ 20 de
minute, relaxează mușchii, iar
durerea dispare. De asemenea,
un duș cu apă caldă sau o baie
la care se adaugă săruri cu
magneziu ajută mult.

Propolisul înghețat
Se mărunțește și se

amestecă bine cu două linguri
de miere de albine și o lingură
de unt. Cu pasta obținută se
masează seara, înainte de cul-
care, locul cel mai des afectat
de spasme.

Și nu în ultimul rând
Exercițiile fizice și o

alimentație corespunzătoare
sunt hotărâtoare. De aceea,
este bine să se suplimenteze,
prin dietă, aportul de mag-
neziu și potasiu, cele mai bune
surse fiind: pâinea și cerealele
integrale, fasolea, legumele,
fructele, în special bananele și
portocalele, scrie doftoria.ro.
Iar ca să se evite crampele în
timpul exercițiilor fizice, se vor
consuma cel puțin două pa-
hare cu apă înainte de efortul
fizic.

Cornelia Holinschi
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Afost primul dintre
apostoli care a
propovăduit Evanghe-

lia și cuvântul Domnului pe
teritoriul românesc, la
strămoșii noștri geto-daci,
din Dobrogea de astăzi. Este
considerat părintele
creștinismului românesc și
ocrotitorul poporului nos-
tru, fiind celebrat în fiacare
an la data de 30 noiembrie.

Sfântul Apostol Andrei
– cel Întâi Chemat

S-a născut în cetatea Bet-
saida Galileia, localitate situată
în nordul Ţării Sfinte, lângă
Marea Galileii. În acea cetate s-
au născut trei apostoli, pescari
de meserie: Sfântul Apostol
Petru și Sfântul Apostol Andrei,
care erau fraţi, şi Sfântul Apos-
tol Filip. Înainte de a deveni
ucenic al lui Hristos, Sfântul
Apostol Andrei a fost ucenic al
Sfântului Ioan Botezătorul, ur-
mându-l pe când acesta îşi ros-
tea predicile despre pocăinţă şi
despre venirea lui Mesia. A fost
chiar unul dintre cei doi mar-
tori ai botezului lui Iisus,
săvârşit de Ioan.  Era numit “Cel
Întâi Chemat” întrucât a
răspuns primul chemării lui
Hristos la apostolie, făcând
parte din cei 12 apostoli ai lui
Iisus. Dorinţa de a-L urma pe
Hristos se naşte în el în mo-
mentul în care Sfântul Ioan
rosteşte cuvintele: "Iata Mielul
lui Dumnezeu, Cel ce ridică
păcatul lumii" (Ioan 1, 29).
Atunci Sf.Andrei l-a urmat pe
Iisus, devenind astfel primul lui
ucenic, primul apostol. L-a
însoțit pe Iisus în Țara Sfântă,
fiind martor la minunile pe
care le-a săvârșit. A suferit
alături de ceilalți apostoli și a
asistat la chinurile și umilințele
la care a fost supus Iisus. S-a

bucurat de Învierea Sa îm -
preună cu Maica Domnului, cu
ceilalți apostoli și cu femeile
mironosițe. L-a văzut pe Dom-
nul înviat și în prima zi, și după
opt zile, și când El S-a arătat în
Galileea și Le-a dat poruncă să
predice Evanghelia printre
toate neamurile pământești.

Ajuns pe malul 
Mării Negre

Sfântul Apostol Andrei le-a
vorbit strămoșilor noștri des -
pre ”Legea cea Nouă”. Misiunea
de creştinare a nea  mu  rilor pe
care a avut-o Sfântul Apostol a
început după Înălţarea Dom-
nului la cer şi după Cincizec-
ime. Atunci Sfinţii Apostoli au
plecat în toată lumea pentru
propovăduirea Evangheliei,
scrie crestinortodox.ro. Sfântul
Apostol Andrei a început prin a
predica Evanghelia în Asia
Mică, de acolo venind în
ținuturile dintre Dunăre și
Marea Neagră, unde a stat
multă vreme, creștinându-i pe
strămoșii noștri geto-daci. 

În anul 1997, sfântul Apos-
tol Andrei a fost proclamat
ocrotitorul României, ziua
prăz nuirii sale, 30 noiembrie,
devenind astfel sărbătoare
legală, în care nu se lucrează.
De asemenea, a fost ales drept
ocrotitorul Catedralei Naţio -
nale - Catedrala Mântuirii Nea-
mului. 

Crucea Sfântului 
Andrei

Sfântul Apostol Andrei a
murit ca martir la Patras, lângă
Corint, pe timpul împăratului
Nero. Surse bisericești susțin că
Sfântul Andrei, condamnat la
moarte, a rugat să fie răstignit
pe altfel de cruce decât Iisus.
Astfel că, a fost răstignit pe o

cruce cu capul în jos, în formă
de X, căreia i s-a spus ”Crucea
Sfântului Andrei”. 

Moaștele Sfântului 
Andrei

Au fost așezate în Biserica
Sfinților Apostoli din Constan-
tinopol, cu prilejul sfințirii aces-
tei biserici. În timpul Cruciadei
a IV-a, moaștele Sfântului An-
drei au fost duse în  catedrala
din Amalfi, Italia. În anul 1462,
capul Sfântului Andrei ajunge
la Roma, iar de aici a fost dus în
Catedrala din Patras, în biserica
cu hramul Sfântul Andrei. 

Peştera Sfântului 
Andrei

Se află în apropierea
mănăstirii Dervent, chiar în
preajma Crucilor Sfinte, unde
se crede că a viețuit Sfântul
Apostol Andrei cât timp a
propovăduit pe teritoriul ro-
manesc, În actuala biserică din
peşteră, în pronaos, într-o nişă,
există un fel de pat, scobit în
piatră, despre care tradiţia
spune că acolo se odihnea
apostolul Andrei. În vara anului
1944, Peştera, transformată în
biserică a fost sfinţită, dar, la
scurt timp, biserica a fost
distrusă. Abia după 1990, a fost
refacută şi redată cultului. 

Apostolul Lupilor
Sfântul Andrei a fost numit și

”Apostolul Lupilor”, pe vremea
când se afla pe teritoriul geto-
dacilor, al căror simbol era Lupul.
Și cum Lupul, potrivit legendelor,
a fost alături de daci la căderea
Sarmizegetusei, căpetenia lupilor
l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei
prin pustia Dobrogei spre Peștera
care i s-a oferit ca adăpost.

Superstiții, tradiții și 
obiceiuri de Sfântul 

Andrei
• Potrivit tradiției româ nești,

în Noaptea Sfântului Adrei, 29
spre 30 noiembrie, bariera din-
tre viață și moarte dispare.
Atunci, strigoii și moroii încep
să umble pe pământ în locurile
pe care le vizitau când erau în
viață, lupii își pot mișca gâtul,
încep să vorbească, iar oamenii
care-i aud vor fi atacați și
transformați în vârcolaci,
potrivit traditiisiobiceiuri.ro. 

• Ca să se protejeze de vâr-
colaci și duhurile rele,
gospodinele atârnă cununi de
usturoi la intrarea în casă sau
ung porţile, uşile, geamurile şi
coteţele animalelor cu usturoi
zdrobit. Tot în această noapte,
se crede că se adună lupii, iar
Sfântul Andrei le împarte prada
pentru iarna care începe. 

• Pentru aflarea norocului,
în ajunul sărbătorii, oamenii
seamănă grâu în câte un

ghiveci cu pământ, care trebuie
menţinut umed. Grâul încol -
ţeşte, iar de Anul Nou se
compară firele sădite cu fiecare
membru al familiei, pentru a se
afla cum îi va fi norocul în anul
următor.

• Iar pentru aflarea ursitei,
fetele-și pun sub perne 41 de
boabe de grâu. Dacă visează că
cineva îi va lua grâul, este semn
că se vor mărita foarte curând. 

• Tot acum, se pregătește
“Turtuca de Andrei”, făcută din
făină de grâu. Aceasta este
mâncată de tinere, înainte de
culcare, iar tradiţia spune că
bărbatul care le va cere în
căsătorie, se va arăta în vis.

• Noaptea Sfântului Andrei,
potrivit tradițiilor, poate pre-
vesti cum va fi iarna. Astfel că,
dacă afară este senin și cald,
iarna va fi blândă. În schimb, un
cer întunecat cu ninsoare sau
ploi, prevestește iarnă grea, cu
ninsori și troiene mari de
zăpadă.

Cornelia Holinschi
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Sfântul Apostol Andrei – părintele
creștinismului românesc
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Perioada următoare este destul
de agitată. La serviciu vor fi
discuții legate de îmbună tățirea
condițiilor de muncă. Dacă vă
mobilizați alături de colegi, veți
avea rezultate frumoase. În plan
financiar nu sunt probleme deo -
sebite, mai ales că așteptați să
primiți bani dintr-o colaborare.

Detașați-vă de cotidian și
încercați să manifestați mai
multă discreție atunci când
intenționați să realizați ceva
pentru voi sau familia voastră.
Este posibil să vi se ofere o șansă
nesperată în plan profesional.
Gândiți-vă bine și nu refuzați
imediat propunerea.

Există posibilitatea să le
demonstrați șefilor puterea
voastră de muncă și chiar să
cereți o mărire de salariu. Aveți
în preajmă persoane serioase,
iar proiectele la care vă gândiți
pot avea sorți de izbândă. Pri-
etenii de departe vă dau un
semn, iar asta vă bucură.

Este posibil să apară schimbări
importante în activitatea
voastră profesională. Aveți
discuții cu șefii sau cu persoane
importante, legate de muncă.
Păstrați-vă calmul și nu țineți
cont de ceea ce vă îndeamnă
colegii să faceți. În final, totul va
fi în favoarea voastră.

Urmează o săptămână plină de
evenimente, mai ales că vă
pregătiți pentru o minivacanță.
Priviți atent la persoanele din
jurul vostru și nu vă lăsați
antrenați în discuții inutile.
Selectați-vă prioritățile și alegeți
doar ceea ce este în favoarea
voastră.

Planurile voastre de viitor tre-
buie să aibă prioritate și să nu
renunțați la nimic din ceea ce v-
ați propus. Cu toate acestea, as-
trele vă sfătuiesc să analizați cu
atenție fiecare investiție și să nu
vă lăsați duși cu vorba de cei
care vă promit multe și nu fac
nimic.

Se conturează o săptămână
importantă pentru voi, în care
este posibil să încheiați un capi-
tol din viață și să deschideți altul
nou. Stabiliți-vă obiectivele pe
termen lung, pentru că e vremea
marilor schimbări. Câștigurile
din munca proprie vă aduc
satisfacții și vă motivează.

Relațiile parteneriale se con -
turează și începeți foarte curând
un proiect de anvergură. Dar
trebuie să analizați cu atenție
fiecare amănunt și să  nu
neglijați lucrurile mărunte, care
pot deveni importante. Dacă
este cazul, consultați un specia -
list în domeniu.

La serviciu veți avea discuții con-
structive și reușiți să realizați
multe lucruri utile pentru voi. S-
ar putea să primiți un bonus sau
să fiți avansați. Prudență atunci
când vine vorba de cheltuieli
inu tile și nu uitați să vă achitați
toate taxele înainte de sfârșitul
intervalului.

La locul de muncă sunt posibile
răsturnări de situație, discuții cu
persoanele din anturajul
apropiat, doar lucrurile se vor
liniști spre sfârșitul intervalului.
Capacitățile voastre intelectuale
sunt la cote înalte și trebuie să
găsiți o modalitate prin care să
le fructificați la maxim. 

Reușiți să obțineți progrese re-
marcabile la locul de muncă,
mai ales că vă asumați sarcini
mai dificile. Acest lucru nu trece
neobservat, iar câștigurile voas-
tre vor spori. Cu toate acestea,
veți avea discuții cu partenerul
de cuplu, care dorește să stați
mai mult pe acasă.

Vor avea loc noutăți în ceea ce
privește activitatea voastră
profesională și trebuie să
acționați în consecință. Totul este
să acceptați oportunitățile ivite
și să fiți deschiși la nou. Veți avea
discuții și acțiuni comune cu per-
soanele din anturajul apropiat.

• Anunț la mica publicitate
Caut urgent două persoane pentru cules po-

rumb. 150 lei/zi, plus masă și țigări.
P.S. – Dacă sunteți prinși, nu mă cunoașteți.

• La Mall
Când merg să-mi iau ceva din Mall, niciodată nu

mă interesează prețul, mereu sunt îngrijorată să
nu piuie când ies.

• Curiozitate
Am întrebat un arab cum poate trăi cu 2-3

femei în același timp.
– La fel ca voi ceilalți, doar că noi nu ne ascun-

dem…!

• Discuție între prieteni
- Am jurat nevestei că nu mai merg acasă beat.
- Și te-ai lăsat de băutură?
- Nu! Nu mă mai duc acasă!

La medic, în 2021
-  Spune-mi ce simptome ai, fetițo.
-  Am grețuri, somnolentă, frisoane...   Dumnea -

voastră îi spuneți cum vreți. Dar îl cheamă Ion, îl
iubesc și vreau să păstrez copilul.

• Doi prieteni, la o bere
- Imaginează-ți, ieri mă sună un tip și-mi spune

că-mi rupe capul dacă mai merg la nevastă-sa…
- Pai, nu te mai du!
- Da, dar nu mi-a spus cine-i nevastă-sa!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 26 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Fereastra secretă
TVR 1, ora 22,10, Vulturul roșu

Sâmbătă, 27 noiembrie
TVR 2, ora 20,10, Ultimul dans
PRO TV, ora 23,00, Greu de pensionat

Duminică, 28 noiembrie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Drumul spre iu-

bire
PRO CINEMA, ora 22,15, Orizont întunecat

Luni 29 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Cine sunt?
TV1000, ora 22,00, Vremea răzbunării

Marți, 30 noiembrie
FILMCAFE, ora 20,00, Cât îmi dai ca să te

împușc?
PRO CINEMA, ora 22,30, Scandalul Larry

Flynt

Miercuri, 1 decembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Pasărea pe sârmă
TV1000, ora 22,00, Stagiarii

Joi, 2 decembrie
TVR 2, ora 21,10, Arca vieții
DIVA, ora 20,00, O dorință împlinită

Duminică, 28 noiembrie, ora 22,40

Arșiță și colb 
Filmul spune povestea unei jurnaliste pe nume

Ann, care pleacă în India pentru a reconstitui istoria
mătușii sale, Olivia Rives, al cărei destin a fost
presărat cu scandaluri. Cercetarea o duce în trecut,
în anual 1920, când Olivia s-a măritat cu Douglas,
un înalt funcționar britanic și a plecat să locuiască
la el, în India. Plictisită de mediul convențional al
coloniștilor englezi, Olivia trăiește o gamă largă de
experiențe, devenind și amanta lui Nawab, un tânăr
prinț indian. Dar, pe măsură ce Anne încearcă să re-
constituie viața mătușii sale, ea realizează că ar fi
cazul să-și reconsidere propria viață.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

V - G - ATV - L - NARAVI - AGAV - LOLA - ALICA - DES - LATE - AL - AUSEL - APTE - AF - TATARI - A - ARAP - IAURT - AGA - OPAC - II - AHA
- P - EMIRI - HI - LIN - STAL - BT - HU - AIURIT - VIERI - UC - MART - TI - RANTAS - FLAMBA - EA - LEAL - AUT - URNE - FLOTOR - ET - LA
- MII - LARI - IR - BAROC - E - AZUR - IAR - SIV - RAL - IV - ALAI - SAGA - OABLE - ACRU - AV - NAUTIC - DU - ALA - IP - AMAN - ANTI - C -
ERE - RARA - TARI - ECU - BA - OHABA - RAC - IS - OS - RU - EV - TARG - Z - POR - VELA - AFET - AMERICAN - AMESTECAT - LUNCANI 



Vom lucra cu materi-
alul clientului. Tot
ce vedeți mai jos

este radiografia unui min-
istru, prim
vicepreședinte PNL. Arată
exact cum sunt, cum au
condus această țară și
cum au dus-o la dezastru.
Oameni care nu au con-
dus NIMIC ÎN VIAȚA LOR,
ORBAN ȘI CÎȚU, AU CON-
DUS O ȚARĂ, S-AU LĂFĂIT
PE BANI, ÎNDATORÂND
ȚARA ȘI POPORUL.

Raluca Turcan, ministrul
interimar al Muncii și preșe -
dinte al PNL Sibiu, a decis să
nu participe la ședința PNL în
care s-a dat undă verde
coaliției cu PSD și UDMR. În
semn de protest, a cerut însă
și demisia președintelui
Florin Cîțu, pentru felul în
care s-a negociat noua gu-
vernare și, mai ales, măririle
de pensii, alocații și salarii
care, spune ea, sunt nesusten-
abile.

CINE NE DĂ LECȚII? ÎMI
ESTE RUȘINE CĂ AM VOTAT!

Mișcarea ei a mirat pe
mulți, pentru că nimic nu
anunța o astfel de ieșire, ea
fiind una din partizanii lui
Florin Cîțu la congres.

Ce a dus la acest atac? 

Surse de la vârful PNL
susțin că atacul lui Turcan la
Cîțu are ca motiv faptul că ea
nu a mai prins niciun minis-
ter.

”Ne-a sunat pe toți de două
zile. I-a luat pe toți la rând, că
ea trebuie să fie ministru. Ori-
unde, doar să fie ministru”, a
spus unul din prim-vicepre -
ședinții partidului. TREBUIE
SĂ FIE MINISTRU! Ea nu a
înțeles că nu este capabilă.
Nici Cîțu nu a înțeles!

Ea nu a înțeles că preșe -
dintele a spus clar: Raluca și
Alina nu au ce căuta în gu-
vern”, a spus un alt lider al
PNL.

Și, în chestiunea cu pensi-
ile, e cel puțin ciudat faptul că
nu a zis nimic până acum și,
tocmai acum și-a amintit că
nu mai are bani de pensii. În
plus, când era ministru, tot
cerea bani de pensii, pentru
majorări, deși evident, nu

erau, au constatat cu amără -
ciune alți lideri PNL.

Este foarte posibil ca
ieșirea ei să o coste scump și
să fie îndepărtată din fruntea
filialei PNL Sibiu, susțin surse
la vârful partidului.

Raluca Turcan a transmis
un mesaj dur conducerii par-
tidului (dar conform cu reali-
tatea), afirmând că Florin
Cîțu ar trebui să-și depună
demisia. Raluca Turcan îl
acuză pe Florin Cîțu că este
dispus să joace la poker până
și banii de pensii, precizând
că de o lună îi spune că din 26
noiembrie nu mai sunt bani
de pensii și salarii.

S-a plecat la drum cu o
minciună!

Și un vot manipulat ordi-
nar. Mă refer la Congres, dar
și la votul pentru a încerca
negocieri și cu unii și cu alții.
Votul meu și al altora a fost
folosit doar pentru a negocia
cu PSD. Și doar în folosul unui
grup extrem de restrâns.

”A fost o fraudă asupra vo-
tului colegilor”, afirmă Tur-
can. Din 26 noiembrie nu vor
mai fi bani de alocații”.

„Mandatul lui Florin Cîțu
nu a fost decât un șir de min-
ciuni, greșeli și jocuri person-
ale. Aș spune că e de
do me niul patologicului. Flo -
rin, îți imaginezi ca nimeni nu
se prinde de minciunile tale?!
Toți se prind, îți garantez!
Nimic din ce-ai spus până
acum, tu, președintele par-
tidului, nu a fost adevărat!
Doar un șir de minciuni. Și nu
numai de minciuni, dar și
lipsă de responsabilitate!
Florin, ești dispus sa joci la
poker până și banii de pen-
sii?! 

De mai bine de o luna mă
țin de capul tău și-ți spun
repetat că de vineri, 26
noiembrie, nu mai sunt bani
de pensii și de alocații, pentru
ca i-ai luat la rectificare, doar
ca să dai tu bine la cifre în
postările de pe facebook”,
afirmă Raluca Turcan, min-
istru al Muncii în Guvernul
Cîțu.

”Nu a existat niciun cri-
teriu obiectiv pentru for-

marea propunerilor de
miniștri. Niciunul! Ați ignorat
până și cel mai important cri-
teriu, cel referitor la rezul-
tatele în alegeri (pe care
PSD-ul, spre deosebire de voi,
nu l-a ignorat)”, afirmă Tur-
can, uitând că PSD a avut cel
mai mare procent la alegeri.
Turcan susține acum că
Florin Cîțu trebuie să demi-
sioneze. DA, pentru că Orban
a început jaful, cu Cîțu la Fi-
nante.

Mintea omului normal are
nevoie de consistență și de
coerență. Da, corect, doar că
ei nu (mai) sunt normali de
mult, iar noi ne prefacem că
nu vedem. Noi cei care nu
putem să ne înghițim vorbele,
să ne încălcăm cuvântul, să
zâmbim tâmp ca ei și să
pretindem că totul este în
regulă atunci când mințim?
Ne alăturăm celor deja 70%
dintre semenii noștri care au
hotărât că mai nu are rost să
voteze? Până când? Până vor
rămâne doar ei și se vor vota
singuri?

În relația cu PSD

Se vede dublul limbaj al
liberalilor. De dragul puterii și
al intereselor personale,
aceștia au renunțat la verti-
calitatea politică, dând glas
unor afirmații penibile.
Declarațiile contradictorii ale
liberalilor și ale președintelui
Iohannis generează tensiune
și disconfort în rândul opiniei
publice.

Un mincinos mai patologic
decât Cîțu nu cred ca am
cunoscut vreodată! Și, vă
asigur de buna mea credinţă
şi după ieșirea doamnei Tur-
canu.

Politicianul mai are oare
onoare, demnitate, respect de
sine și cuvânt? Noi, cei care i-
am crezut la un moment sau
altul, am achiesat la pozițiile
lor, i-am susținut și i-am
votat. IAR EI AU DEVENIT
,,MINCINOȘI PATOLOGICI!
Până când? Până vor rămâne
doar ei și se vor vota singuri? 

Turcan, Cîțu, Vâlceanu,
Cioloș cu tot USR-ul chiar nu
se văd cât sunt de penibili?!
Dar să nu uitam de Rareș

Bogdan, cap de listă, braț la
braț cu Oreste Teodorescu,
Dide, Ceaușescu, Mălin Bot,
Polițanu, T.Chirilă, O.Pelea etc.
Au făcut propagandă ca oa-
menii să voteze pe unii care
au distrus acest popor. 

Dezastrul a plecat 
de la Orban

Care habar nu are ce este
în această țară. El, în viața lui
nu a condus un SRL. Iohannis
a greșit cu asemenea oameni.
Acești oameni, alături de alte
”caricaturi” politice, au dus
țara la dezastru.

Deși pare că nu sunt soluții
de ieșire din această situație,
totuși există o rezolvare pen-
tru a pune capăt unor situații
precum cea generată de liber-
ali și președintele Iohannis,
care afirmă că s-au așezat la
masă cu PSD pentru țară,
când, de fapt, au făcut-o pen-
tru liniștea lor, pentru nu a fi
izgoniți de popor.

“Mintea omului normal
are nevoie de consistență și
de coerență. Da, corect, doar
că ei nu (mai) sunt normali
de mult, iar noi ne prefacem
că nu vedem. Suntem prinși
în capcana lui ”altă soluție nu
avem”, fără să înțelegem că de
fapt ea există, soluția suntem
chiar noi. 

Din grija pentru țară

S-au așezat la masă cu
PSD, ne spunea recent unul
dintre liderii PNL. Nu, stimați
liberali, nu v-ați așezat, ci ați
fost împinși! Nu la masă, ci în
pat, nu pentru țară, ci pentru
voi, pentru interesele voastre
de doi lei, pentru liniștea
președintelui Iohannis care,
după ce v-a învelit, a stins lu-
mina, a încuiat ușa și a plecat
la un joc de golf. Poziția în pat
o stabiliți voi, evident, ”prin
rotație”. Verticalitatea unor
așa ziși politicieni este zero.
Incultura este baza!

” CITATE CELEBRE”

Cîțu, 25 septembrie 2021:
”Eu nu voi purta niciodată o
geacă pe care scrie ”Votaţi
PSD!” Cum aş putea, când
PSD rămâne cel mai mare

duşman al PNL? Cât sunt eu
preşedinte al PNL, nu vom
face alianţă cu PSD. Sunt un
politician atipic, eu nu mint!
”MINCINOS  PATOLOGIC’’!

Cîțu, 4 noiembrie 2021:
”Dacă reușim să facem o gu-
vernare stabilă cu PSD, e OK.
Am găsit multe lucruri care să
ne unească”.

Ionannis, 24 noiembrie
2020: ”PSD a demonstrat că
nu este capabil să se schimbe.
În ciuda încercărilor de a-și
cosmetiza imaginea, rămâne
aceeași formațiune retro gra -
dă, a baronilor roșii, tributară
unui mod de a face politică pe
care cetățenii nu îl mai
tolerează și nu și-l mai doresc

Iohannis, 6 decembrie
2020: ”Îndepărtarea PSD de
la butoanele puterii poate să
fie, în sfârșit, definitivă! Este
timpul sa avem o Românie
Normală”. 

Ce vor acești oameni?!

De ce a fost adus PSD-ul la
guvernare? Concluziile le
trageți singuri, iar votul vă
aparține! Acum, conform vo-
tului, este normal. Să ținem
minte cât de bine sau rău am
votat. Oricum, după ce ne-au
rostogolit în prăpastie, voiau
să ne afunde și mai tare!
CIFRELE NE ARATĂ CĂ VOR-
BELE ȘI FAPTELE LOR SUNT
FĂRĂ VALOARE….NU SUNT
CAPABILI SĂ CONDUCĂ O
ȚARĂ! INCOMPETENȚA A
IEȘIT  ACUM LA IVEALĂ. NU
POȚI FI BUGETAR, SĂ FII ȘI
LIBERAL. Eu critic pe cine am
votat…

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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,,CIOLANUL” PNL A FOST DEZOSAT
DE RALUCA TURCAN



Mod de preparare:
Cartofii se curăță, se taie

cubulețe și se pun al fiert
pentru 5-10 minute. Ceapa se
taie felii și se călește cu
puțină sare. Varza se toacă, se
călește împreună cu ceapa,
iar după ce se amestecă bine,

se acoperă cu un capac. Mor-
covul se taie în fâșii subțiri,
cu ajutorul curățătorului de
cartofi și se pune și el la călit,
împreună cu ceapa și varza,
amestecându-se din când în
când. După ce legumele s-au
înmuiat, se adaugă și cartofii

strecurați. Tocănița se
condimentează și se ames -
tecă ușor, apoi se acoperă cu
un capac, lăsându-se pe foc
până ce se pătrund cartofii.
Spre final, se adaugă sosul de
roșii, frunzele de dafin și us-
turoiul. 

Mâncarea se mai lasă cinci
minute acoperită, apoi se
poate servi.
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Mod de preparare:
Orezul se spală în mai

multe ape și se lasă în apă
peste noapte. Legumele se
curăță și se toacă mărunt.
Frunzele de la tulpina de
leuștean se desprind, apoi
tulpinile se toacă mărunt.
Ciupercile se spală și se taie
grosier. Ingredientele astfel
pregătite se pun la fiert cu un
praf de sare. Se lasă la foc
potrivit, aproximativ 15

minute, după care se între-
rupe fierberea, se adaugă
cimbrul și foaia de dafin și se
lasă vasul acoperit o jumă -
tate de oră, timp în care
orezul se înmoaie suficient

și-și sporește volumul. 
Ciorba se potrivește de

sare, se adaugă apoi borșul
crud, se porționează și se
servește cu adaos de leuș -
tean verde tocat.

INGREDIENTE

500 g ciuperci pleurotus, 4 linguri de orez brun,  o
ceapă, 2 morcovi, o felie de țelină, 2 ardei grași,  500
ml borș din tărâțe de grâu, o lingură de cimbru uscat,
o foaie de dafin,  o legătură de leuștean proaspăt,  sare
după gust.

INGREDIENTE

300 g fasole fiartă, 160 g ton bucăți, din conservă, o
ceapă roșie sau albă, 50 ml. ulei, sucul de la o lămâie,
pătrunjel verde sau alte verdețuri preferate, sare și
piper după gust.

BoRș DE cIupERcI plEuRoTuS 

TocăNIță DE vaRză cu caRTofI 

INGREDIENTE

500 gr biscuiţi populari, 250 ml apă, 200 gr zahăr,
100 gr margarină,  esenţă de rom, 2 linguri cacao,  o
mâna merişoare confiate,  o mâna stafide,  zahăr
pudră, un de plic zahăr vanilat.

Mod de preparare:
Biscuiții se sfărâmă într-

un castron, păstrându-se și
bucăți mai măricele. Fructele
se pun în apă călduță,
lăsându-se la hidratat apro -
xi mativ o oră. Se pune apoi la
foc apa, zahărul, praful de
cacao, margarina şi se
amestecă până la primul clo-
cot. Se stinge apoi focul, se

adaugă esenţa de rom, za hă -
rul vanilat, fructele şi  totul
se toarnă peste biscuiți. 

După omogenizare, ames -
tecul obținut se pune pe o
hârtie de copt și se rulează.
Ruloul obținut se dă la fri -
gider pentru câteva ore sau
se ține peste noapte. Înainte
de servire se pu drează cu
zahăr.

Salam de biscuiți 

Mod de preparare:
Pentru prepararea salatei

se pregătește un bol încă -
pător în care se pune fasolea.
Dacă este din conservă,
aceasta e bine să fie spălată
sub jet de apă, apoi se lasă la
strecurat într-o sită. În bolul

cu fasole se pune apoi tonul,
ceapa tăiată felii și verdeața
tocată mărunt.

Ingredientele se amestecă
ușor, se adaugă sare după
gust, piper, zeama stoarsă de
la o lămâie și uleiul pe care-l
folosiți de obicei.

SalaTă ITalIaNă cu ToN 
șI faSolE

INGREDIENTE

o varză medie, 500 g cartofi, 2 cepe medii, un mor-
cov, 5 căței de usturoi,150-200 ml sos de roșii, 2 frunze
de dafin, sare, boia, cimbru, rozmarin și piper după
gust.
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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 apartament Deva, 60 mp.,

str. Al. Pescarilor, bl.A 10. sc.1, parter
față, colț, două intrări, băi, focuri,
beci, terasă, proiect balcon, posibilități
de extindere o cameră. Preț: 255.000
lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

l Vând apartament 3 camere,
baie +bucătărie, cartier Dacia, Al,Ro-
manilor, bl.11, sc.I, et.4, ap.19. Preț:
50.000 lei, telefon: 0737.148.544.

l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, telefon:
0737.192.061.

l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

l Vând casă și grădină intravilan
10000 m şi alte parcele, Ilia sat Bacea
nr.31. Volieră păsări, pavilion remorcă,
grinzi pentru pod peste apă, 3 butoaie
de 1600 kg fiecare, 2 bazine fibră sticlă
50 t, țeavă neagră. Informaţii şi detalii
la tel.0730.903.368.

l Vând casă cu grădină, în
suprafață de 4700 mp, pretabilă 
pentru casă de vacanță sau cămin
pentru persoane vârstnice. 
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă cu grădină, 
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând apartament trei camere,
decomandat, et.2,  două băi, CT, gresie,
parchet, ușă metalică, zona piață
Deva. Preț: 72.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, parter, semideco-
mandat, contorizat, neamenajat, ușă
metalică. Preț: 45.000 euro, (fără
agenție), telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, mobilat, 54 mp, CT,  2 bal-
coane închise, et.7, zona gării, Deva.
Preț: 55.000 euro, tel: 0731.431.429.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

l Vând casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Vând foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

l Vând casă, renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră, zona piață,
Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând casă, în roșu, grădină
mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

l Vând apartament 2 camere
Deva, piață, parter înalt, 60 mp, CT,
termopan, mobilat și utilat. Preț:
63.000 euro. Telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
zona Piața Centrală, izolat, mobilat, 
2 focuri de gaz, 46 mp, etaj 4, 
preț 50.000 euro negociabil. 
Telefon 0721.205.895.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

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 Închiriez garaj din cără -

midă, la curte, Deva, zonă centrală
(Spital), unei persoane serioase.
Chirie modică. Tel. 0724.451.762.

l Închiriez/vând casă cu 5
hectare pământ, fân și pomi, grajd,
întabulată CF, utilități, cale de acces,
la 300 m de comuna Blăjeni, telefon:
0728.846.517.

l Închiriez teren la DN 7, zona
Dedeman, front stradal, cu toate
utilitățile, 500-1000 mp. Preț: 1
euro/mp, 0723.350.905.

l Închiriem spații de depozitare,
DN7, diverse suprafețe, intrare tir,
zona Volvo, telefon: 0723.350.905.

l Închiriez spații și teren pentru
depozit de la 100 mp la 500 mp, pen-
tru diverse activități. Preț: de la 1 la 5
euro, telefon: 0723.320.965.

l Ofer pentru închiriere spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. 
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere Deva,
piață, salon pedichiură-manichiură,
amenajat și dotat modern, 20 mp,
cameră, hol, baie cu apă caldă, chirie
120 euro/lună, plus garanție. Exclus
intermediarii. Telefon: 0725.452.888.

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 Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TeReNURI
l Vând 2,62 ha teren în Lunca

Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren extravilan, întabulat
dar neparcelat, 1ha și 13 ari. Hațeg,
Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul
locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0785.116.197,
0755.488.124.

l Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi 
fructiferi, zona localității Abrud. 
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 0790.641.826.

l Vând teren intravilan, Deva,
zona Boromir, 4200 mp, FS 33 m,
anexe, toate utilitățile. Preț: 50
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale 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 în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. 
Telefon: 0742.187.459.

l Vând teren intravilan în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS.
5,25, la 10 km de Deva și 14 km de
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 0769.213.866.

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, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO

l Vând Opel Astra, AF 1998,
arată foarte bine,. ITP făcut, pornire
ușoară. Preț: 1100 euro, tel.
0721.312.310.

l Vând electromotor alternator,
radiator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, taxe la
zi, toate dotările tehnice, consum mic
(benzină), 4 jante rezervă. Preț: 3500
euro, telefon: 0721.528.350.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.

l Vând parbriz pentru Dacia,
garnitură și alte piese. Tel. 0769.473.088.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

OFERTE SERVICII

l Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva
și împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

l Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.
Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646,  0736.175.735,
0762.754.969.

l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție. Tele-
fon: 0744.398.487.

l Meseriaș autorizat execut
lucrări de reparații interioare, exte-
rioare, tencuieli, montaje uși, rigips,
gresie, faianță, parchet, instalații
electrice, în Hunedoara și împre-
jurimi. Preț negociabil, telefon: 
0724.302.866, 0254.719.709.

MATRIMONIALE

l Sunt o persoană cu dizabilități,
doresc să cunosc o persoană de sex
opus, de preferință cultul baptist sau
penticostal, să fie serioasă și cu frică
de Dumnezeu. Telefon: 0774.042.022.

l Tânără, serioasă, ardeleancă,
doresc să cunosc un tânăr serios, pen-
tru prietenie-căsătorie. Rog seriozi-
tate, telefon: 0758.669.324.

l Tânăr simpatic, 33/180/80 kg.
cu locuință și auto, serviciu stabil,
harnic și serios, doresc căsătorie cu o
doamnă/domnișoară compatibilă,
poate avea și un copil. Neserioasele să
se abțină! Telefon: 0731.003.834.

l Domn, 65/168/56, singur, sin-
cer, fără vicii, pensionar cu locuință,
doresc căsătorie cu o doamnă cu
aceleași calități, nematerialistă. Rog
seriozitate. Telefon: 0745.649.281.

l Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și
casă, caut o relație stabilă cu o
doamnă sau domnișoară care dorește
o relație bazată pe încredere și serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

l Pensionar, serios, bine situat,
fără obligații și vicii majore, doresc să
cunosc o doamnă între 52-56 de ani,
de condiție bună, frumoasă, gospodină,
pentru prietenie sinceră, de lungă
durată. Tel. 0790.641.826.

l Domn, 79/180/80, singur, sin-
cer, pensionar divorțat, sufletist,
doresc căsătorie cu o doamnă curată,
serioasă. Rog seriozitate. Telefon:
0740.918.868.

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, de vârsta a treia, fără vicii,
doresc să cunosc o doamnă fără vicii
pentru o prietenie de durată. Telefon:
0254.211.731, după ora 16,00.

l Tânără, singură, serioasă,
ardeleancă, doresc să cunosc un tânăr
serios pentru prietenie-căsătorie. Rog
seriozitate! Telefon: 0747.789.077.

l Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

l Domn, 64 de ani, 170/80, singur,
cu apartament în Deva, doresc să
cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 
să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -
tatea. Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. 
Telefon: 0758.413.149.

l Domn singur, divorțat, 52 de ani,
190/92, fără vicii, obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi pentru o relație frumoasă
de prietenie, poate chiar mai mult.
Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,
0752.396.515.

DIVERSE

l Vând pârlitor pentru pârlit
porci, pe lemne, acționat cu ventilator
electric 220 V, nou. Preț negociabil,
telefon:  0732.052.844.

l Vând mașină de spălat Albatros
MMT cu storcător, folosită câteva luni,
în garanție. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând aparat de făcut cârnați.
Preț: 100 lei, telefon: 0726.184.994.

l Vând cizme de damă, nr.36 și
37, din piele, în stare bună, preț 100
lei, negociabil. Telefon: 0749.086.041.

l Vând goblenul ”Mesteceni aurii”,
înrămat, 36x19 cm. Preț:  550 lei, 
telefon: 0725.483.189.

l Vând pârlitor pentru porci, pe
lemne, acționat cu ventilator electric
220 V, nou şi  moară sfărâmat po-
rumb, acționată la motor 220V, 
nouă. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând colecția de cărți din 
”Romanul de dragoste”, șemineu
marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri inox
și de argint, tablouri goblen, alte
obiecte de cristal și uz casnic. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând celular Samsung Galaxi
Grunde Prime, stare bună, 
preț 250 lei. Tel.: 0745.750.705, 
între orele 8-12.

l Vând covoare de lână și preșuri
țesute în război manual, toate noi,
tablouri pictate pe pânză și sticle
vechi. Preț negociabil,
tel.0732.052.844.

l Vând țigle din demolări (Jimbo-
lia), 1600 buc. Deva, tel.0732.618.856.

l Ofer gratuit două scurte de
damă, din blană Karakul, mărimea
42, 44, cojoc pentru bărbați, mărimea
46 și o haină de piele, mărimea 50.
Telefon: 0745.341.510.

l Vând utilaje artizanale de tăiat
lemne: circular, abricht, mașină în-
dreptat, motoare electrice, pânze cir-
culare. Telefon: 0723.350.905.

l Cumpăr vederi vechi, cărți
poștale, insigne, ordine, medalii,
decorații, brevete, bancnote, monede,
timbre din China. Tel. 0724.576.218. 

l Vând cazan din inox (boiler 
termic) cu focar, capacitate cazan 
95 litri, focar pe lemne, utilizat pentru
produ cerea apei calde. Utilizat 2 ani.
Telefon: 0723.243.733.

l Vând țigle din demolări 
(Jimbolia), cu două ciocuri de
prindere), aproximativ 1800 bucăți,
din care 60% bune. Preț negociabil,
avantajos, Deva, Viile Noi, str. Râului
nr.4, telefon: 0732.618.856.
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16 - ACTUALITATE

G
aleria Națională de
Artă “Forma” din
Deva a găzduit luni,

22 noiembrie, vernisajul
expoziției personale de
arte textile a artistei Ana-
Maria Rugescu, eveniment
organizat de UAP Deva, în
colaborare cu Direcția
Generală de Administrare
Monumente și Promovare
Turistică Hunedoara și
Consiliul Județean Hune-
doara. 

Cei prezenți au avut ocazia
să admire lucrări excepționale
inspirate din natură, realizate
cu multă muncă și pasiune.

Expoziția’’Structuri’’ suge -
rează reîntoarcerea la natură,
tapiseriile fiind o modalitate de
refacere a cadrului natural.
Toate exponatele artistei Ana-
Maria Rugescu sunt create
dintr-o diversitate de materiale
naturale, precum lână, bum-
bac, mătase, piele, rafie, sisal.

Preferata artistei este lâna.
Lâna dă o căldură extra ordi -
nară tapiseriilor. Și ele, la rân-
dul lor, încălzesc încăperea în
care se află. Dar îi place și să
combine materialele pe care le
alege, în funcţie de fiecare lu-
crare sau proiect.

Atenția artistei Ana-Maria
Rugescu s-a ȋndreptat acum
asupra compoziției suprafe -
țelor realizate din structuri
geometrice clar definite, reali -

zând imagini artistice unice şi
personale. Cromatica lucrărilor
este una tomnatică, armo -
nioasă, iar acestea sunt de un
rafinament și o eleganță aparte.
Colajele  textile în care sunt in-
serate broderii și tapiserii uni-
cat sunt forme de artă mai
puțin întâlnite, datorită proce-
sului anevoios și plin de migală.

Elementele din natură şi
formele geometrice sunt ȋn
concepția Anei-Maria Rugescu
o sursă inepuizabilă de inspi -
rație pentru viitoarele creații.

Artista iubeşte culorile de
toamnă, cărămiziurile, ocrurile,
nuanțele de verde, acel verde
rafinat. Ana-Maria Rugescu
este printre puținele creatoare
de tapiserii care mai există
astăzi în România și chiar în
lume. 

Mai sunt foarte puțini artiști
în țară care fac tapiserie. Din
păcate,această artă, fiind și
costisitoare, riscă să se piardă.

Născută la Deva, Ana Maria
Rugescu este membră a Uniu-
nii Artiștilor Plastici din Româ-
nia – secția Artă decorativă.
De-a lungul vieții și activității,
artista și-a expus lucrările în
expoziții personale, colective
sau saloane de artă. 

Expoziția „Structuri” poate fi
vizitată în perioada 22.11-
18.12.2021, între orele 10.00 și
18.00.

1
Decembrie - Ziua
Națională a României
este sărbătoarea

noastră de suflet, a tuturor
românilor, a celor care
simțim românește, oriunde
ne-am afla. Este
sărbătoarea Unirii și a
Speranței.

Ziua Naţională a României
este, pentru fiecare dintre noi,
o zi a bucuriei, a recunoştinţei
şi a mândriei. Este o zi de mare
însemnătate pentru istoria
noastră. Ne sărbătorim Patria,

retrăim emoția reîntregirii
neamului și aducem un
omagiu celor care au
desăvârșit, prin patriotismul si
jertfa lor, Marea Unire de la
1918. Lecția de suflet a înainta -
șilor noștri, sacrificiul lor, lupta
de veacuri pentru ”unirea în
cuget și-n simțiri” ne învață că
numai împreună putem să
construim o Româ nie puter -
nică, o Românie unită, o Patrie
a tuturor românilor!

La mulți ani, dragi români!
La mulți ani, România!

Vetuţa Stănescu: Ziua
Națională a României este

sărbătoarea noastră de suflet

Lipsa cauciucurilor de iarnă- 
amendă 2.900 lei

Deva -  Sezonul rece se apropie, iar polițiștii le recomandă şoferilor să monteze cauciu -

curile de iarnă omologate. Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să

fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include

în această categorie anvelopele marcate numai cu ,,all seasons ”.  Amenda pentru condu -

cerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără

ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna este cuprinsă între 1.305 lei și 2.900 de lei,

reținându-se și certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Va fi eliberată o dovadă

înlocuitoare, fără drept de circulație.

„Structuri”  - Expoziţia de artă
textilă semnată Ana-Maria Rugescu


