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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Inspectorii de muncă au
aplicat, luna trecută,
amenzi de 120.000 de lei
unor angajatori care au fost
prinşi că lucrau cu oameni
angajaţi „la negru”.

ATENŢIONAREPAg. 16

2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A
(CEPROMIN), telefon: 0722.40.20.44,
e-mail:accentmediahd@yahoo.com,

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Salvamontiştii atrag
atenţia asupra riscului 
de avalanşe care a apărut
în masivele Retezat 
şi Parâng, la 
altitudini mai mari 
de 1.800 de metri. 

GRATUIT

Termocentrala Mintia - 
interes crescut din partea
investitorilor privaţi

Termocentrala Mintia - 
interes crescut din partea
investitorilor privaţi

DARURI DE CRĂCIUNPAg. 9
A venit și decembrie, lună
în care bucuria Nașterii
Mântuitorului ne-o expri -
măm și prin surprizele pe
care le așezăm sub bradul
de Crăciun. 

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

Medicii se pronunţă în privinţa bolii dece -
niului. Ce este important să ştim despre

COVID-19, ne spune dr. Alexandru Someşan,
de la Spitalul Municipal Hunedoara. /pag.2
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P
arcurgem o perioadă
în care ne situăm pe
panta descendentă a

celui de-al patrulea val al
pandemiei SARS Cov2 - ne-
a declarat recent, în exclu-
sivitate, medicul primar
Alexandru SOMEȘAN
(foto), doctor în Științe
Medicale, șef secție Cardi-
ologie, Spitalul Municipal
„Dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara -
și sperăm să îl depășim cu
bine, cât mai repede și cu
cât mai puține victime.
Cardiologia este una din-
tre specialitățile medicale
cele mai afectate de
creșterea numărului de
cazuri cu infecție SARS
Cov2.

Aceasta deoarece, pe de-o
parte, pacienții cu probleme
cardiovasculare grave, semni-
ficative, cum sunt cei cu
insuficiență cardiacă de orice
cauză, cu cardiomiopatii di-
latative, cu boală coronariană
ischemică, după infarct mio-
cardic, cu probleme valvulare
severe, cu tulburări de coagu -
lare, cu predispoziție la trom-
boze fac, în general, forme
mult mai grave de boală con-
secutiv infecției cu acest
virus. De aici și necesitatea
respectării cu strictețe a mă -
su rilor de prevenire a răs -
pândirii infecției la pacienții
cardiaci, ca și utilitatea
vaccinării pentru prevenirea
formelor severe de boală și
pentru scăderea mortalității
în urma infecției COVID 19.
Avem o mortalitate prin SARS
Cov2 care o depășește cu
mult pe cea din țările occi-
dentale și o incidență destul
de mare a formelor severe.

Am avut pacienți cu pro -
bleme cardiovasculare mari,
care inițial au făcut o formă
ușoară de infecție COVID 19,
fără nicio leziune pulmonară
la evaluarea tomografică ini -
țială. La un moment dat mă
întrebam ce rost are faptul că
au fost spitalizați. Dar după
trecerea a doar câtorva zile,
starea acestora s-a deteriorat
progresiv, saturațiile oxigenu-
lui au scăzut, au necesitat ad-
ministrare de oxigen la debite
din ce în ce mai mari, iar la
repetarea tomografiei pulmo -
nare apăruseră temutele arii
cu aspect de sticlă mată, într-
o proporție atât de mare,
încât pacientul se încadra
deja în forma severă de boală. 

Tocmai din cauza riscului
de a dezvolta forme severe de
boală, cu mortalitate cres -
cută, pacienții cu patologie
cardiovasculară semnifi ca -
tivă, dacă sunt diag  nos ticați
cu infecția SARS Cov2 în
primele 7 zile de la debutul
acesteia și dacă prezintă la
momentul respectiv o formă
ușoară de boală, cu saturații
de oxigen de peste 93%, fără
necesar de oxigenoterapie,
beneficiază de tratamentul cu
anticorpi monoclonali, dis po -
nibili acum și în spitalul nos-
tru. 

Deocamdată nu am avut
un număr foarte mare de
pacienți tratați cu anticorpi
monoclonali, dar toți cei
tratați au avut o evoluție
foarte bună, nici unul dintre
ei, indiferent de comor bi -
ditățile prezente, nu a dez-
voltat forme severe de boală,
nici măcar nu au necesitat ad-
ministrare suplimentară de

oxigen și au supraviețuit cu
toții. Dar, încă o dată subliniez
necesitatea prezentării cât
mai precoce după debutul
simptomatologiei la medicul
de familie sau la spital,
medicul de familie putând în-
druma pacientul către o uni-
tate spitalicească în care să
poată beneficia de tratament
cu anticorpi monoclonali.  

Pe de altă parte, infecția cu
SARS Cov2 poate fi văzută în
cele mai multe cazuri și ca o
boală cardiovasculară, chiar
și la pacienții fără afectare
cardiovasculară preexistentă
infecției. Prezența acestui
virus predispune la eveni-
mente tromboembolice atât
direct prin anumite compo-
nente virale, cât și indirect
prin modificările produse în
organism, de exemplu, de
hipoxie și de tulburările
echilibrului acido-bazic și
hidro-electrolitic care apar la
pacienții cu forme severe de
boală. 

Am avut pacienți care au
dezvoltat tromboze venoase
profunde, trombembolism
pulmonar, accidente vascu-
lare cerebrale, infarct mio-
cardic acut, ischemie acută de
membre inferioare în peri -
oada acută/subacută a infec -
ției virale și în unele cazuri
chiar și în perioada de recu-
perare după COVID. De ase -
menea, în mecanismul de
apariție și progresie a leziu-
nilor de la nivelul plămânilor
se pare că un rol semnificativ
îl au microtrombozele din
vasele pulmonare. Au fost și
cazuri de miocardită și
pericardită la pacienții cu
infecție SARS Cov2.

Legat de vaccinarea la
pacienții care urmează anu-
mite tratamente cardiologice,
respectiv antiagregante pla-
chetare (aspirină, clopido-
grel, ticagrelor, prasugrel) am
constatat din practica zilnică
faptul că se comit erori, unii
pacienți fiind sfătuiți greșit să
întrerupă administrarea
aces tei medicații cu câteva
zile premergător vaccinării.
Antiagregantele plachetare
nu trebuiesc întrerupte
deoarece există riscul agra -
vării afecțiunilor pentru care
au fost prescrise și oricum nu
există riscuri semnificative de
a dezvolta hematoame la
locul injectării. Pacienții aflați
în tratament anticoagulant cu
Sintrom sau Trombostop, cu
condiția ca INR-ul să se
situeze în limi tele terapeu-

tice, între 2-3, pot fi vaccinați,
cu condiția uti li zării unui ac
fin și a administrării lente a
serului. După inoculare se va
aplica presiune locală timp de
3-5 minute, pentru a evita
sânge rarea, fără a masa zona.
Pacienții tratați cu anticoagu-
lante noi (dabigatran, ri-
varoxaban, apixaban) nu
necesită determinarea INR-
ului. Doza din ziua respectivă
va fi administrată după efec-
tuarea imunizării.

Pacienții vor fi suprave -
gheați timp de 15-30 minute
pentru a observa dacă nu
dezvoltă un hematom la locul
injectării. Pentru a nu comite
erori, este de dorit ca pa cien -
ții aflați în tratament cu anti-
coagulante să ceară sfatul
unui cardiolog anterior
adminis trării vaccinului.

L
ivia POP (foto) este
asistentă, coordona-
tor de activitate în

cadrul Bazei de tratament
aparținând SC „Vacanța”
SRL Geoagiu Băi.

Încă din tinerețe și-a încru-
stat adânc în fibra ființei sale,
în conștiința cu care și-a for-
mat prin timp, dorința și
voința de a fi ea însăși.

Deși dorea să urmeze un
liceu cu profil economic,
părinții au călăuzit-o spre
studii pentru meseria care cu
mult profesionalism o pres -

tează și prin care și-a des co -
perit vocația.

Grija și respectul faţă de
omul suferind și viața de fam-
ilie exprimă fidel energia per -
so nalității sale ce străbate ca
un fir roșu propriul destin. 

Iată și câteva aprecieri la
adresa Liviei POP:

– Este asistenta care sus -
ține prin propria sa activitate
promovarea și optimizarea
sănătății, facilitând prin pasi-
une la locul de muncă,
alinarea suferinței pacientu-
lui. (Simona Dehelean -  di-

rectorul Societății)
– Este o bună și pricepută

colegă, știe să administreze
cu responsabilitate tratamen-
tul bolnavului, să consilieze și
să ofere o adevărată educație
sanitară acestuia.

– Are în atenție binele pa-
cientului, tratându-l în mod
responsabil, fiind mereu în
slujba sănătății acestuia.
(Cristina Filker - asistentă)

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Prin meseria aleasă 
și-a descoperit vocația

Sfatul medicului

Utilitatea vaccinării - o necesitate pentru
prevenirea formelor severe de boală
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Deva – Termocentrala
Min tia pare să fie tot mai
interesantă pentru investitori.
Chiar dacă producătorul de
energie a intrat în conservare
din vara acestui an, numărul
companiilor interesate într-o
preluare a termocentralei
este în creştere. Astfel, dacă în
toamnă puteau fi numărate
şapte companii care doreau
să cumpere termocentrala,
acum sunt 11 firme care şi-au
exprimat intenţia de a prelua
activele societăţii. 

„Până la acest moment
sunt 11 investitori care şi-au
exprimat intenţia, în scris, să

preia termocentrala de la
Mintia. Din discuţiile pe care
le-am avut cu domnul mi -
nistru al Energiei, undeva la
începutul anului viitor va avea
loc şi licitaţia pentru prelua -
rea termocentralei Mintia”, a
declarat administratorul spe-
cial al Complexului Energetic
Hunedoara (CEH), Cristian
Roşu.

Potrivit acestuia, între
firmele interesate de termo-
centrala Mintia se numără
atât companii din ţară, cât şi
investitori din alte state, cum
ar fi Coreea de Sus, Canada
sau Statele Unite ale Americii. 

După ce va fi cumpărată de
un investitor, termocentrala
va funcţiona pe gaz şi va avea
un grup energetic cu o putere
de cel puţin 700 MW.

Conducerea societăţii
apre ciază că procedura de
licitaţie publică de preluare a
producătorului de energie
electrică ar putea avea loc în
prima parte a anului viitor.

Termocentrala Mintia a
fost oprită pentru că nu mai
avea suficient cărbune din
Valea Jiului. Pentru pre-
venirea furturilor din cadrul
termocentralei, conducerea
CEH a instituit un serviciu de
pază permanentă, astfel încât
să prevină dispariţia unor
piese sau alte componente
care ar putea compromite ul-
terior funcţionarea insta la -
ţiilor. 

„Din prima zi în care ter-
mocentrala a intrat în proce -
dură de conservare ne-am
asigurat acolo continuitatea şi
avem serviciul de pază asigu-
rat. Nu puteam lăsa fără pază
asemenea instalaţii”, a men -
ţionat Roşu.

Cei aproape 700 de anga -
jaţi ai termocentralei de la
Mintia au fost dispo ni bilizaţi
în a doua jumătate a lunii
iulie, în cadrul procesului de
reorganizare al societăţii.

Termocentrala Mintia,
tot mai interesantă
pentru investitori

Bucureşti - România va
ajunge în scenariul apocalip-
tic în care va trebui să
stingem lumina, dacă nu con-
struim urgent noi centrale de
producere a electricităţii din
surse nepoluante. Afirmaţia
aparţine preşedintelui direc-
toratului companiei Hidro-
electrica, Bogdan Badea, şi a
fost făcută în comisia de
anchetă parlamentară privind
cauzele preţurilor mari la 
energie. 

Reprezentantul Hidroelec-
trica a arătat că multe dintre
investiţiile în hidrocentrale
ale companiei sunt blocate şi
întârziate de autorităţile de
mediu, pe motiv că ar dis-
truge habitatele naturale.

El a arătat că amenajările

hidroenergetice nu distrug, ci
creează habitate, iar zonele
unde au fost construite hidro-
centrale au fost ulterior de-
semnate situri Natura 2000.

„Suntem în ceasul al treis-
prezecelea, nici măcar nu mai
suntem în ceasul al dois-
prezecelea în ceea ce priveşte
tranziţia spre un sector ener-
getic mai verde. Vedem că
avem deficit de capacităţi de
energie de ani de zile, ceea ce
în România nu s-a mai întâm-
plat, preţul carbonului este la
un nivel fără precedent, ceea
ce va genera premisele
închiderii accelerate a cen-
tralelor pe bază de com-
bustibili fosili şi trebuie să
punem ceva în loc foarte re-
pede, altfel vom ajunge, sigur,

în acel scenariu apocaliptic în
care va trebui să stingem lu-
mina. Aceasta este realitatea”,
a subliniat şeful Hidroelec-
trica.

Badea a arătat că există
situaţii în care Hidroelectrica
vrea să schimbe echipamente
vechi cu unele noi şi i se cer,
de către autorităţile de mediu,
studii de impact asupra medi-
ului care durează ani de zile. 

„Este profund anormal.
Este un exemplu de legislaţie
care trebuie modificată. Nu
cred că încălcăm vreo direc -
tivă europeană, nici legislaţia
naţională. Nu există un im-
pact suplimentar, sunt lucrări
de mentenanţă normale”, a
precizat şeful Hidroelectrica. 

PUBLICAŢIE DE VANZARE

SP CRIS EVALEX IPURL, cu sediul în localitatea Deva,
jud.HD, în calitate de lichidator al debitorului TULCO SA
(în insolvență, în insolvency, en procedure collective),
cu sediul in localitatea Deva, str.IonCreanga, nr.20,
jud.Hunedoara, desemnat de Tribunalul Hunedoara,
organizează licitatie publică cu strigare pentru valorifi-
carea bunurilor imobile ponton I + pasarela in suprafata
de 29,60 mp evaluat la pretul de 1700 EURO, ponton II
+ pasarela in suprafata de 45,20 mp evaluat la pretul
de 2200 EURO, ponton III +pasarela in suprafata de
41,30 mp evaluat la pretul de 2200 EURO, CEAM 60T
(ponton) in suprafata de 106 mp evaluat la pretul de
2400 EURO. Activele ce se vind vor fi dobandit de adjude-
catar libere de orice sarcini sau drepturi de retentie de
orice fel, ori masuri asiguratorii.Toti cei care pretind vreun
drept asupra activelor supus vanzarii au obligatia sa
anunte lichidatorul înainte cu 5 (cinci) zile raportat la data
stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea decăderii.
Licitația se va desfășura la sediul ales al lichidatorului din
Deva, str.Cernei, nr.10D, jud. HD. 

Licitația se organizează pentru data de 22.12.2021, ora
14. Adjudecarea se face în conformitate cu prevederile Cai-
etului de sarcini. Ofertanții sunt obligați să depună la locul
desfășurării licitației documentele solicitate în caietul de
sarcini până la data de 21.12.2021, ora 10. 

Datele concrete privind organizarea și desfășurarea
licitației, se pot obtine prin cumpararea caietului de
sarcini. Acesta se poate achizitiona de luni până joi între
orele10 - 12 de la locul desfasurarii licitatiei, incepand cu
data de 10.12.2021, pretul caietului de sarcini este de 500
lei exclusiv TVA. 

Participarea la licitatie este conditionata de
achizitionarea caietului de sarcini, achitarea garantiei de
participare in valoare de10% din pretul de pornire a lici-
tatiei. 

Alte informatii se pot obtine la telefon: 0744814145, SC
TULCO SA prin lichidator SP CRIS EVALEX IPURL.

Deva - Inspectorii de
muncă din judeţul Hunedoara
au aplicat amenzi în valoare
de 120.000 de lei unor anga-
jatori la care au fost depistate
persoane care munceau fără
forme legale, în luna noiem-
brie. Potrivit Inspectoratului
Teritorial de Muncă (ITM)
Hunedoara, controalele au
vizat respectarea preveder-
ilor legale referitoare la
munca nedeclarată, înregis-
trarea contractelor de muncă,
timpii de muncă şi de odihnă,
acordarea drepturilor salari-
ale şi a sporurilor ce derivă
din activitatea prestată.

„La patru angajatori au fost
depistate şase persoane care
lucrau fără forme legale de
angajare. Angajatorii au fost
sancţionaţi cu câte 20.000 lei
pentru fiecare persoană

depistată. Doar în luna noiem-
brie 2021 cuantumul total al
amenzilor a fost de 157.000,
din care 120.000 pentru mun -
că nedeclarată şi o sancţiune
pentru muncă subdeclarată”,
a arătat ITM Hunedoara.

În timpul controlului, in-
spectorii de muncă au putut
face dovada că un angajator a
plătit sume de bani fără să fie
evidenţiate pe statele de plată,
fapt pentru care a fost
sancţionat cu 8.000 lei.

În perioada următoare,
ITM Hunedoara va desfăşura
o campanie  în domeniul
deţinerii, transportului şi
comercializării produselor
pirotehnice. Campania se va
desfăşura în întreg judeţul pe
parcursul lunii decembrie şi
se va finaliza la începutul lunii
ianuarie 2022. 

Amenzi pentru munca
la negru

Avertismentul specialiştilor în energie:
fără centrale electrice nepoluante, 

vom stinge lumina
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D
eputata
independentă de
Hunedoara 

Anamaria Gavrilă l-a
criticat astăzi, în plenul
Parlamentului, pe
președintele PSD, Marcel
Ciolacu, pentru trecerea
acestuia în tabăra
susținătorilor certifica -
tului verde și i-a acuzat
pe guvernanți că s-au
transformat în vânzători
de vaccinuri.

„De câteva săptămâni, de
când se pregătea să intre la gu-
vernare, domnul Ciolacu a tre-
cut în tabăra susținătorilor
certificatului verde. Însă nu pe
față, ci propagând în spațiul
public o idee care ar fi doar
duioasă dacă nu ar fi revol -
tătoare în fața istoriei noastre.
Și anume aceea că nu susține
certificatul verde, dar are
dreptul la viață. Care viață,
domnule Ciolacu? Care drep-
turi? Care libertăți?”, l-a între-
bat Anamaria Gavrilă pe
președintele Camerei Depu -
taților.

Aceasta a explicat că româ -
nii și-au câștigat drepturile și

libertățile chiar cu prețul vieții.
„Chiar în imnul nostru na -
țional cântăm „Deviza-i liber-
tate și scopul ei preasfânt/
Murim mai bine-n luptă, cu
glorie deplină/ Decât să fim
sclavi iarăși în vechiul nost'
pământ!”. Bunii și străbunii
noștri au ales să își dea viața
mai bine decât să trăiască
asupriți! Pentru că asta faceți
voi, guvernanții, de 2 ani de
zile. Ce viață, domnule Ciolacu,
când nu ne putem vedea fa-

milia nici măcar de Crăciun?
Ce drepturi când nu putem să
intrăm nici măcar în instituțiile
publice pentru a ne rezolva
treburile? Ce libertăți când nu
avem voie să ne exprimăm o
părere dife rită decât cea a sis-
temului din care faceți parte?”,
a explicat parlamentarul hu -
nedorean.

Anamaria Gavrilă susține
că, prin introducerea certifi-
catului verde, guvernanții
devin promotori și vânzători

de vaccinuri: „Dacă dum -
neavoastră ați ales să vă dați
dreptul la viață unei companii
producătoare de vaccin, să ex-
perimenteze cu dreptul dum -
neavoastră la viață, mai bine
de 50% din români au ales să
nu facă asta. Vă place sau nu vă
place, asta e realitatea. Re ve -
niți cu picioarele pe pământ.
Ați devenit promotori și
vânzători de vaccinuri, chiar
dacă în statutul dumnea -
voastră de parlamentari stă
clar că această asociere este
interzisă”.

La finalul declarației sale
politice, Anamaria Gavrilă a
somat guvernanții să treacă la
treabă și să găsească soluții la
problemele românilor.

„Destul, domnule Ciolacu!
Stop! Treceți la treabă pentru
români. Faceți ședințe de gu-
vern în care să nu impuneți
alte restricții, ci să găsiți soluții.
Treceți la construcția de spi-
tale noi, la aprovi zionarea cu
medicamente, la asigurarea
energiei și a căldurii în casele
românilor pentru iarnă”, a con-
cluzionat deputata indepen -
dentă de Hunedoara.

E
xistă democrație în
România?
Răspunsul poate fi

dat dacă se examinează
traseul actualului pre-
mier, Ciucă Nicolae, de la
o funcție militară , până
la desemnarea sa în ac-
tualele demnități. 

Răspunsul îl mai căpătăm ,
dacă urmărim traseul ‚‚po -
litic’’ al acestuia din urmă.
Concluzia, care ni se impune
este totala lipsă a oricăror cri-
terii sau parcurs în demni -
tățile statului de drept. Cu alte
cuvinte, dintr-un executant
ascultător, la a doua demni-
tate în stat, traseul e jalonat
de către alții, dar fără nicio
competență în organizarea și
formarea unei ierarhi admi -
nistrative în țara noastră. 

Presa a remarcat urmărind
ascensiunea domnului Nico-
lae Ciucă, că rapiditatea cu
care acesta a avansat din pos-
tura de militar în rezervă , în

cea mai înaltă poziție din
administrația țării noastre,
după o simplă convorbire din-
tre președintele României
Klaus Iohannis și șeful Pen-
tagonului. 

În schimb eventuala impli-
care politică a noului premier
a fost inexistentă.

Avem un prim-ministru
mediocru, fără nicio realizare
ca și majoritatea miniștrilor
din noul cabinet. 

Spre exemplu, fostul și ac-
tualul Ministru al Justiției
Cătălin Predoiu s-a ‚‚străduit’’
să arate în fața poporului
român , dezinteresul total față
de traiul decent, la așezarea
căruia avea obligația să se im-
plice. El ne reamintește din
păcate de observația papei
Francisc , care a calificat pe cei
care iau măsuri de austeritate
ca ‚‚dușman al poporului’’.

Domnul Predoiu a ,,reușit
’’să rămână în analele politicii
românești , drept autorul

tăierii salariilor bugetarilor cu
25% și apoi s-a văzut în
‚‚răspunsul’’ populației chiar
de la primele alegeri. 

Nu este întâmplător faptul
că asemenea funcționari fără
perspective sunt promotorii
oricăror măsuri impopulare.
Încet, încet ne îndreptăm spre
o dictatură fanariotă, în care
funcțiile nu reflectă compe -
tențe, capacități și un nivel eu-
ropean al celor implicați. 

Promptitudinea cu care ge -
neralul Ciucă Nicolae a accep-
tat să prezideze un cabinet
minoritar fără suport parla-
mentar , îl ,, descalifică’’ din
punct de vedere uman. 

Am ajuns oare la stadiul în
care statul de dreptar fi în-
locuit cu o ‘’minidictatură‘’
militară, asemănător celor pe-
trecute în republicele ba-
naniere din țările exotice,
unde oamenii mor de foame. 

Opinia publică românească
nu este pregătită și nu poate

accepta o asemenea situație
care impune urgent modifi-
carea întregului peisaj politic
care se dovedește a fi bazat pe
intervenția unei puteri străine
și nu pe o democrație funcțio -
nală în care poporul să decidă
soarta României.

La 30 de ani de la revoluție
, s-au creat premizele ca activ-
itatea autorităților adminis-
trative să fie așezate pe bază
de competență și ceea ce este
esențial, activitatea admi nis -
trației să fie rezultatul unor
abordări și măsuri de nivel
superior. Subliniem că, aceste
abordări necesită persoane
instruite cu un grad ridicat de
conștiință civică și nicidecum
numirii în defavoarea proce-
sului democratic. Din păcate
aceste cerințe încă nu sunt
vizibile , iar cele arătate în ar-
ticolul nostru, sunt o re-
flectare a ceea ce îi nemul-
  țumește pe cetățeni și trans -
formă un proces firesc , pus

pe baze de competență, într-o
înșiruire de gafe și deficiențe
care nu mai pot fi tolerate. 

Putem pretinde fără nici o
reținere, ca funcțiile publice
importante să fie exercitate
de însăși aleșii națiunii , cu ex-
cluderea delegărilor de
putereși pe baza unei selecții
făcută de oameni competenți
și loiali . 

Cornel Mihăiescu Gavrilă

CE FEL DE PREMIER AVEM?

Anamaria Gavrilă, deputată independentă,
îi acuză pe guvernanţi că au devenit 
promotori şi vânzători de vaccinuri

Un pistol şi 
o carabină

deţinute ilegal, 
descoperite 
de poliţişti

Deva - Un pistol şi o ca -
rabină, ambele cu aer com-
primat, au fost descoperite
de poliţişti în timpul unor
percheziţii efectuate, ieri, la
domiciliile mai multor per-
soane din judeţul Hune-
doara, în cadrul unei
ac  ţiuni declanşate la nivel
naţional de către Direcţia
Arme, Explozivi, Substanţe
Periculoase din IGPR. 

Cele două arme şi mu -
niţia aferentă acestora au
fost ridicate de poliţiştii
hunedoreni pentru a fi ex-
pertizate şi pentru conti -
nua rea cercetărilor în
această cauză, a informat
IPJ Hunedoara.

Acțiunea declanşată la
nivel naţional vizează creș -
terea gradului de sigu ranță
și scoaterea din circuitul
ilegal a unor arme de foc,
scurte și lungi, care ar fi
fost introduse pe teritoriul
României, prin intermediul
unor firme de curierat ra -
pid.
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Băiţa – Primăria comunei
Băiţa continuă tradiţia anilor
trecuţi şi îl va sprijini pe Moş
Crăciun în efortul său de a
aduce daruri pentru toţi
copiii care merg la şcoală sau
la grădiniţă. Pentru cei mici
au fost pregătite 170 de pa-
chete, care vor fi distribuite
preşcolarilor şi şcolarilor din
comună într-un cadru festiv. 

„Ne-am pregătit cu daruri
pentru copii pentru că Moş
Crăciun trebuie să vină în
fiecare an. Acum, cei mici vor
organiza cadrul festiv în care
vor primi cadourile şi pentru
care s-au pregătit cu mo-
mente artistice specifice
vârstei lor”, a spus  primarul
co mu  nei Băiţa, Damian Diniş.

Pandemia a limitat, în ul-
timii doi ani, organizarea
unor manifestări cu o partici-
pare numeroasă, dar cu
ocazia Crăciunului aceste
acţiuni se desfăşoară cu
câteva restricţii. Chiar şi aşa,
la evenimentele pregătite
pentru cei mici nu va lipsi
Moşu, a dat asigurări pri-
marul comunei Băiţa.

Pe de altă parte, adminis -

traţia locală a pregătit ilumi-
natul de sărbători, iar bradul
comunei este împodobit spre
bucuria oamenilor care aş -
teap tă Crăciunul. Deoarece
banii comunităţii trebuie
cheltuiţi cu chibzuinţă, con-
ducerea primăriei a decis să
fie folosite ornamentele
funcţionale din anii trecuţi, la
care se vor adăuga altele noi
pentru diversitatea ilumina -
tului stradal. 

„Anul acesta a fost unul
destul de greu, mai ales prin
prisma asigurării fondurilor

necesare pentru plata cheltu-
ielor cu asistenţa socială şi
indemnizaţiile persoanelor
cu dizabilităţi. Pentru lunile
octombrie şi noiembrie mai
avem nevoie de 350.000 de
lei. Încercăm să obţinem
aceşti bani pentru că oamenii
nu pot fi lăsaţi, de sărbători,
fără aceste sume. Situaţia este
cunoscută de instituţiile abili -
tate, Finanţe, Prefectură, Con-
siliul Judeţean. Sperăm să se
rezolve cât mai curând”, a
completat primarul Damian
Diniş.

Băiţa: Moş Crăciun va aduce
daruri elevilor din comună

Astăzi (n.red. -
marţi), în Parla-
ment, am adoptat

Proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului
nr.91/2021 privind apro-
barea continuării Progra-
mului-pilot de acordare a
unui suport alimentar
pentru preşcolarii şi ele-
vii din 150 de unităţi de
învăţământ preuniversi-
tar de stat.

Acest proiect este unul de
mare importanță pentru vi-
itorul învățământului româ-
nesc, iar continuarea sa are la
bază necesitatea unei eva -
luări sporite de impact. Tre-
buie identificate toate
ele  mentele care nu funcțio -
nează la nivel optim, astfel
încât atunci când se va imple-
menta la nivel național, să fie
eficient de la bun început, iar
copiii să beneficieze de o
alimentație cu o bogată va -
loa re nutriținală chiar în uni -
tățile de învățământ.

Un aspect important al
programului pilot este abor-
darea sănătoasă. Se  vor  dis-
tribui  numai  produse
ali  men tare obţinute  în  uni -
tăţi  autorizate/înregistrate
sanitar de la nivel local, având

astfel un impact asupra în-
tregii comunități.

Partidul Social Democrat
a propus în programul de gu-
vernare accelerarea extin-
derii acestui program, ce vine
în sprijinul copiilor și com-
bate abandonul școlar. Foarte
important pentru imple-
mentarea acestui program
este ca școlile să se mențină
deschise. Sănătatea și edu -
cația trebuie să fie priorități.
Copilul sănătos și bine educat
de astăzi devine adultul res -
ponsabil de mâine, care este
capabil să dezvolte societatea
și să constribuie în cadrul
comunității sale.

Copiii și tinerii din Româ-
nia au nevoie de sprijinul
nostru, iar Partidul Social De-
mocrat va continua să pro-
moveze acele politici publice
pentru dezvoltarea lor echili -
brată, într-un cadru familiar
armonios. Ne-am asumat
acest lucru în momentul în
care am insistat pentru în fiin -
țarea Ministerului Fa miliei,
Tineretului și Egalității de
Șanse.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

MESE PENTRU
PREȘCOLARII DIN 

150 DE UNITĂȚI DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

Luncoiu de Jos – Moş
Crăciun este bun cu toţi copiii,
iar acolo unde primăriile se
implică şi ele rezultatele sunt
dintre cele mai bune. Este şi
cazul comunei Luncoiu de
Jos, unde Moş Crăciun va fi
prezent, şi în acest an, la întâl-
nirea cu toţi copiii cuprinşi în
sistemul de învăţământ, de la
grădiniţă, până la clasa a VIII-
a. Darurile vor fi oferite copi-
ilor înainte de vacanţa de
Crăciun.

„Vom încerca să distribuim
aceste cadouri în aşa fel încât
să evităm aglomeraţia, deoa -
re ce regulile sanitare din pan-

demie ne limitează organi-
zarea unor spectacole de col-
inzi sau alte acţiuni cu public
mai numeros. Aşa că, darurile
vor fi oferite copiilor, cel mai
probabil, de către cadrele di-
dactice cu sprijinul angaja -
ţilor din primărie. Am estimat
că vor fi peste 100 de cadouri
pe care le vom da copiilor, de
la preşcolari până la elevii de
clasa a VIII-a”, a arătat pri-
marul comunei Luncoiu de
Jos, Călin Dud.

Cât priveşte pregătirile de
sărbători, conducerea primă -
riei a pregătit un brad festiv
în zona centrală, iar pentru

iluminatul festiv s-au folosit
instalaţii decente. 

„Sunt vremuri destul de
grele şi va trebui să ne
adaptăm acestora. În loc să
cheltuim banii pe ormanente
stradale am preferat să
alocăm sume pentru studii de
fezabilitate necesare demară -
rii unor noi proiecte de in ves -
tiţii cu sume atrase din
fon duri nerambursabile. Este
o perioadă mai dificilă, dar
cred că oamenii au înţeles
care sunt priorităţile”, a apre-
ciat primarul comunei Lun-
coiu de Jos.

De altfel, edilul şef a mai
anunţat, în câteva rânduri, că
prioritare pentru adminis -
traţia locală rămân proiectele
de alimentare cu apă şi
canalizarea, reţeaua de gaz
metan. Chiar dacă aceste
proiecte de infrastructură
sunt cuprinse în programe
mai ample, finanţate din fon-
duri ale Uniunii Europene,
mersul lent al lucrurilor a de-
terminat conducerea primă -
riei să să gândească şi la alte
surse de finanţare, cum ar fi
Programul naţional „Anghel
Saligny”. 

Luncoiu de Jos: Moş Crăciun 
este generos cu toţii copiii
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Rezultatele din acest turneu:
etapa a IV-a

Șoimii Șimand- CSM Tg. Mureș 7-4
ACS West Deva- Metropolitan Ișalnița 18-3

etapa a V-a
Metropolitan Ișalnița- CSM TG. Mureș  9-9
ACS West Deva- Șoimii Șimand 10-8

etapa a VI-a
ACS West Deva- CSM TG. Mureș 7-2
Șoimii Șimand - Metropolitan Ișalnița 14-9

Întrecerile ediției din
acest an a Campio na -
telor Naționale de polia -

tlon desfășurate la Bacău,
au adus în premieră rezul-
tate de excepție pentru
tinerii înotători legitimați 
la LPS Cetate Deva.

Doar după un singur an de
pregătire în bazinul de la
Hunedoara, tânărul înotător
Tudor Asaftei (născut în anul
2011) a reușit să cucerească
pentrul clubul devean  două
medalii  de aur și implicit ti-
tlurile de campion național în
probele de 50 m și 200 m

crawul.  Colegul lui, Robert
Andrei Jucan (și el născut în
anul  2011), s-a clasat pe  locul
III în proba de 200 m crawl,
aducând astfel o altă meritată
medalie la palmaresul LPS
Cetate Deva.

Miruna Muntean (născută
în 2010) componentă a
delegației care a participat la
competiția de la Bacău, a făcut
un progres remarcabil în
această disciplină sportivă și a
urcat în topul național, într-un
singur an de la locul 70,între
primii 20 de sportivi la cate-
goria ei de varstă .

Pregătiți de prof. Diana
Pascu, cei trei sportivi deveni
sunt navetiști, au programat
primul antrenament la ora
6.30 în fiecare dimineață iar
după amiază intră în bazin la
ora 17.00. Performanțele lor
sunt de apreciat în condițiile
în care sunt foarte tineri dar și
foarte buni la activitatea
școlară. Acest  efort deosebit
este susținut de  părinții aces-
tor copii și de un sponsor ge -
neros - Continental Berries -,
a fost răsplătit de perfor -
manțe deosebite. 

Felicitări!

Natație

Medalii pentru
înotătorii legitimați 
la LPS Cetate Deva

Tinerele sportive cu
vârste cuprinse
între 5 și 8 ani, par-

ticipante la proiectul
sportiv „UEFA PLAYMAK-
ERS”, au primit cadouri de
la prefectul județului,
Călin Petru Marian,
duminică, la Sala spor-
turilor din Deva.

„UEFA Playmakers” este

un proiect  sportiv unic, care
oferă fetițelor oportunitatea
amuzantă și sigură de a
învăța să joace fotbal prin
mișcare și joacă, dar și prin
magia poveștilor Disney.

În județul Hunedoara cu
sprijinul Asociației Județene
de Fotbal Hunedoara, proiec-
tul PLAYMAKERS se deru -
lează în cele două școli

partenere, Liceul cu Program
Sportiv ,,Cetate” Deva și
Colegiul Național Pedagogic
,,Regina Maria” Deva. 

Cele 28 de fetițe incluse în
proiect sunt coordonate de
instructorii PLAYMAKERS,
Mihaiela Jecherean, Simona
Bucureasa și Sorin Rîmbu,
care reușesc de fiecare dată
să le ofere experiențe unice
fetițelor.

Cadourile au fost pregă -
tite de asociațiile „ACS WEST
DEVA” și „ROBEN HAȚEG”,
fiind oferite, alături de pre-
fect, și de către subprefectul
Szell Lorincz și de preșe -
dintele Asociației Județene
de Fotbal Hunedoara, Cristi
Petrean, în pauza meciului
de futsal, liga 2, ACS WEST
DEVA vs CSM Tg. Mureș.

Un proiect sportiv pentru copii, unic în
România, se desfășoară în județul nostru

În Sala Sporturilor din
Deva s-au desfășurat
partidele contând pen-

tru cel de al doilea turneu
din cadrul Campionatului
Ligii secunde la fotbal în
sală, seria de vest.
Turneul a fost organizat
de formația ACS West
Deva, iar rezultatele în-
registrate au fost favora-

bile devenilor.
După șase etape formația

West Deva se află pe primul
loc în clasamentul seriei cu
18 puncte , urmată de Șoimii
Șimand cu 10 puncte, de-
venii având drept obiectiv
calificarea în promovare în
prima ligă de fotbal în sală.

Futsal 

West Deva se menține 
pe primul loc în seria de vest 

din Liga a II-a

ANUNȚ PUBLIC

SC GREEN FARMING LTD SRL cu sediul în localitatea
Deva, str. Piața Gării, nr. 1, județul Hunedoara anunță
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de
mediu pentru obiectivul: FABRICĂ PROCESARE SOIA,
situată în localitatea Hațeg, str. Progresului, nr. 63, 
jud. Hunedoara. 

Informații se pot obține la sediul APM 
Hune doara, din Deva, str. A.Vlaicu, nr. 25, de luni până
vineri, orele 8-16,00. Eventualele sesizări și reclamații pot
fi depuse, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului.

Lansare de carte: “Jurnal
olimpic”, autor Nicolae Gavrea

Participant la Jocurile
Olimpice de la Tokyo
2021, colegul nostru ,
jurnalistul sportiv Nico-
lae Gavrea, a strâns cu
migală într-un volum,
amintiri de la aceste în-
treceri mondiale.

A scris despre  cele văzute și mai puțin cunoscute, de-
spre evoluția sportivilor români la Olimpiada japoneză
dar și despre  multe dintre cele petrecute la ediția  din
2021 a acestor întreceri.

Totul în volumul “Jurnal olimpic – Tokyo 2021,
Olimpiada în pandemie”, lucrare care apare la Editura Ac-
cent Media și care va fi lansată în zilele următoare, un dar
de Sărbătorile Crăciunului pentru iubitorii sportului.



P
otrivit tragerii la
sorţi care a avut loc
duminică la Madrid,

România va întâlni
Spania în barajul pentru
calificarea la turneul final
al Cupei Davis ediția
2022, iar partidele vor
avea loc în Spania pe 4-5
martie.

Faza finală a Cupei Davis
de anul viitor va reuni 16
echipe, patru fiind deja
cunoscute: Rusia, Croaţia,
Marea Britanie şi Serbia, ul-
timele două beneficiare de
wild card.

Spania a fost eliminată în
faza grupelor ediţiei din acest
an  a turneului final. Deţină -
torii trofeului au ocupat locul
2, după Rusia şi înaintea
Ecuadorului, în clasamentul
Grupei A, dar au părăsit
competiţia (1-2 cu Rusia şi 3-
0 cu Ecuador). Anul acesta,
ibericii, fără Rafael Nadal, ac-
cidentat, au mizat pe Carreno
Busta, Ramos-Vinolas, Pedro
Martinez, Feliciano Lopez şi
Marcel Granolers.

România s-a calificat în

barajul pentru Cupa Davis
2022, după ce a învins, pe 27
şi 28 noiembrie, la Cluj-
Napoca, reprezentativa statu-
lui Peru cu 4-0.Cel mai bine
clasat jucător român este
Marius Copil, locul 276 ATP.

Spania a câştigat de şase
ori Salatiera de Argint şi de
alte patru ori a fost finalistă.
Spaniolii au zece jucători în
top 100 ATP, cu lider incon-
testabil Rafael Nadal (locul
5).
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Tenis de câmp

România- Spania în 
Cupa Davis 2022

O
nouă acțiune
apreciată de
participanți drept o

reușită a fost finalizată cu
succes de către Asociația
Județeană de Fotbal (AJF).
Este vorba de cea de a
doua ediție a campionatu-
lui județean adresat
echipelor de seniori care
au reprezentat firmele și
instituțiile din județ.

Au participat la această
ediție formațiile care au re -
prezentat LPS Cetate Deva,
Primaria Sălașu de Sus, Peni-

tenciarul Deva, și a echipa
comună a Primriei și a Liceu-
lui tehnologic din Crișcior.

În urma meciurilor dispu-
tate în cadrul turneului final,
desfășurat în Sala de sport de
la Sântamaria-Orlea, echipa
Primăriei/Liceului Tehnolo -
gic Crișcior a reușit să se
impună și a câștigat trofeul
pus în joc de către AJF Hune-
doara.

Podiumul de premiere a
fost completat de formațiile
de la City Taxi si Sindicatul
Silva Deva.

Fotbal 

Campionatul județean al

firmelor și instituțiilor P
ilotul britanic Lewis
Hamilton (pentru
echipa Mercedes) a

câştigat duminică Marele
Premiu de Formula 1 al
Arabiei Saudite, penul-
tima cursă a sezonului şi
prima în această ţară, pe
circuitul urban de la 
Jeddah (6,174 km).

Hamilton, care a plecat din
pole position, l-a egalat pe
olandezul Max Verstappen
(Red Bull-Honda) în clasa-
mentul general astfel încât ti-
tlul în acest an se va decide în
ultima cursă a sezonului,
weekend-ul viitor, la Abu
Dhabi.

Olandezul a terminat pe
poziţia secundă, podiumul
fiind completat de finlan-
dezul Valtteri Bottas (Mer-
cedes).

Germanul Mick Shuma -
cher (Haas) a ieşit în decor şi
a lovit barierele de protecţie,
influenţând desfă şu  rarea 
cursei, oficialii FIA au decis
ulterior reluarea cursei, dar
competiția a fost din nou
întreruptă după un carambol
care a dus la abandonarea în-
trecerii de mexicanul Sergio
Perez (Red Bull-Honda), ru -

sul Nikita Mazepin (Haas) şi
britanicul George Russel
(Williams).

Înaintea ultimei etape, Ha -
milton, care a reuşit victoria
cu numărul 103 în carieră, a

opta din sezon, este la egali-
tate de puncte cu Verstappen,
369,5 puncte, iar titlul se va
decide în ultima cursă, pe cir-
cuitul de la Yas Marina (Abu
Dhabi).
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Țiriac a vândut licența pentru

turneul de la Madrid

Automobilism 

Lewis Hamilton, câștigător în Arabia Saudită

F
ostul tenisman 
Ion Ţiriac a decis să
vândă licenţa

turneului de la Madrid,
Mutua Madrid Open, noul
proprietar fiind compa-
nia IMG.

Noul proprietar a declarat
că a ajuns la un acord defini-
tiv cu compania Super Slam
Ltd, deţinută de Ion Ţiriac,
pentru a achiziţiona turneul
de tenis Mutua Madrid Open
şi turneul de golf Acciona
Open de Espana. Este de
aşteptat ca tranzacţia să fie
finalizată în primul trimestru
al anului 2022, sub rezerva
aprobărilor ATP şi WTA.

Unul dinte cele nouă
turnee ATP Masters 1.000 şi
cele patru turnee WTA 1000

Mandatory, Mutua Madrid
Open se va alătura listei de
turnee de tenis de top
deţinute de IMG, printre care
Miami Open şi mai multe
competiţii ATP şi WTA.

A 20-a ediţie a turneului
va avea loc între 26 aprilie şi
8 mai 2022 la Caja Magica
din capitala Spaniei. Mutua
Madrid Open este unul din-
tre cele două mari turnee pe
zgură care se desfăşoară
înainte de Roland Garros.
Printre câştigătorii săi sunt
nume ilustre, ca Simona
Halep, învingătoare în 2016
şi 2017, Roger Federer, Se -
rena Williams, Rafael Nadal,
Petra Kvitova şi Novak
Djokovic.



I
mpresionante și cu un
parfum îmbătător,
unele dintre plantele

de apartament afectează
calitatea aerului, fiind
chiar toxice.

Dacă în numărul trecut al
ziarului am vorbit despre
plantele care aduc beneficii
sănătății noastre, acum vom
enumera câteva dintre
plantele care trebuie evitate,
chiar dacă sunt pline de
farmec și culoare.

Floarea Crăciunului -

Crăciunița
Înflorește în preajma săr -

bătorilor de iarnă. Are flori
roz și frunzulițe roșii, dar
acestea, strivite între degete,
pot genera, în cazul în care
ducem mâna la ochi, afecțiuni
grave. Înghițirea frunzelor,
spun specialiștii în domeniu,
provoacă stări violente de
vomă, diaree sau erupții cu-
tanate.

Leandrul
Cucerește prin frumusețea

și parfumul florilor sale. Cu
toate acestea, Leandrul nu tre-
buie ținut în casă întrucât este
toxic. Chiar și ingerarea mierii
obținute din nectarul florilor
sale poate fi un pericol, spun
specialiștii. De asemenea, doar
o singură frunză ingerată
poate provoca complicații se-
vere, mai ales la copii. Simp-
tomele se manifestă prin stări
de vomă, aritmie, amețeală,
tremur. 

Trompeta îngerilor
Este o plantă spectaculoasă,

cu flori mari și parfumate ce
atârnă precum pâlniile, dar,
din păcate, toate părțile ei sunt
otrăvitoare. Această plantă are
în compoziției substanțe tox-
ice, care pot duce la apariția

unor infecții, stări de somno -
lență, convulsii, temperatură
crescută, potrivit paradisul-
verde.ro.

Floarea Flamingo
Frumoasă precum Pasărea

Flamingo, această plantă tre-
buie evitată. Asta pentru că,
toate părțile sale sunt otră -
vitoare. În cazul intoxicării cu
o astfel de plantă, apar simp-
tome precum dificultăți în
înghițirea mâncării și răgu -
șeală.

Narcisa galbenă
Originară din zona medite -

raneană, cu un parfum puter-
nic, este des întâlnită în casele
noastre. Dar pentru că bulbii ei
sunt otrăvitori, ar fi de dorit să
se planteze în pământ, nu în
ghivece. Ingerarea bulbilor
poate duce la senzații de vomă,
diaree, convulsii și palpitații
ale inimii.

Dieffenbachia
Plantă spectaculoasă, cu o

coroană luxuriantă, frunze
mari și cărnoase, aceasta este
des întâlnită în locuințele noas-
tre. Dar, pe cât este de
frumoasă, pe atât este de toxică,
din cauza sevei sale care se
eliberează atunci când sunt
tăiate frunzele sau rădă cinile,
scrie cancan.ro. Inge rarea ei
poate duce la infla mații, convul-
sii, probleme digestive și chiar
complicații majore. 

Ciclama
Este o plantă de aparta-

ment cu frunzele răsucite, de
culoare verde-albicios, cu flori
care apar în grup, în mijlocul
frunzelor, crescând mai înalte
decât acestea. Părţile otrăvi -
toare ale acestei plante sunt
bulbii şi rizomii, aceştia din
urmă fiind amari. Dar fiind în
pământ, sunt puține șanse de
a fi înghițite de copii sau ani-
male.

Azaleea
Frumoasă și pretențioasă,

azaleea este o plantă toxică. In-
gerarea petalelor, a tijei sau a
frunzelor poate duce la
apariția durerilor abdominale,
probleme respiratorii, tulbu -
rări ale ritmului cardiac, iar la
contactul cu pielea, iritații.

Cala
Are o floare minunată, care

impresionează, dar seva plan tei
conține o substanță peri cu -
loasă, care, dacă este con su  mată
poate produce senzația de ar-
suri, iritații la nivelul cavității
bucale, tulburări digestive și un-
eori complicații grave.

Ficusul
Care domină încăperile,

dându-le un aspect plăcut și
odihnitor, are partea lui de
toxi citate. Seva plantei poate
provoca dureri abdominale,
mâncărimi la nivelul ochilor,

tuse și iritații ale pielii. Potrivit
unor legende populare, despre
el se spune că aduce ceartă și
energii negative.

Hortensia
Cu flori albastre, roșii sau

mov, hortensia este o plantă
care atrage atenția oriunde 
s-ar afla. Dar, se pare, ingerarea
frunzelor și a mugurilor ei
provoacă vărsături, dureri
abdo minale. Și, mai trebuie
avut în vedere că persoanele
mai sensibile, care îngrijesc
această floare, pot dezvolta
dermatite de contact.

Pasărea paradisului 

(Strelitzia)
Are o floare interesan tă, dar

conține o substanță de toxici-
tate medie, spun spe cialiștii în
domeniu. Ingerată, aceasta
produce dezorientare, pierde -
rea controlului, diaree și stare
de vomă.

Cornelia Holinschi
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Avenit și decembrie,
lună cu o încărcătură
spirituală deosebită,

în care bucuria Nașterii
Mântuitorului ne-o
exprimăm prin generozi-
tatea față de cei apropiați
și, nu în ultimul rând, prin
surprizele pe care le
așezăm sub bradul de
Crăciun. Iar ca să fim cât
mai aproape de realitate,
ne vom orienta după
spusele astrologilor, care
susțin că, fiecare persoană
are anumite înclinații și
activități preferate, în
funcție de semnul zodiacal.

BERBECII
Iubesc surprizele, iar dacă

sunt lăsați pe planul doi, se
supără. Femeile preferă cos-
meticele scumpe, bijuteriile de
bun gust. Bărbații se bucură
de orice, începând cu tri-
courile personalizate și până
la ultimele gadget-uri apărute
pe piaţă. Energici și dinamici,
copii acestei zodii preferă
mașinuțe zgomotoase, de
toate felurile, iar cei mai mari
biciclete, role, mingi.

TAURII
Apreciază cadourile și, mai

ales, valoarea lor. Tocmai de
aceea, trebuie alese cu grijă.
Iar pentru că iubesc mult con-
fortul familiei sunt binevenite
orice fel de obiecte pentru
decoraţiuni interioare. O sticlă
de vin sau şampanie de bună
calitate sunt binevenite. Copiii
– fetițe sau băieți, preferă și
hăinuțe, nu numai jucării, iar
cei mari, preocupați de zona
financiară, se bucură de bani. 

GEMENII
Sunt modești și se bucură

că li se dă atenție. Pentru ei
contează cel mai mult gestul.
Iubesc călătoriile, iar accesori-

ile legate de acestea i-ar bu-
cura. Apreciază și piesele ves-
timentare alese cu grijă, un
telefon mobil, electronice sau
obiecte de birou. Potrivit
unica.ro., copiii Gemeni, ageri
și îndemânatici, preferă puști
de jucărie, arcuri, triciclete,
jucăriile cu surprize, biciclete,
palete de ping-pong, rachete
de tenis.

RACII
Apreciază modul în care

este prezentat cadoul. De acea,
o bijuterie aleasă cu grijă îi va
încânta. Se pot bucura de un
album cu familia, obiecte de -
co rative, o fotografie de familie
așezată într-o ramă frumoasă.
Copiii din această zodie
preferă să se joace în liniște,
fetițele fiind atrase de păpuși-
bebe, iar băieții pot uimi prin
creațiile lor din plastilină sau
hârtie glasată. 

LEII
Sunt fericiți să primească

daruri, dar și să facă surprize
celor dragi. Și cum le place să
fie întotdeauna în central
atenției, i-ar bucura un parfum
de calitate, o bijuterie unicat
sau o piesă vestimentară
elegantă. Copilul Leu este
pretențios în privința jucă -
riilor. Dacă este băiat, preferă
o mașinuță elegantă, nu un
camion, iar fetițele vor păpuși
de colecție. Atât băieții, cât și
fetițele iubesc desenele ani-
mate.

FECIOARELE
Adoră lucrurile practice, de

care se pot folosi o bună
perioadă de timp. Apreciază
produsele ecologice de frumu -
sețe, obiectele de uz casnic, un
expresor modern de cafea sau
cărți. Băieții acestei zodii sunt
firi pragmatice. Se vor bucura
de o trusă de scule, traforaj sau

Lego, iar fetițele preferă un fier
de călcat, o mașină de spălat,
aspirator. Copiii vor fi încântați
și de animăluțe. 

BALANȚELE
Sunt fericite atunci  când

primesc daruri. Cadoul perfect
ar putea fi un obiect de artă, un
tablou, un suport de lumânări.
Apreciază și parfumurile fine
sau obiectele vestimentare.
Inteligenți și cooperanți, copiii
caută armonia. Nu iubesc
jocurile violente sau jucăriile
stridente. Fetițele se bucură de
păpuși frumoase iar băieții de
mașinuțe elegante.

SCORPIONII
Firi misterioase, pentru na-

tivii acestei zodii este mai greu
să alegi cadoul perfect. Aceștia
așteaptă un cadou adecvat de
sărbători. Sunt modești, așa că
o carte bună, o colecție de
filme, accesorii de orice fel, i-
ar bucura. Micuții sunt în -
cântați de jucăriile  de  mon   tabile,
de jocuri constructive, iar fetițele
de tot felul de truse. Iubesc
basmele în care persoanele

au o lume secretă.

SĂGETĂTORII
Așteaptă cu bucurie și emo -

ție sărbătorile de iarnă. Sunt
atrași de lucruri neobișnuite, un
bilet la un spectacol, obiecte
vestimentare specifice sărbă -
torilor, o sticlă de șampanie sau
o cutie cu bomboane. Băieții
Săgetători sunt topiți după
mașinile de curse decapotabile,
iar fetițele preferă o bicicletă, un
curs de dans. Cei mari, o bluză
cu imprimeu safari sau un ruc-
sac.

CAPRICORNII
Apreciază întotdeauna ges-

tul, iar un obiect de îmbră -
căminte, tricotat manual, îi va
încânta. Parfumuri sau bijuterii
le oferiți doar dacă le cunoașteți
gusturile, scrie cadouri.ro. Dar, o
sticlă de șampanie sau un vin
bun este întotdeauna bine
primit. Copiii au o personalitate
puternică. Nu sunt încântați de
lucruri obișnuite, dar un
animăluț i-ar bucura. Cei mari
sunt fascinați de șah, go, sau
computere. 

VĂRSĂTORII
Preferă orice lucru ieșit din

comun. Iubitori de cultură și de
antichități, acestora le puteți
oferi obiecte de colecție, mo -
nede, cărți sau telefoane de
ultimă generație, chiar un vin
vechi. Copiii sunt in dependenți
și inventivi. Micuții sunt
încântați de un tren electric,
avioane, roboți cu multe acce-
sorii, o lunetă sau un telescop,
instrumente muzicale.

PEȘTII
Creativi, romantici și visă -

tori, aceștia acordă prioritate
îngrijirii de sine și apreciază în-
totdeauna cadourile de lux.
Alegerea poate fi  un parfum de
calitate, flori, bomboane fine.
Adoră și obiectele vestimentare
sau bijuteriile unicat. Sensibili și
plini de fantezie, copiii își
creează o lume a lor, plină de
vise. Iubesc cărțile, puzzle-uri,
aparatele foto, roboții. Cei mari
sunt pasionați de mare și de
orice e legat de apă.

Cornelia Holinschi
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Darurile de Crăciun, în funcție de zodie
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Sunteți tentați, în această
perioadă, să cheltuiți mai mult
decât vă puteți permite. Planurile
voastre de călătorie sunt îngre-
unate de situația actuală, așa că,
orientați-vă spre altceva. Vor veni
și zile bune spre sfârșitul interval-
ului, când veți primi un premiu
consistent de la locul de muncă.

În viața de cuplu lucrurile au
revenit la normal, așa că nu mai
aveți motive de îngrijorare. La ser-
viciu aveți foarte mult de lucru și
trebuie să vă selectați priori tă țile,
ca să duceți totul la bun sfârșit.
Relațiile colegiale nu sunt cele mai
bune și pot avea loc discuții legate
de veniturile salariale.

Este posibil să aveți discuții cu fa-
milia legate de o moștenire. Tre-
buie să manifestați prudență și
diplomație, ca să evitați situațiile
neplăcute. Vi se propune o cola -
borare profesională, aducătoare
de venituri și încă nu știți ce
hotărâre să luați. Astrele sunt de
partea voastră și vă vor ajuta.

Printr-un concurs norocos de
împrejurări, micile necazuri pe
care le-ați avut vor trece. La servi-
ciu trebuie să profitați de
oportunitățile ivite, mai ales că vor
avea loc schimbări mari la con-
ducerea firmei în care lucrați.
Relațiile cu familia sunt bune și veți
avea parte de o surpriză plăcută.

Este momentul să luați o decizie
importantă și să faceți alegerea
potrivită legată de viața și activ-
itatea voastră. Se recomandă
prudență și, mai ales, să nu vă
bazați pe ideile sau părerile al-
tora. În prag de sărbători sunteți
tentați să faceți și cheltuieli în plus
pentru cei dragi.

Încă de la începutul intervalului
apar cheltuieli neprevăzute și tre-
buie să le faceți față. Dar nu vă
faceți probleme întrucât la servi-
ciu vă este apreciată munca, iar
veniturile voastre vor crește. De
asemenea, este o perioadă bene -
fică pentru socializare  sau întâl-
niri cu cei dragi.

Urmează zile frumoase pentru
voi, mai ales în domeniul profe-
sional. Planificați-vă cu grijă tim-
pul liber, dar și activitățile
profesionale, pentru că urmează
o perioadă mai aglomerată. Per-
soanele apropiate vă solicită spri-
jinul iar la serviciu vi se cere să
lucrați peste program.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru și vă este tot mai greu să
luați legătura cu clienții și cola -
boratorii. Toți încearcă să se es-
chiveze atunci când vine vorba de
muncă și să dea vina pe mini -
vacanță. Tocmai de aceea, vă veți
reorganiza activitatea așa încât
să nu depindeți de nimeni.

Atât la serviciu, cât și acasă, rit-
mul de lucru se menține alert, iar
activitățile parcă nu se mai
termină. Și cum puțini oameni
sunt dispuși să vă ajute, trebuie să
vă descurcați singuri. Vor veni și
zile mai bune, dar trebuie să
manifestați mai multă prudență
atunci când faceți unele alegeri.

Traversați o perioadă destul de
bună și începeți să lucrați la un
proiect nou. Evitați dialogurile cu
cei din jur legate de intențiile
voastre. Nu de altceva, dar sunt
persoane ca vă pot zădărnici pla-
nurile. Așteptați cu nerăbdare
sărbătorile, când vă veți reîntâlni
cu persoane dragi vouă.

Dacă lucrați de acasă sau pe cont
propriu, reușiți să vă atingeți
obiectivele și chiar să câștigați
ceva bani în plus spre sfârșitul in-
tervalului. Nu trebuie să țineți
cont de părerile sau ideile altora
legate de activitatea voastră și
acționați după cum vă dictează
conștiința. Doar așa veți reuși.

Veți avea parte de unele schimbări
favorabile vouă. Sunteți sprijiniți
de familie și faceți achiziții impor-
tante pentru casă sau copii. La
locul de muncă există unele detalii
ascunse sau intenții defavorabile
vouă, așa că nu vă bazați pe cei din
jur. Rezolvați-vă singuri pro -
blemele, fără ajutorul nimănui.

• O întrebare grea
- Ce e mai greu, un litru de pălincă sau un litru

de apă?
- Nu râde, bre!
- Bea un litru de pălincă și încearcă să te ridici…

• Discuție între mamă și fiică
- Draga mea, noul tău iubit este bărbat serios?
- Da, mamă! Are soție și copil acasă!

• Un telefon
- Alo, nevastă! Spune-mi ce-ai băgat în mâncare!
- E secretul bucătarului, nu-ți spun!
- Hai tu, că sunt la terapie intensivă, ei mă

întreabă!

• Negocierea unei căsătorii
EL: - vrei să te măriți cu mine?
EA:- Ai apartament?
-Nu!
-Ai BMW?
-Nu…
-Salariu ai?
-Nu am salariu, dar…
-Niciun dar! Cum pot să mă mărit cu tine când

nu ai nimic din ce-mi doresc?!
Bărbatul pleacă amărât bolborosind:
-Am o vilă la munte, una la mare, una în Caraibe

plus vila din București în care locuiesc. Am
Porsche, ferrari și Mercedes. 

-E nebună! 
-De ce să mai cumpăr și un BMW? De unde

salariu dacă eu sunt bancher ?!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 10 decembrie
DIvA, ora 20,00, Duet de Crăciun

PRO CINEMA, ora 22,30, Tura de noapte

Sâmbătă, 11 decembrie
PRO CINEMA, ora 20,00, Anna Karenina

ANTENA 1, ora 20,00, Singur acasă

Duminică, 12 decembrie
TvR 2, ora 20,00, Semnul șarpelui

DIvA, ora 22,00, Un spirit de Crăciun

Luni, 13 decembrie
PRO CINEMA, ora 20,00, Peștera

DIvA, ora 20,00, Gustul Crăciunului

Marți, 14 decembrie
DIvA, ora 20,00, Inelul de Crăciun

PRO CINEMA, ora 22,30, Pe malul mării

Miercuri, 15 decembrie
DIvA, ora 20,00, Crăciun în Montana

TvR 2, ora 21,10, Copilul furtunii

Joi, 16 decembrie
DIvA, ora 20,00, Parteneri de ocazie

TvR 2, ora 21,10, Triumful spiritului

Duminică, 12 decembrie, ora 22,10

Luisa Sanfelice 
Acțiunea filmului se petrece în anul 1798 când,

nobilimea și marea burghezie din Regatul Neapolu-
lui încearcă să-l răstoarne pe regale ferdinand al
Iv-lea, care era căsătorit cu sora reginei Maria An-
toaneta. Printre revoluționari se află și Salvato
Palmieri, care o atrage alături de el și pe femeia
iubită, frumoasa Luisa Sanfelice. Tânăra,
îndrăgostită și curajoasă, va deveni un simbol dete-
stat de monarhie, a cărei întoarcere din exil va avea
consecințe dramatice.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

D - S - Z - S - LAOLALTA - CHINOOK - SIMPATIE - A - ZIS - UP - GRI - ETC - M - PIN - O - LUA - U - BAZ - RANA - OPUSA - LER - I - fOALE -

TRIAj - fALS - OBIALA - SIv - AK - UNS - MUTRE - ABA - CIL - jUDO - G - OR - MACAT - GAI - BRE - fAN - BAI - E - B - AL - CD - NARUITI - I

- vIE - B - MIRA - SEA - TZ - UDA - ACU - TN - T - HT - ASISTA - CUCU - DOI - ORNA - TONOU - ADRESE - LUNDEHUND - IAD



România a avut
conducători cu
demnitate,

adevărați români. 
Lumea întreagă a avut
conducători responsabili,
demni. Unde este logica,
demnitatea
conducătorilor din ziua
de azi? De ce au devenit
supușii altora? De ce nu
hotărăsc ei și au devenit
executanții unora de la
Bruxelles și SUA? De ce
am ajuns ,,ROBOȚII”
BRUXELLES-ULUI? Ce
educație și viitor mai au
copiii noștri, când le
oferim totul fără muncă?

Margaret Thatcher -
“Când copilul tău va câștiga
primii bani pentru înghețată,
procedează în felul următor:
înainte de a linge înghețata,
ia-o din mâna lui și mușcă
20% din ea.

În timp ce copilul va mor -
măi, exprimându-și uimirea,
mai mușcă 30%. Apoi dă-i
restul de înghețată și ex -
plică-i că așa face statul cu
toți banii pe care îi câștigă
fiecare cetățean de rând. Că
astfel se va întâmpla și cu
fiecare înghețată pe care și-o
va cumpăra. Și că mărimea
mușcăturii poate fi redusă,
dacă cel care mușcă va fi
apucat de mână și i se va cere
să explice de ce mușcă exact
atât.

Dacă fiecare părinte va
proceda la fel, există spe -
ranța ca în țară să apară o
generație de oameni care să
înțeleagă, că statul nu are
banii săi, că banii aparțin, ex-
clusiv, contribuabililor. Și că
acești contribuabili nu
numai că pot, dar și sunt da-
tori să monitorizeze modul
de gestionare a banilor pub-
lici de către guvernul respec-
tiv.”

INCREDIBIL! GEST UNIC
ÎN ISTORIE!

AFLAT LA DRESDEN ÎN
GERMANIA, SOLISTUL
JAMES HETFIELD DE LA
METALLICA LE RUPE ÎN
FAȚA ORGANIZATORILOR,
ADICĂ OFICIALILOR DIN
PRIMĂRIA DIN DRESDEN,
CECUL DE 350.000 DE EURO
PENTRU CĂ I SE CERUSE SĂ

CÂNTE NUMAI PENTRU
VACCINAȚI, CEEA CE HET-
FIELD ȘI TRUPA LUI AU RE-
FUZAT CATEGORIC.

HETFIELD A DECLARAT:
"ORI CÂNTAM PENTRU
TOȚI, ORI PLECĂM ACUM
ÎNAPOI ÎN AMERICA. MU -
ZICA NOASTRĂ ESTE PEN-
TRU TOATĂ LUMEA, NU
PENTRU VACCINAȚI ȘI
NEVACCINAȚI. AȚI LUAT-O
RAZNA CU TOȚII".

DUPĂ ACEST GEST CARE
I-A LĂSAT MASCĂ PE OFI-
CIALII GERMANI ȘI PE OR-
GANIZATORI, HETFIELD ȘI
TRUPA METALLICA AU
URCAT ÎN AVION ȘI AU
DECOLAT SPRE AMERICA,
ÎN FLORIDA, UNDE NU
EXISTĂ ABSOLUT NICIO
RESTRICȚIE. A DOUA ZI AU
FOST ÎNTÂMPINAȚI DE
ÎNSUȘI GUVERNATORUL
FLORIDEI, RON DE SANTIS,
ȘI AU SUSȚINUT CONCER-
TUL DE LA DAYTONA BEACH
PE 12 NOIEMBRIE TRANS-
MIS ÎN DIRECT PE
YOUTUBE.

RESPECT, JAMES HET-
FIELD!!

O criză expune o națiune
așa cum e în realitate

Iar România nu face
excepție. Departe de zgomo-
tul lumii civilizate, România
apare goală, în fața lumii, așa
cum este: o țară a borfașilor.

În România puterile stat-
ului sunt, direct sau indirect,
controlate de borfași. Justiția
e o glumă, o ciorbă imorală
de dosare servite, intervenții
și ticăloșie în care cetățeanul
obișnuit nu e prezent decât
ca variabilă a spăgii. În
România  primăriile sunt
cumpărate de borfași (vezi
investigația Rise Project),
care își pun direct oameni
pentru a controla imobil-
iarele locale și zonele de
influență (aleșii locali sunt
primii, senatorii, deputații și
toți șmecherii locali). Infrac-
torii și politicienii corupți
sunt protejati. 

În România, dosare de o
sensibilitate națională, care
în orice țară civilizată ar fi
fost tratate serios, sunt
clasate în văzul lumii. În

România, oamenii sună ore
întregi la DSP, în plină pan-
demie mondială, și nu
răspunde nimeni. Nu există
reguli, nici legi, iar deciziile
guvernului sunt contrar evo -
luției bolii.

În România borfașilor, oa-
menii obișnuiți au un singur
drept: dreptul de a muri.
Dacă nu ești tânăr și sănătos,
singură șansă rămân spi-
talele, unde mergi ca să mori. 

În România, pădurarii ca -
re îndrăznesc să apere pă du -
rile sunt uciși sau
des fi gurați, iar autoritățile
nu fac nimic. 

Copiii învață comentarii
pe de rost, ca să se pre gă -
tească pentru viață la umbra
borfașilor. Asta e pandemia.
Restul e un virus politician-
ist.

Dar aceasta nu este Româ-
nia mea. Este România
borfașilor‘. A încetat să mai
fie a mea. Nu știu când s-a în-
tâmplat acest lucru. Știu cum
s-a întâmplat, însă nu știu
momentul de la care am în-
ceput să mă simt străin de
ceea ce, doar cu puțin timp
înainte, fusese și țara mea.

Ca mulți alții, am tot
sperat. Ca mulți alții, mi-am
dorit să sper. Mi-am dorit
atât de mult încât am contin-
uat să sper chiar și atunci
când orice urmă de luciditate
ar fi arătat că această
speranță este deșartă. Am
sperat că între clanurile
politicienilor, clanurile inter-
lopilor și veșnicele clanuri de
țară (“cei trei p” – popă, pri-
mar și polițist), există o
pătură a bunului-simț,
majoritară. 

Speranța moare ultima!

Așa se zice. Dar nu ne-a
prevenit nimeni că noi sun-
tem cei ce mor înaintea ei…

Aceasta nu mai poate fi
România mea, pentru sim-
plul fapt că astăzi este o țară
a borfașilor. O țară în care
,,INUMANUL” tace și își face
legea. O țară în care clanurile
mafiote controlează totul și
se deosebesc între ele doar
prin titulatura oficială și prin
mărimea zonei de influență.
O țară a nesfântului și

nesfințeniei. Firește, mă în-
treb dacă eu aș fi putut face
mai mult decât a încerca să-i
educ pe alții și a încerca să
mă educ pe mine. Și, din ne-
fericire, singurul ecou care
îmi răsună în gânduri este
acesta: “sigur că ai fi putut
face mai mult – ai fi putut să
pleci!”. Unde? Absolut ori-
unde! Așa că, iată-mă străin
pe un teritoriu care mi-a de-
venit străin.

Speranța moare ultima, se
spune. Și, poate, noi suntem
cei ce mor înaintea ei. Însă
știu, cu siguranță, un lucru:
nu mor caii când vor câinii!
Regimul s-a ridicat pe mita
electorala, unde sunt banii
împrumutați? De ce nu mod-
ifica ,,legea electorala?

Când atotputernicul
,,NEICA NIMENI ‘a realizat că
nici așa nu merge, a schim-
bat complet tactica și a ales
din prost în mai prost .

Șantajul politic cu par te -
nerii externi, de la condi -
ționarea contractelor
mi li  tare, la gesturi iraționale
de politică externă au dus la
consecințe grave. Subor-
donarea politicii externe
unor interese de ordin strict
personal a reprezentat unul
dintre cele mai grave dera-
paje, cu costuri uriașe de
imagine și credibilitate pen-
tru România în plan in -
ternațional.

În epoca  Cîțu  guvernarea
s-a remarcat în mod special
prin degradarea funcției
publice până la derizoriu și
caricatură. Niciodată după
’89 România n-a cunoscut un
proces de contraselecție mai
păgubos atât pentru viața
cetățenilor, cât și pentru
prestigiul statului român în
interiorul și în afara țării.
Colonizată de incompetență,
clientelism și corupție,
administrația centrală și
locală oferă azi imaginea
unui stat aproape nefunc -
țional.

Autoritatea 
statului român 

S-a diluat până la
dispariție, în unele zone din
țară. Criminalitatea a scăpat
de sub control în regiuni în-

tregi, aflate la cheremul ba-
ronilor locali înfrățiți cu
crima organizată.

Căderea guvernului CÎȚU
pune punct celei mai negre
perioade din istoria recentă
a României. Prioritatea
strategică a guvernului, din-
colo de intervenții legislative
punctuale și imediate, ar tre-
bui să fie restabilirea pres-
tigiului funcției publice în
România și redarea încred-
erii în actul de guvernare.
Partidele care formează gu-
vernul au obligația să în -
țeleagă că așteptările
pu bli cului sunt uriașe și că
au o imensă responsabili-
tate. Trebuie reintrodusă
meritocrația și integritatea
ca principale criterii de
selecție, nu loialitatea sau
obediența față de partid. Da,
este nevoie de adevăr și de
curățenie.  N-a fost doar un
vis urât, un coșmar, ci o rea -
litate dramatică de zi cu zi.
Toți cei care au avut un rol
esențial trebuie să plătească
prețul corect. Nu poți face
curățenie la tine când tot
,,,GUNOIUL EXTERN ESTE
DEPOZITAT LA TINE.

România trebuie reclădită
din temelii, după 31 de ani,
lovituri de baros aplicate
statului de drept și rela-
tivizarea valorilor democra-
tice.  

PS. Ura, Infatuarea, Clien-
tela, Incultura ne-au adus
aici. Nu numai politicianul
este vinovat! Și alegatorul in-
tereselor, umăr la umăr cu
borfașismul. ,,Nu uitați,
scapă cine mai poate!’

Al dumneavoastră, același,
PROF. IOAN ROMEO

MÂNZALĂ
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Nu putem construi o țară vândută,
dirijați de ,,cumpăratorii externi”!



Mod de preparare:
Făina se cerne, iar peste

ea se presară drojdia uscată.
Uleiul, borșul, zahărul și
sarea se amestecă bine, apoi
se toarnă peste făină. Ingre-
dientele se amestecă bine
până se obține un aluat con-
sistent. 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.
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Mod de preparare:
Legumele se curăţă şi se

taie cubuleţe. Se călesc în
ulei, se adaugă puţină apă şi
se lasă să se înăbuşe sub
capac. Spre final, se adaugă şi
chimenul. Între timp, se pune
apa la fiert cu puţină sare şi

atunci când clocoteşte, se
toarnă peste legume. Se
adaugă apoi lintea şi se lasă
să fiarbă. Când lintea este
fiartă, se adaugă usturoiul şi
cimbrul. Ingredientele se pot
şi mixa, astfel rezultând o
supă cremă de legume.

INGREDIENTE

un morcov, o rădăcină
de pătrunjel, două cepe,
două roşii, un dovlecel
mic, o lingură de ulei,
patru căni de apă, o cană
de linte, o lingură de chi-
men, sare, usturoi şi cim-
bru, opţional.

SUPă DE lINTE 

Cornulețe cu borș  

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, condimente, pătrunjel verde, o foaie de dafin,
mărar. 

Ardei umpluți 
de post

Mod de preparare:
Ciupercile se spală, se

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

Cratița se acoperă 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 cratiță înaltă, iar
peste ei se toarnă uleiul
rămas și sucul de roșii.  Dacă
este cazul se mai adaugă
puțină apă, se condimentează
cu dafin, piper și mărar. Tava
se dă la cuptorul încins pen-
tru 30 de minute.

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
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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 două camere,

Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781. 

l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon,  2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.

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, 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 Ofer pentru închiriere spațiu-
hală pentru 3 auto sau prestări ser-
vicii. 552Spațiul se află în cartierul
Oituz, vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, tele-
fon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, ter-
mopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pen-
tru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.

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 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 în localitatea Bejan,
comuna Șoimuș, 2880 mp, FS 33 m,
apă, gaz, curent, proiect TOPO. Preț:
39.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

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.

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, 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.

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 sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, toate
dotările tehnice, taxe la zi, 4 jante de
rezervă, consum mic. Preț: 3000 euro,
telefon: 0720.528.350.

l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro, telefon:
0720.528.350.

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 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 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 Tânăr, 40 de ani, 170/95, sin-
gur, cu situați materială bună, doresc
să cunosc pe cineva cu vârstă de până
la 40 de ani, fără obligații, care
dorește o relație serioasă. Rog seriozi-
tate, telefon: 0720.441.592.

l Domn, 52 de ani, 190/93, din
Deva, singur, fără obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă singură,
creștină, cult penticostal sau baptist,
pentru prietenie/căsătorie, din Deva
sau împrejurimi. Aștept doar SMS pen-
tru a lua legătura. Telefon:
0752.396.515.

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 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 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 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.

PIERDERI

l Pierdut certificat de înregis-
trare al GAȘPAR ROBERT- CRISTIAN -
CABINET FIZIO-KINETOTERAPIE, cu
sediul în str. Independenței, nr.10,
ap.14, Hațeg, județul Hunedoara, CUI
21037630, seria A, nr.
164544/12.02.2007. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând trotinetă OXELO, preț 50
lei. Telefon: 0743.137888.

l Vând diferite obiecte vechi:
tablouri pictate pe sticlă și pânză,
covoare de lână țesute manual,
preșuri, toate noi. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.

l Vând foarte ieftin mașină de
făcut pâine, marca  Zass, nouă. Tele-
fon: 0745.344.510.

l Vând plită ceramică și cuptor
electric, noi, nefolosite, ”Kontinent”.
Preț 1100 lei, pat din lemn lăcuit,
200x80, cu saltea Relaxa, pentru o
persoană, telefon: 0729.458.187,
0744.754.310.

l Vând cizme de femei nr.36 și 37,
din piele, stare foarte bună. Preț: 100
lei, telefon: 0749.086.041.

l Vând frigider Arctic, 2020,
garanție 7 ani și aragaz ”Indesit”,
model 2020, garanție 5 ani. Preț: 500
lei, telefon: 0738.464.518.

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 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 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. Tele-
fon: 0745.341.510.
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Deva - Devenii cu venituri
mici vor primi și în anul 2022
tichete sociale pentru achi -
zițio narea de centrale termice
de apartament, administraţia
locală luând decizia de a pre-
lungi durata acestui program
social ce a fost lansat în luna
iunie 2021. 

Tichetele sociale se acordă
pentru acoperirea parțială a
cheltuielilor privind achizițio -
narea de centrale termice in-
dividuale și sunt destinate
persoanelor singure sau
familiilor din municipiul De -
va, racordate la sistemul cen-
tralizat de termoficare, care
au venituri lunare de până la
nivelul salariului minim net
pe economie.

Tichetele sociale au o va -
loare totală de 2.500 de lei și
sunt acordate în cadrul unui
program susținut integral din
bugetul local al municipiului
Deva. Modul de desfășurare a
programului în anul 2022,
precum și condițiile de acor-
dare a beneficiilor sociale sub
formă de tichete vor fi sta-
bilite prin hotărâre a Consili-

ului Local. 
Persoanele singure sau

familiile îndreptățite să bene-
ficieze de tichete sociale pen-
tru achiziționare de centrale
termice individuale pot de -
pune, în continuare, cereri la
Registratura Direcției de Asis -
tență Socială Deva.

De reţinut este faptul că
tichetele sociale acordate
anul acesta sunt valabile doar
până la sfârşitul lui 2021.

Tichetele neutilizate de bene-
ficiari vor trebui restituite
Direcției de Asistență Socială
Deva până la data de 31 de-
cembrie 2021. 

Până în prezent, 44 de
familii și persoane singure
din municipiul Deva au solici -
tat tichete sociale pentru
achiziționarea de centrale
termice de apartament, con-
form Hotărârii Consiliului
Local nr. 242/2021.
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Tichetele pentru centrale
termice se acordă 

şi anul viitor

Deva - Salvamontiştii din
judeţul Hunedoara averti -
zează asupra posibilităţii
apariţiei unor avalanşe în ma-
sivele Retezat şi Parâng, la
peste 1.800 de metri altitu-
dine, după ce în aceste zone s-
a depus un strat proaspăt de
zăpadă cu o grosime de 20-30
de centimetri. 

„Zăpada este proaspătă şi
instabilă, mai ales în locurile
cu o înclinaţie mai mare. Nu
s-a realizat încă o coeziune a
stratului de zăpadă depus. Le
recomandăm turiştilor să fie
precauţi mai ales în zonele de
creastă, de gol alpin, unde
există posibilitatea produ -
cerii unor avalanşe din cauza

stării zăpezii”, a declarat şeful
Serviciului Public Judeţean
Salvamont Hunedoara, Ovi -
diu Bodean.

Salvamontiştii le recoman -
dă turiştilor să nu plece pe
trasee fără să aibă echipa-
mentul adecvat pentru iarnă.
De asemenea, turiştii sunt
rugaţi să întrebe la punctele
Salvamont despre starea
vremii şi să-şi anunţe intenţia
de a pleca pe un anume
traseu montan.

Salvamontiştii sunt pre -
zenţi în staţiunile montane
Straja şi Parâng, dar şi la
bazele permanente din
Râuşor, în Retezat, şi Alunii
Negri, din Valea Jiului.

Hunedoara - Asociaţia
Municipiilor din România
(AMR) a acordat Primăriei
municipiului Hunedoara
"Premiul pentru excelenţă în
eficienţă energetică", în
cadrul Galei de Excelenţă
AMR - 2021, distincţia fiind
o urmare a proiectelor de 27
de milioane de euro ce au
avut ca obiect eficientizarea
energetică a clădirilor pu -
blice şi a şcolilor din oraş, în
ultimii trei ani.

De asemenea, reducerea
cheltuielilor cu 6% la ilumi-
natul public, în condiţiile ex-
tinderii reţelei municipale cu
10 km, şi folosirea doar a
lămpilor cu LED, reprezintă
un alt argument care a con-
tat în acordarea premiului.

În plus, anul viitor,
munici palitatea va derula un
proiect în valoare de aproa -
pe 2 milioane de euro pentru

modernizarea iluminatului
public de pe principalele
artere rutiere.

„Premiul primit de Pri mă -
ria municipiului Hunedoara
este o confirmare a faptului
că am luat deciziile potrivite,
cu ani în urmă, când am
decis să gândim cât mai
multe proiecte pentru efici-
entizare energetică. Valoarea
acestora, cumulată cu cea a
investiţiilor făcute de Primă -
rie în ultimii trei ani în acest
domeniu, se apropie de 27
de milioane de euro, o sumă

importantă, dacă luăm în
considerare dimensiunile
oraşului. În ultimii trei ani
am modernizat cinci unităţi
şcolare, dintr-un total de 17,
iar jumătate din bugetul
fiecărui proiect a fost alocat
eficientizării energetice a
clădirilor acestor unităţi. La
ora actuală mai bine de 25 la
sută dintre copiii Hune-
doarei învaţă în şcoli şi
grădiniţe eficientizate ener-
getic”, a declarat primarul
municipiului Hunedoara,
Dan Bobouţanu.

Primăria Hunedoara - premiată pentru
excelenţă în eficienţa energetică

Risc de avalanşă în masivele
Retezat şi Parâng


