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sfInŢII MIhAIl ŞI gAvRIIl

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 9
Sunt prăznuiți în fiecare an
la data de 8 noiembrie, de
către credincioșii ortodocși
și greco-catolici. În popor,
sărbătoarea se mai numeşte
și ”Vara Arhanghelilor”.

ADMInIstRAŢIePAg. 16
Primăria Bucureşci 
va inaugura sâmbătă 
noua bază sportivă,
realizată cu fonduri 
nerambursabile 
obţinute prin AFIR. 

GRATUIT

energie electrică la 
jumătate de preţ 
energie electrică la 
jumătate de preţ 

sănătAtePAg. 3
Locuitorii comunei Sălaşu
de Sus pot efectua gratuit
radiografii pulmonare, în
cadrul unei campanii de
screening derulată de 
Institutul „Marius Nasta”
Bucureşti.

Redacția ziarului Accent Media 

şi tipografia funcţionează

în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.

Punct de reper: 

clădirea administrativă din sticlă, 

vizavi de staţia Opera.

Tel. 0722.402.044.

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

Ce se schimbă în condiţiile unui nou 
operator de salubritate; detalii despre 
aplicarea taxei de salubrizare. /pag.5

IMPORTANT!!!
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D
irecția pentru
Agricultură
Județeană Hune-

doara - după cum ne in-
forma în exclusivitate
Claudiu Teodor GRAMA în
calitatea sa de director
executiv - desfășoară în
această perioadă nu-
meroase activități menite
sã vină în sprijinul
producătorilor agricoli,
persoane fizice și ju-
ridice. 

Ca urmare a fenomenelor
meteorologice periculoase
care au avut ca efect produc-
erea secetei pedologice pe
raza județului nostru, con-
form prevederilor Ordinului
nr. 97/2020, începând cu
sfârșitul lunii iulie, 12
specialiști desemnați prin
Ordin al Prefectului județului
Hunedoara s-au deplasat, în
cadrul comisiilor de evaluare
a pagubelor, în toate unitățile
administrativ-teritoriale unde
au existat solicitări. Au fost în-
tocmite și semnate 460 pro-
cese-verbale de constatare şi
evaluare a pagubelor la cul-
turile agricole. Suprafața
totală constatată a fi cala mi -
tată în proporție de 30-100%
însumează până la data
curentă 6210 hectare. Cele
mai afectate culturi sunt: po-
rumbul - 4000 hectare,
plantele furajere - 1725
hectare, floarea soarelui - 219
hectare, soia - 127 hectare.
Utilizatorii de terenuri cu
destinaţie agricolă ale căror

suprafeţe cu culturi agricole
au fost afectate în procent de
peste 30% din suprafeţele
destinate producţiei vegetale,
aferente fiecărei culturi mai
pot depune înştiinţări scrise
la UAT-uri pânã la data de 15
noiembrie 2022 inclusiv. Ac-
tivitatea de verificare în teren
și completare a proceselor-
verbale de constatare şi eval-
uare a pagubelor la aceste
culturi se va desfășura până la
data de 30 noiembrie 2022.

În paralel cu această ac -
țiune de amploare, se con -
tinuă verificarea îndeplinirii
condițiilor de eligibilitate
pentru 79 produ cători în -
scriși în Programele de sus -
ținere a producției de legume
în spații protejate, cartof de
consum, usturoi și struguri de
masă. Aceste programe des -
fășurate de către Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
rale, prin Direcţiile pentru
Agricultură Judeţene regle -
mentează acordarea aju-
toarelor de minimis pentru
susținerea pro duc țiilor la cul-
turile sus-amintite. Sumele
care se acordă prin aceste
scheme de ajutor guverma-
nental sunt: 1000 euro/ 0,1
hectare legume cultivate
toamna în sere și solarii, 200
euro/ hectar cultivat cu
cartof, 3000 euro/  cultivat cu
usturoi și 1200 euro/ hectar
cultivat cu struguri de masă.
Au fost verificate în teren
suprafețele declarate a fi
înființate: minim 0,3 hectare

la cartof și usturoi și 0,1
hectare la struguri de masă. S-
a fãcut evaluarea producției
obținute, una din condițiile de
eligibilitate fiind obținerea a
minim 15 to/ hectar la cartof,
6 to/ hectar la struguri de
masă și 3 to/ hectar la usturoi.
Pentru legume - ciclul 2 de
producție cultivate în spații

protejate se verifică existența
culturii declarată în cererea
de înscriere în program pe
suprafața de 0,1 hectare. Pen-
tru a beneficia de ajutorul de
minimis, solicitanții care au
îndeplinit până în prezent
condițiile de eligibilitate vor
depune la sediul Direcției
pentru Agricultură Județeană

Hunedoara dovezile de com-
ercializare (bonul fiscal/ fac-
tura/ fila/ filele din carnetul
de comercializare) pentru
cantitatea reglementată de
fiecare program. 

Reamintim că, prin Progra-
mul de susținere a producției
de legume în spații protejate
pentru anul 2022, un număr
de 38 de cultivatori de tomate
- ciclul 1 de producție au
primit suma de 564015 lei
(3000 euro/ beneficiar).

Activitatea instituției refe -
ri toare la vânzarea terenurilor
agricole situate în extravilan
constă în publicarea ofertelor
de vânzare pe site-ul propriu,
verificarea exercitării dreptu-
lui de preempţiune, verifi-
carea îndeplinirii condiţiilor
legale de vânzare de către pre-
emptorul sau potenţialul
cumpărător, emiterea avizelor
necesare încheierii contractu-
lui de vânzare și a procesului-
verbal necesar pronunţării
unei hotărâri judecătoreşti
care ţine loc de contract de
vânzare. De la începutul aces-
tui an, la Direcția pentru
Agricultură Județeană Hune-
doara s-a înregistrat un nu -
măr de 1053 oferte de
vân zare terenuri extravilane și
un număr de 73 avize finale
necesare încheierii contrac -
telor de vânzare cum părare în
formă autentică.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Totul în sprijinul producătorilor agricoli

L
a finele săptămânii
trecute a avut loc, la
Deva, Conferința de

bilanț a femeilor liberale
din județul Hunedoara,
conferință prin care man-
datul de președinte,
deținut de Carmen Hărău,
a fost predat Mariei
Czane.

Întâlnirea de la Deva a re-
unit peste 500 de femei, care
au reprezentat organizațiile
din teritoriu. La conferință
au participat și primarii libe -
rali din județ. A fost un prilej
de analiză a activității desfă -
șurate în ultimii patru ani,
precum și stabilirea a noi
direcții de acțiune pentru fe-

meile liberale hunedorene.
Printre oaspeții prezenți

s-au numărat: Lucian Heiuș,
președinte ANAF, Alina Gor -
ghiu, președinte interimar al
Senatului României – care, în
discursul său, a adus în prim-
plan creșterea sub stan țială a
numărului de femei în zona
politică și decizională, avân -

du-se în vedere procentul
acestora de 51 la sută din to-
talul populației României.

Conferința s-a încheiat
într-o notă de sărbătoare și,
totodată, una lucrativă, în
care s-au stabilit noi pro-
grame de acțiune în politica
femeilor liberale din județ.

Noua președintă aleasă la
OFL Hunedoara, Maria
Czane, care este și director al
Oficiului Județean Hune-
doara a Poștei Române i-a
asigurat pe cei prezenți de

implicarea substanțială în
susținerea femeilor în viața
politică, socială și nu numai.

Maria Czane – noul președinte al 
Organizației Femeilor Liberale Hunedoara
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Brad - Locuitorii munici -
piu lui Brad vor plăti un tarif
redus cu 50% la factura de
electricitate, după cum preve -
de legislaţia referitoare la zona
Munţilor Apuseni. Noile tarife
vor fi aplicate retroactiv de
principalul furnizor de energie
electrică pentru tot ceea ce se
facturează începând cu data de
1 septembrie.

„Am atras atenţia public şi
în scris că, deşi există legislaţie
în acest sens, locuitorii
Munţilor Apuseni nu bene -
ficiază de reducerea de tarif.
Încă din vară, mai precis în
data de 27 iulie, am transmis o
primă adresă în atenţia pre-
mierului Nicolae Ciucă, în care
semnalam această stare de
fapt. De asemenea, în data de
21 septembrie am revenit cu
un apel public adresat, de
această dată, ministrului Ener -
giei. Deoarece nu am primit
niciun răspuns, în 29 septem-
brie, am revenit şi am transmis
adrese către Autoritatea Na -
ţională pentru Protecţia Con-
sumatorului (ANPC) şi
Au to ritatea Naţională de Re-
glementare în Domeniul Ener -
giei (ANRE), în care semnalam

faptul că
drepturile
a c o r d a t e
prin lege
locuitorilor
din Munţii
Apu seni nu sunt
res pectate de către
furni zorul de energie electrică",
a declarat preşe dintele CJ
Hunedoara, Lau renţiu Nistor.

Eforturile continuă 
şi pentru alte 15

localităţi

Noile tarife ce vor fi aplicate
la Brad sunt „o victorie de
etapă”, în condiţiile în care
zona Munţilor Apuseni numă -
ră încă 15 unităţi administra-
tiv-teritoriale din judeţ. „Este
un început, pentru că zona
hunedoreană a Apusenilor
mai numără încă 15 comune şi
oraşul Geoagiu. Iată că se
poate, spun din nou! Bucuria
este cu atât mai mare cu cât
suntem în pragul iernii, iar
aceste facturi reduse vor uşura
povara financiară de pe umerii
cetăţenilor. Aştept cu mult in-
teres ca acest lucru să se în-
tâmple şi în celelalte loca lităţi”,

a transmis preşedin tele
CJ Hunedoara. 

Căldură în 
apartamente

O altă veste bună pentru
locuitorii municipiului Brad
ţine de furnizarea agentului
termic în apartamentele
racordate la sistemul central-
izat. Societatea de profil din lo-
calitate a început livrarea
agentului termic, de la 1
noiembrie. 

„Reamintim că beneficiarii
de energie termică în sistem
centralizat din municipiul
Brad beneficiază de o redu -
cere cu 50% a preţului, cu
condiţia achitării integrale a
facturii de energie în termenul
de plată prevăzut pe factură.
(...) Vom face tot ce este posibil
ca şi în acest sezon rece să fie
asigurat agentul termic, la
parametrii normali în mu-
nicipiul Brad”, a declarat pri-
marul localităţii, Florin
Cazacu (medalion). 

Preţul de producere al
agentului termic şi cel de fac-
turare la populaţie se va stabili
după primirea avizului ANRE,
a menţionat edilul local.

Locuitorii municipiului
Brad vor plăti cu 50%

mai puţin la electricitate

Sălaşu de Sus – Cetăţenii
comunei Sălaşu de Sus pot
beneficia de radiografii pul-
monare gratuite în cadrul
unei campanii derulate de In-
stitutul de Pneumoftioziolo-
gie „Marius Nasta” din
Bucu reşti pentru depistarea
precoce a bolilor de plămâni,
în special a tuberculozei. 

Caravana mobilă a me di -
cilor va fi prezentă în comună
marţi, 8 noiembrie, începând
cu ora 9,00. 

Persoanele care doresc să
beneficieze de această oportu-
nitate, sunt rugate să anunte
telefonic la următoarele nu-
mere de telefon: 0254779501,
0786402855, în vederea în-
tocmirii formalităţilor nece-
sare de programare. 

„Sănătatea este cel mai de
preţ bun al nostru. De aceea,
apreciem că astfel de cam-
panii de prevenire sunt bine -
venite şi le acordăm tot
sprijinul legal pe care îl poate

oferi administraţia locală. Îi
încurajăm pe oameni să-şi
verifice starea de sănătate,
mai ales că există această
oportunitate ca investigaţiile
medicale să fie efectuate în
comună, gratuit, fără ca oa-
menii să mai trebuiască să
meargă la spital, la oraş”,
spune primarul comunei
Sălaşu de Sus, Ioan Vlad.

Programul de screening se
va derula până pe 11 noiem-
brie în mai multe comune din
judeţ. Caravana dispune de
aparatură de radiologie şi di-
agnostic molecular rapid - cea
mai avansată metodă de iden-
tificare a infecţiei cu bacilul
tuberculozei - precum şi un
program de inteligenţă
artificială care ajută la de-
pistarea tuberculozei şi a
altor 14 patologii pulmonare.
Serviciile medicale ale cara-
vanei sunt asigurate de per-
sonal medical specializat.

Sălaşu de Sus: 
Radiografii pulmonare
gratuite în cadrul unei
campanii de screening

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, se supune consultării publice:

1 ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanțarea furnizo-
rilor privați acreditați de servicii sociale în domeniul protecției copilului și în domeniul protecției per-
soanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii Consiliul Județean Hunedoara
nr. 55/2017 cu modificările și completările ulterioare’’.

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 02.11.2022 și poate fi consultat la Centrul de Informare a
Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, Bld.1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hune-
doara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet:
www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre,
se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva-330025, Bld.
1 Decembrie 1918, nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa:
cjh@cjhunedora.ro, până la data de 13.11.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care
se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.



Și Palatul Copiilor
Deva – Structura
Hațeg - după cum ne

informa recent prof. Trif
Vințan Adriana (foto) în
calitate de coordonator -
și-a deschis larg porțile
pentru activitățile cu
copiii de la toate cele 5
cercuri: muzică vocal-
instrumentală, dans cla-
sic, informatică, cultură
și civilizație engleză și
pictură-desen.

Atât profesorii, cât și elevii
s-au adaptat după un orar bine
pus la punct împreună, pentru
a fi toată lumea mulțumită. Ele-
vii începători au reușit să se
obișnuiască cu modul de lucru
și mai ales cu grupa din care fac
parte. Grupele avansate au
pornit cu forțe proaspete, după
frumoasa vacanță, să continue
activitatea și să se pregătească
pentru  compe tițiile care vor
urma.

În săptămâna 23-30 sep-
tembrie 2022, am derulat zil-
nic activități sportiv -
edu cative, sărbătorind astfel și
noi ,,Săptămâna Europeană a
Sportului în România”. Aici au
intrat: jocuri sportive de
echipe, momente distractive,
diferite ritmuri surpriză
cuprinse în flashmob etc. Toate
aceste activități nu au adus
decât bucurie, fețe zâmbărețe

și chiote de fericire (mai ales în
momentul în care ieșea câte un
echipaj victorios), reușind să
închege prietenii și socializări
în echipă.

Încetul cu încetul, toamna se
instalează mult mai serios
peste tot. Cu toții avem bucuria
de a descoperi roadele ei:
legume, fructe, pe care părinții
și bunicii, ajutați de cei mici, le
pregătesc ca și provizii pentru
iarna ce se apropie cu pași
mărunți.

Pentru a sărbători toate
aceste bunătăți dăruite de
natură, atât elevii cât și profe-
sorii au hotărât să facă  o petre-
cere în cinstea Zânei Toamna
sub numele de ,,Bucuriile
Toamnei”.

Zâna s-a gătit frumos, cu o
săptămână înainte și-a pus
podoabele cele mai de preț și
ne zâmbește  bucuroasă tu-
turor, urându-ne bun venit în
fiecare zi.

A sosit și ziua cu pricina,
copiii frumoși și voioși ne-au
trecut pragul. Ba mai mult, și
soarele zâmbea mulțumit de

ceea ce vedea în curtea
noastră. Oare să fie acel zâmbet
de la fețele surâzătoare ale
celor mici, sau de la mirosul
dulce și îmbietor de plăcinte?
Da, da, și plăcinte am avut,
coapte cu mult drag de
doamna Maria, prietena tu-
turor copiilor, care și-a pus
sorțul și aduce tava cu plăcinte
calde și bune, servindu-i pe toți
participanții. Mai avem bom-
boane colorate și ademeni-
toare și, nu în ultimul rând,
coșurile cu fructe și legume din
partea copiilor.

Vă întrebați cine a mai fost?
Eu, adică profa de muzică,
împreună cu colegii mei, Dan
de la ,,Civilizație engleză” și
Horia de la ,,Informatică”, am
fost responsabili cu voia bună,
face-painting, desene realizate
pe echipe și o expoziție finală.
Seby de la ,,Pictură-Desen” a
decorat câțiva dovleci,  iar
fetele, împreună cu Mariana de
la ,,Dans clasic” ne-au prezen-
tat un dans mult aplaudat.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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La Clubul Copiilor
Haţeg se încheagă 

prietenii şi socializări

În ultimele
săptămâni, am fost
martorii unor eveni-

mente politice, pe care
nimeni din conducerea
țării nu are bunăvoința
să le clarifice. Mă refer,
în mod special, la
demisia ministrului
Apărării, Vasile Dîncu,
urmată de o declarație
controversată.

Acesta a plecat din funcție,
invocând neînțelegeri cu
președintele Klaus Werner
Iohannis și precizând că
acesta este și comandantul
suprem al Armatei Române!
Ex-ministrul Apărării nu ne-a
oferit niciun detaliu despre
natura neînțelegerilor pe care
le-a avut cu domnul Iohannis. 

Demisia domnului Vasile
Dîncu a lăsat loc de inter -
pretări, precum o posibilă in-
trare a României în războiul
din Ucraina, alături de tru-
pele ofensive ale Diviziei 101
Aeropurtată a SUA. În paralel,
opinia publică este prelucrată
subtil și, probabil, se speră, că
românii vor accepta impli-
carea României în război. La
televiziunile naționale ne
sunt arătate imagini cu re -
zerva alimentară pe care
statul o pregătește în caz de
război. 

În altă ordine de idei, de-

ciziile politice din ultimii doi
ani, ne determină să fim
îngrijorați față de modul în
care este condus statul
român. Președintele Iohannis
și Guvernul Orban au instituit
peste noapte starea de
urgență, sub pretextul unei
amenințări la adresa sănătății
publice. Precizez că, starea de
urgență a fost instituită pen-
tru a limita răspândirea unui
virus, despre care, preșe -
dintele Iohannis a afirmat că
e „doar o simplă răceală”. 

Am ajuns să discutăm cu o
lejeritate alarmantă despre
un posibil război nuclear sau
despre alte lucruri care, mai
ieri, păreau de neimaginat.
Cuvântul „PACE” a fost in-
terzis. Nimeni nu mai are
dreptul să-l pronunțe. 

În acest context, în calitate
de parlamentar, alături de
colegul mei Mihai Lasca, am
inițiat o adresă către Consiliul
Suprem de Apărare a Țării
(CSAT), în care am solicitat o
serie de clarificări cu privire
la poziția României vizavi de
conflictul armat dintre Rusia
și Ucraina. 

Deputat 
Anamaria Gavrilă

Circumscripţia
electorală 22 Hunedoara

(Citiţi continuarea pe
www.accentmedia.ro

COMUNICAT  
Deputat Anamaria

Gavrilă: Adresă către
CSAT pentru PACE! 
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Deva – Schimbarea noului
operator regional de colectare
şi transport al deşeurilor din
Zona Centru a judeţului
Hunedoara – ce reuneşte 37
de unităţi administrativ-teri-
toriale, inclusiv municipiile
Deva, Hunedoara şi Orăştie,
reprezintă un moment impor-
tant în modul de funcţionare
al acestui serviciu public. 

Potrivit directorului execu-
tiv al ADI Deşeuri Hunedoara,
Dan Stoian, noul operator Su-
percom SA a fost desemnat
prin licitaţie, compania
prezentându-şi la Deva flota
de maşini cu care îşi va
desfăşura activitatea. Astfel, în
urma unei investiţii de 4,5
milioane de euro, firma a
achiziţionat 25 de maşini de
coletare şi transport care vor
lucra în Zona Centru. La
această investiţie se adaugă
alte echipamente de asistenţă
tehnică şi logistică, precum şi
90 de angajaţi. 

După cum se ştie, fostul
ope rator de salubritate din
Zona 3 Centru şi-a încheiat ac-
tivitatea în urma rezilierii
contractului de către ADI
Deşeuri. În aceste condiţii, din
24 octombrie, în urma unei
licitaţii, serviciul de colectare
şi transport al gunoiului a fost
preluat de Supercom. 

„Este un contract temporar,
pe un an, cu posibilitate de
prelungire până când se va fi-
naliza licitaţia pe care o
pregătim de la 1 ianuarie
2023, când se vor uni cele trei
zone: Centru, Brad şi Haţeg”, a
explicat Dan Stoian. 

În acest context se va crea
o zonă ce va reuni 70% din
populaţia judeţului, care
generează 70% din totalul
deşeurilor ce trebuie colec-
tate şi transportate. 

Taxa de salubrizare
În ceea ce priveşte insti-

tuirea taxei de salubrizare,
aceasta funcţionează de câţiva
ani în zona Văii Jiului, fără să
producă sincope. Valoarea
taxei pentru Zona 3 Centru a
fost stabilită la 14,36 lei de
persoană, pe lună, în timp ce
agenţii economici vor trebui
să achite 373,1 lei pe lună pe
metru cub. Taxa se aplică din
24 octombrie. 

ADI Deşeuri a venit cu mai
multe precizări legate de
modul în care se comunică
numărul de persoane care vor
fi incluse la plata taxei de salu-
brizare, informaţiile fiind
disponibile pe pagina de Face-
book a organizaţiei. 

Deoarece taxa va trebui
plătită la primărie, una dintre
întrebările fireşti a vizat acest
aspect. 

„De ce va trebui să plătesc
de acum la primărie? Din
cauză că s-a schimbat meca -
nismul de plată al serviciului
de colectare separată şi trans-
port separat al deşeurilor mu-
nicipal (menajere) şi cele
similare provenite din gospo -
dării proprii/asociatii de pro-
p r i e t a r i / a g e n ţ i
eco no mici/instituţii publice:
Primăria plăteşte operatorul
de salubrizare pentru servici-
ile prestate, apoi este obligată
de lege să recupereze sumele
plătite de la persoanele fizice
şi juridice care beneficiază de
acest serviciu”, este răspunsul
ADI Deşeuri la prima între-
bare. 

Declaraţia referitoare la
numărul de persoane din
fiecare gospodărie sau insti -
tu ţie este necesară pentru un
calcul corect al taxelor, în lipsa
acestui document fiind posi-
bile erori. Declaraţiile se
depun la sediile primăriilor,

iar acolo unde este posibil
este acceptată şi varianta on-
line, unele administraţii locale
având formulare disponibile
pe site-urile oficiale. Declara -
ţiile trebuie depuse până la
data de 24 decembrie şi nu
este nevoie să se revină cu
aceste documente doar dacă
se produc schimbări în
situaţia prezentată iniţial.

Cum se face calculul,
ce facem noi? 

Calcul taxei se face de către
primării şi este aprobat de
consilierii locali. La Deva, de
exemplu, valoarea taxei a fost
stabilită la 14,36 lei de
persoană, pe lună. Consiliul
Local Deva a aprobat deja un
regulament în ceea ce
priveşte taxa de salubrizare,
iar cel mai important lucru
este că datele referitoare la

numărul de persoane se
comunică de către asociaţiile
de proprietari, pentru cei care
locuiesc la bloc. Altfel spus, nu
trebuie să mergem cu
declaraţiile la primărie; ele se
transmit de asociaţiile de lo-
catari, evitându-se astfel dis-
confortul şi statul la coadă. 

Regulamentul mai prevede
că taxa se poate achita anual
în patru tranşe trimestriale,
cu datele limită 31 martie, 30
iunie, 30 septembrie şi 20 de-
cembrie. Pentru anul 2022,
taxa se va achita până la 20
decembrie pentru lunile oc-
tombrie, noiembrie şi decem-
brie. 

Important de reţinut este
că taxa se poate plăti şi online,
prin virament bancar în con-
tul de Trezorerie al Munici -
piu lui Deva. 

Cât priveşte zonele Brad şi

Haţeg, activitatea de colectare
şi transport a gunoiului va fi
derulată, în continuare, de
ope ratorul de salubritate ac-
tual, al cărui contract expiră
pe 26 ianuarie. 

În loc de concluzii 
1.Cel mai probabil, lu-

crurile se vor aşeza şi fiecare
va şti ce are de făcut. Este clar
însă că fără un suport solid,
asigurat de această taxă de
salubritate – care se achita şi
până acum, dar de către
asociaţiile de locatari, nu vom
putea avea un oraş sau o
comună curată. Diferenţa este
că acum se va face o mai bună
colectare, iar restanţierii vor
figura în baza de date a
primăriei aşa cum se întâm -
plă cu cei care nu au plătit im-
pozitul sau o amendă, la timp.

2.Se aruncă deşeuri de
mari dimensiuni, cutii, mobilă
sau deşeuri din construcţii,
lângă tomberoare şi rămân
acolo, deşi nu acela este locul
lor. Din păcate, nimeni nu ştie
şi nu vede cine le-a dus acolo
– cel puţin la nivel declarativ. 

3.Există şi nemulţumiri
legate de costuri, dar trebuie
menţionat că tariful la gunoi a
rămas neschimbat de ani buni
din motive ce ţin mai mult de
campaniile electorale. Iar val-
oarea taxei lunare nu este mai
mare decât preţul unui pachet
de ţigări, pe care unii îl
cumpără zilnic, sau a două
cafele servite pe o terasă. 

ADI Deşeuri: „Tot ce facem este pentru ca
serviciul de salubritate să funcţioneze”
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P
e un traseu stabilit de
către organizatori în
pădurea de lângă mu-

nicipiul Botoșani, s-a
desfășurat sâmbătă etapa
finală a Campionatului
Național de cros (seniori,
U23, U20), competiție la
care  au participat  un
numar total de 142 de
sportivi, dintre care 65 la
feminin si 94 la masculin,
de la un numar de 47 de

cluburi din țară.
S-a alergat pe distanțele

standard:  masculin juniori
U20 – 6 km; tineret  U23 – 8
km; seniori – 10 km iar la femi -
nin junioare U20 - 4 km; tineret
U23 – 6 km și senioare – 8 km
iar la  seniori stafetă mixtă  4 x
1.5 km, aceste întreceri fiind un
important criteriu de calificare
pentru Campionatul European
din 11 decembrie, programat
la Torino (Italia).

În proba de alergare pe
distanța de 6000 m  Juniori
U20, atletul devean Raul
Manuel Dan (CSM Deva),
pregătit  de prof. Cornelia Jura-
toni a reușit să încheie finala pe
un onorant loc III, cu timpul de
18:21.13  cucerind astfel o
medalie de bronz. 

Locul I a  fost câștigat de
Dragoș Luca Pop (CSM Cluj
Napoca) cu timpul de
17:34.83, care a fost urmat în
clasament de Lucian Florin Ste-
fan (CSS Caransebeş) care a
parcurs traseul în 18:15.04.

Eric Daniel Rus (și el legiti-
mat la CSM Deva), a terminat
proba  pe locul VII cu timpul de
18:55.77  iar  Adelin Daniel Pop
( legitimat la SCM Deva) a sosit
pe locul XIV cu timpul de
19:56.45   

Competiția  seniorilor mas-
culin, a fost câștigată de  Maxim
Răileanu (CSM Cluj Napoca –
29:11,82), urmat de către
Dorin Rusu (CSM Craiova –
29:26,71) și de Ștefan Gavril
(CSM Cluj Napoca – 29:49,01)
iar la senioare, campioana a
devenit Claudia Prisecaru
(CSM Focșani 2007 –
26:42,28), urmată în clasament
de  Adela Bălțoi (ACS Sportul
Feroviar – 27:38,99) și Maria
Bosîn ceanu (CSM Vaslui –
27:41,98).

Atletism 

Deveanul Raul Manuel

Dan – medalie de bronz

la cros -juniori

Campionatul Mondial de
automobilism Formula 1 din
2022 a programat duminică,
30 octombrie, cea de-a 20-a
etapă a sezonului , pe Auto-
dromul „Hermanos Ro-
driguez” din Mexico City,
cursa de 71 de tururi pentru
Marele Premiu al Mexicului.

Primul a trecut linia de

sosire Max Verstappen, de la
Red Bull Racing, secondat de
britanicul Lewis Hamilton,
de la Mercedes. Podiumul a
fost completat de mexicanul
Sergio Peréz, de la Red Bull
Racing.

În fruntea ierarhiei pilo -
ților se află Max Verstappen,
de la Red Bull Racing (cu 416

puncte), virtual campion
mondial, pentru a doua oară
consecutiv. După olandez vin
coechipierul său, mexicanul
Sergio Peréz (cu 280 de
puncte) și monegascul
Charles Leclerc, de la 
Ferrari (cu 275 de puncte).

La echipe conduce Red
Bull Racing (cu 696 de
puncte), după care vin squ -
deria Ferrari (cu 487 de
puncte) și Mercedes (cu 447
de puncte). Etapa a 21-a va
avea loc duminică, 13 noiem-
brie, de la ora 20:00, când, pe
Autodromul „José Carlos
Pace” din São Paulo, se va
disputa cursa de 71 de tururi
pentru Grand Prix-ul statului
brazilian São Paulo.

Formula 1

Max  Vestappen este campion mondial 
îniante de ultimele etape din circuit

C
ei doi pugiliști hune-
doreni, James
Chereji și Xenia

Jorneac au boxat  recent la
Cluj Napoca în cadrul
Galei "Seara campionilor -
totul pentru Box",
organizată în Sala Spor-
turilor "Horia Demian"
din Cluj-Napoca.

James Chereji a urcat în
ring și a evoluat fără prea
mari emoții pentru prima
dată la box  profesionit într-o
gală organizată în România.
Pugilistul din Hunedoara l-a
înfruntat în această gală pe
Ștefan Nicolae la categoria 59
de kilograme, într-un meci de
șase reprize.

Menționăm că a fost pen-
tru prima dată când James
Chereji a boxat în țara
noastră, la profesioniști,
meciul de la Cluj Napoca  fiind
cel de al 20-lea din carieră
pentru James, care are un
bilanț de 17 victorii și doar
două înfrângeri!

În cadrul aceleiași gale în
ring a urcat și colega lui, Xenia
Jorneac (tot în premieră,cu
evoluție  în România la pro -
fesioniști), împotriva Cristinei
Busuioc, pe care sportiva din
Hunedoara a învins-o clar.

Alte rezultate înregistrate
în această gală: categoria wel-
ter- Oszkar Fiko (Ungaria) a
câștigat prin  KO tehnic în
repriza 1pe  Gyula Rozsas
(Ungaria) iar Kalin Simeonov
(Bulgaria) bate prin KO
tehnic rîn repriza secundă pe
Karol Szabo (România)

La categoria super pană (4
reprize) Mihai Văduva (Româ-
nia) bate la puncte pe Stefan
Slavcev (Bulgaria), la categoria
semigrea (4 reprize) Valentin
Mogoş (România) bate la
puncte  Bogdan Stoilov (Bul-
garia)

În cadrul categoriei mijlocie
Florin Cardoş (România) la
bătut prin KO tehnic în prima
repriză pe  Laszlo Fekete (Un-
garia) și  Cătălin Paraschi -
veanu (România) în învinge
prin  KO tehnic în repriza  3, pe
Mugurel Sebe (România) iar la
categoria grea ,Mihai Nistor
(România) la învins prin KO
tehnic în prima repriză pe  Fer-
nando Rodrigo Simoes de
Almeida (Brazilia).

Gala de la Cluj Napoca  a
avut şi un scop caritabil, strân-
gerea de fonduri pentru fostul
preşedinte al Federaţiei
Române de Box, Rudel Obreja,
bolnav de cancer.

Box 

Victorii hunedorene 
la Cluj Napoca

PIERDERE
Pierdut autorizație sanitar-veterinară pentru

siguranța alimentelor pe numele societății  Haryan
Agropan SRL, VA 1910 din 13.04.2009, strada Avram
Iancu, VA 2971 din 16.04.2010, str. Liceului 2-8, parter,
VA 6151 din 05.06.2015, str. Liceului 2-8 parter, Brad. Se
declară nule.

PIERDERE
Pierdut autorizație sanitar-veterinară VA 7033, din

09.09.2016  pe numele  Catrestroma SRL,  Brad. Se
declară nulă.



În Sala Polivalentă din
Capitală s-au desfășurat
la finalul săptămânii tre-

cute întrecerile unei noi
ediții a  Campionatului 
Balcanic de lupte libere 
pentru juniori U 15 și U 17,
competiția fiind organizată
de către Federația Română
de Lupte libere în partene -
riat cu Ministerul Sportului.

La ediția din acest an au par-
ticipat sportivi din mai multe
țări, afiliate la organizația balca -
nică, întrecerile fiind  conside -
rate un bun test de verificare la
finalul unei lungi etape de
pregătire.

Reprezentanții secției de
lupte libere de la CSS Petroșani
au reușit să cucerească cinci
medalii din care una de aur, una
de argint și alte trei de bronz,
într-o competiție cu un nivel
tehnic foarte ridicat.

Claudia Manțog a evoluat la

categoria  58 kg juniori U 15
unde a cucerit o medalie de aur
în întrecerea pe echipe, ea fiind
cooptată în echipa națională iar
la individual s-a clasat pe locul III
și a cucerit o medalie de bronz.

Tânărul sportiv Ianis Mon-
ete care a evoluat la  categoria
48 kg  la juniori U 15 a cucerit
o medalie de aur cu echipa
Româ niei din care a făcut parte
și o altă medalie de bronz în
com petiția individuală la
această categorie.

Andreea Chiriac a evoluat la
categoria 49 kg juniori U 17,
unde s-a clasat pe locul III și a
cucerit o meritată medalie de
bronz, iar Iulia Moldovan a
încheiat competiția din Bucu -
rești pe locul IV la categoria 65
kg - U 17.

Felicitări sportivilor din Pe -
troșani și antrenorilor Gheor -
ghe (Lele) Răducu și Cristinel
Popa.  

Cea de a 51-a ediție a Cam-
pionatelor Mondiale de gim -
nastică programate la
Liver pool, au continuat cu în-
trecereile concursului de califi-
care al băieților la care
România  a fost reprezentată
de o echipă alcătuită din frații
gemeni, Gabriel și Robert
Burtănete, Andrei Munteanu,
Răzvan Marc și  Roland Mo -
doianu-Zseder. A fost un con-
curs tare, la finalul căruia
Gabriel Burtănete a reușit o
dublă performanță, el cali-
ficându-se în finalele de la indi-
vidual compus și în cea de la
sărituri.

În calificările de la individ-
ual compus, Gabriel Burtă nete
a încheiat pe locul 23, cu un
total de 79,798 puncte, iar la
sărituri a avut a treia me -
die,14,633 (14,800 pentru

prima săritură şi 14,466 pen-
tru a doua), fiind devansat de
armeanul Artur Davtian
(14,900) şi de filipinezul Carlos
Edriel Yulo (14,849).

La individual compus a
evoluat şi Răzvan Marc, care s-
a clasat pe locul 48, cu 76,499
puncte.

În competiţia pe echipe,
România s-a clasat pe locul 19
cu 236,561 puncte (sol -
38,866, cal cu mânere - 35,965,
inele - 39,899, sărituri - 42,233,
paralele - 41,600, bară -
37,998). Japonia, Marea Bri-
tanie, SUA, China, Italia, Spania,
Brazilia şi Coreea de Sud s-au
calificat în finala pe echipe.

Finala masculină la indivi -
dual compus va avea loc mâine,
vineri 4 noiembrie începând cu
ora 20:00, iar finala de la
sărituri este programată dumi -

nică, 6 noiembrie începând cu
ora 15.30.

Până atunci ,joi a fost con-
cursul pentru medaliile de la
individual compus al fetelor în
care  tânăra gimnastă Ana
Maria Bărbosu, a evoluat după
ce s-a calificat în această finală
de pe locul 20, cu un total de
52.233 puncte. 

Pentru meda liile acestei
ediții s-au luptat l 24 de gim-
naste ,câte două din Brazilia,
SUA, Italia, Marea Britanie,
China, Japonia, Olanda, Franța,
Australia, câte una din Canada,
România, Belgia, Spania,sur-
priza fiind cele două sportive
din Finlanda și Coreea.

Cu evoluții  fără ezitări și cu
o mai bună concentrare la
bârnă și paralele, Ana Maria
Bărbosu poate urca în clasa-
mentul mondial.
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Gimnastică 

Sportivii din România,
calificaţi în trei finala 

la mondiale

Lupte libere  

Sportivii de la CSS Petroșani
medaliați la întrecerile balcanice

Handbal feminin 

Ghinion pentru România  înainte de Campionatele Europene

Echipa națională de
handbal feminin a
României se

pregătește de startul Cam-
pionatelor Europene, care
vor debuta  pe 5 noiembrie,
dar a primit o veste tare
proastă, cu doar câteva zile
înainte de debut.

Una dintre cele mai valo -
roase și experimentate jucă -
toare din lot, Eliza Buceschi,
(campioana Româ niei cu
Rapid București), s-a acciden-
tat după ultimul meci amical
cu Ungaria, pierdut sâmbătă
la Tatabanya cu scorul de 28-
33.

Mai mult, Crina Pintea nu a
putut juca în acest meci test
din cauza durerilor la șold
prezente, iar Lorena Ostase a
suferit și ea o accidentare la
un deget.

Înainte de deplasarea la
europene, România a mai
jucat un meci amical, cu Ger-
mania, și ea prezentă la
turneul final.

România este în grupa C la
Euro, o grupă care se va
desfășura în Macedonia de
Nord, acolo unde vom întâlni
Olanda pe 5 noiembrie, Fran -
ța pe 7 și gazda Macedonia pe
9.



Apreciate din cele mai
vechi timpuri pentru
calitățile lor

nutriționale, măceșele sunt
o adevărată binecuvântare
a naturii, din punct de
vedere  terapeutic.
Substanțele active din
compoziția acestor fructe-
medicament sunt utilizate
astăzi pe scară largă în in-
dustria farmaceutică,
medicală sau cosmetică.

Calități terapeutice
Surse naturale de anti -

oxidanți, măceșele stimulează
imunitatea au rol regenerant,
antiinflamator, cicatrizant,
cresc pofta de mâncare, previn
ateroscleroza, tratează afecţiu -
nile hepatobiliare, și acțio -
nează benefic în caz de răceală
și gripă. Ca să-și păstreze
proprietățile, măceșele trebuie
utilizate corect, în așa fel încât
să fie conservate la maxim
toate substanțele active din
componenta lor.

Pulberea 
de măceșe

Care se obține din fructele
uscate, se macină cu râșnița de
cafea. După măcinare, pentru
ca pulberea să fie separată de
semințe, trebuie să se treacă
printr-o sită deasă. Se
păstrează apoi în borcane, în
locuri întunecoase. Semințele
rezultate în urma cernerii se
păstrează și ele, fiind utile la
prepararea ceaiurilor sau de-
coctului.

Ceaiul de măceșe
Gustos și parfumat, ceaiul

de măceșe este foarte eficient,
mai ales în cazul răcelii și
gripei. Se obține prin opărirea
fructelor cu apă clocotită.
Ceaiul se lasă la infuzat timp de
15 minute, apoi se strecoară și
se bea călduț. În unele situații,
terapeuții recomandă fier-
berea lor, timp de 10-15
minute, dar această metodă
poate distruge multe sub stanțe
active. Potrivit cercetă torilor,
ceaiul de măceșe  combate
anxietatea, greţurile, palpita -
ţiile, viermii intestinali şi creşte
secreţia biliară.

Pentru detoxifierea 
organismului

Ceaiul de măceșe poate fi o
soluție, fiind cunoscute pro -
prietățile lui laxative și diuret-
ice, care ajută organismul să
elimine toxinele și sărurile ne-
dorite, scrie ceaiurinaturale.ro.
Substanțele bioactive din com -
poziția măceșelor sunt efi-
ciente și în cura de slăbire, prin
inhibarea procesului de depu -
nere a țesutului adipos. 

Infuzia combinată de
măceșe

Păstrează o mare parte din
calitățile fructului și se obține
din 3-6 linguri de pulbere de
măceșe, fără semințe, care se
pune la macerat, timp de 8-10
ore, în 250 ml de apă. După ce
se filtrează, lichidul obținut se
păstrează separat, iar planta
rămasă după filtrare se fierbe

cu încă un sfert de litru de apă,
timp de două minute, apoi se
lasă să se răcească. După
răcire, cele două extracte se
combină, obținându-se aprox-
imativ o jumătate de litru de
infuzie combinată. Pentru
strecurat se va folosi tifon sau
o sită din plastic. 

Remedii naturiste

În afecțiunile 
respiratorii

Pe lângă tratamentul adec-
vat, prescris de medici, pre -
paratele pe bază de măceșe au
un rol deosebit de important
în afecțiunile respiratorii. Se
folosește cu succes atât infuzia
cât și pulberea de măceșe, care
determină scăde rea febrei. In-
fuziile, decocturile și tincturile
și-au demonstrat eficacitatea
în cazul astmului bronșic,
gripelor, faringitelor, al răce -
lilor, răgușelilor, rinosi nuzitei,
pneumoniei și chiar a tubercu-
lozei. În plus, ceaiul de măceșe
crește imunitatea organismu-
lui, mai ales dacă se asociază
cu propolis, cătină, polen și
miere.

Pentru tratarea
afecțiunile hepato-

biliare
Preparatele pe bază de

măceșe au proprietatea de a
mări secreția biliară, exer -
citând astfel o acțiune bene fică
asupra organismului. În cazul
colecistitei, a litiazei se ad -
ministrează câte un pahar din
infuzia combinată de măceșe,

cu 30 de minute înaintea
fiecărei mese, timp de 30 de
zile. După o pauză de zece zile,
tratamentul se poate relua. În
astfel de situații, infuzia
combinată de măceșe are efect
antiinflamator biliar, împiedică
formarea calculilor biliari și
previne colicile.

Bolile de inimă
Pot fi ameliorate dacă

toamna și primăvara se face un
tratament de o lună cu pulbere
de măceșe, din care se
consumă 4-6 lingurițe pe zi, pe
stomacul gol. De asemenea, vi-
taminele din compoziția mă -
ce șelor pot preveni puseele de
tensiune, susțin specialiștii,
ajutând totodată adaptarea
aparatului cardiovascular la
condițiile de stres.

În caz de cistită sau
nefrită

Este mult mai util decoctul
combinat de semințe de
măceșe. Se administrează
dimineața, până la ora 12, câte
o jumătate de litru pe zi, în
cură de două săptămâni. Dacă
se folosește infuzia combinată,
se bea câte un pahar de 200
ml, cu 15 minute înaintea

mesei de prânz și a cinei, în
cure de 30 de zile. 

În afecțiunile 
reumatice

S-au obținut rezultate de-
osebite, care au evidențiat nu
numai reducerea sau dispa riția
durerii, dar și o îmbu nătățire a
mobilității arti cula țiilor. Spe -
cia liștii apreciază că infuzia de
măceșe are efect benefic și
asupra cartilagiilor dintre dis-
curile coloanei vertebrale.

***
• Chiar dacă prepa ratele pe

bază de măceșe sunt bine to -
lerate de organism, acestea pot
avea și reacții adverse. De
aceea, medicii nu recomandă
administrarea ceaiul de mă -
ceșe bebelușilor sub trei ani,
mamelor care alăptează sau
persoanelor cu insufi ciență
cardiacă. 

• O atenție deosebită tre  buie
acordată și semințelor întrucât
perișorii lor pot provoca crize
de astm bronșic sau iritații ale
tractului gastrointestinal, scrie
sfaturimedicale.ro. 

• La prepararea ceaiurilor,
nu se folosesc vase din metal.

Cornelia Holinschi
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Sunt prăznuiți în
fiecare an la data de 
8 noiembrie, de către

credincioșii ortodocși și
greco-catolici. Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil
sunt cunoscuți drept
conducătorii cetelor de în-
geri și călăuzele sufletelor
spre Rai. În popor, această
sărbătoare mai poartă nu-
mele și de ”Vara
Arhanghelilor”.

Ziua de 8 Noiembrie
Este închinată Sfinţilor În-

geri şi Arhangheli. “Cifra 8
reprezintă simbolul vieţii
veşnice, noiembrie fiind a
noua lună de la creaţie, care s-
a săvârşit în luna martie, ca un
simbol al celor nouă cete
îngereşti”, scrie crestinorto-
dox.ro

Sfinții Arhangheli
Ne ajută să cunoaştem voia

Domnului şi s-o putem îm-
plini.

Poartă săbii și aripi ca sim-
bol al biruinței, sunt în număr
de șapte, cei mai cunoscuți
fiind Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriil. 

Prin cuvântul “arhanghel”
înţelegem "mai mare peste în-
geri" sau "cel dintâi dintre în-
geri”. Iar “înger” înseamnă
vestitor, ei vestind pe pământ
oamenilor voia lui Dumnezeu.
Iar cei care nu-i cinstesc pe
Sfinții Îngeri, nu cinstesc nici
puterea lui Dumnezeu, care se
manifestă prin ei.

Arhanghelul Mihail
Cel dintâi din ceata

Sfinților, voievod al oștilor
cerești, poartă sabie de foc şi
are menirea de a păzi legea lui
Dumnezeu şi de a birui pu -
terea vrăjmaşilor. În limba
ebraică, Mihail înseamnă
”Puterea lui Dumnezeu".
Potrivit scrierilor bisericești,
”Când Lucifer a greşit în Cer şi
au început a cădea mulţime de
îngeri, toate puterile cereşti
tulburându-se, Arhanghelul
Mihail  a strigat: ”Să luăm am-
inte”! Din clipa aceea, a încetat
căderea îngerilor, căci toţi
luând aminte de glasul lui şi la
greşala îngerilor răi, au căzut
înaintea slavei lui Dumnezeu,
preamărind numele Lui. Tot
Mihail s-a certat cu diavolul în

pustiul Arabiei, pentru trupul
lui Moise, zicând: ”Certe-te pe
tine Domnul!” (Iuda 1, 9). A
însoţit  poporul ales din Egipt
în pământul făgăduinţei și a
adus cele zece pedepse peste
poporul cel împietrit al lui
Faraon. S-a arătat păzitor
oştilor lui Isus Navi, căruia i-a
zis: ”Eu sînt Voievodul oştilor
Domnului şi acum am venit”
(Iosua 5, 14).

Arhanghelul Gavriil
Este cinstit mai ales ca tâl-

cuitor al voii lui Dumnezeu,
aducător de vești bune.
Acționează în multe situații
împreună cu arhanghelul Mi-
hail, ei veghind și ocrotind
colectivitățile umane. În limba
ebraică Gavriil înseamnă
"Omul lui Dumnezeu" sau
”Puterea lui Dumnezeu”, scrie
crestinortodox.ro. El nu mai
poartă sabie de foc, ci crin de
neîntinată bucurie.  Numele

lui este asociat cu multe
întâmplări din Sfânta Scrip -
tură și mai ales cu vestirea
către Maica Domnului a
zămislirii Domnului Iisus
Hristos. Tot el a adus vestea și
dumnezeieştilor ei părinţi,
Ioachim şi Ana. De asemenea,
a vestit în templu Sfântului Za-
haria că soţia lui va naşte la
bătrâneţe pe Sfântul Ioan
Botezătorul. A dus vestea cea
bună Anei, mama proorocului
Samuil și ducea la Cer
rugăciunea Fecioarei Maria
când se afla în templu. Adesea
i se arăta și-i descoperea taine
negrăite, ducând  hrană
îngerească la Sfintei Sfintelor.
Tot el a auzit despre taina
întrupării lui Hristos, rostind
cel dintâi numele Preadulcelui
Iisus și a vestit păstorilor că în
Betleem s-a născut Mesia. L-a
liniștit pe Iosif, poruncindu-i
să fugă în Egipt cu Pruncul şi
iarăşi să se întoarcă în

Nazaret. Ocroteşte fecioarele,
mamele, păzeşte pruncii, duce
rugăciunile cele fierbinţi la
Dumnezeu şi aduce înapoi îm-
plinirea lor. Ajută la înmulţirea
şi mântuirea neamului ome-
nesc.

Tradiții și obiceiuri
• ”Vara Arhanghelilor”. În

tradiția populară româ nească
sărbătoarea Sfinților Mihail și
Gavril mai poartă numele și de
”Vara Arhanghelilor. Munca în
această zi este considerată a fi
un semn de sfidare a puterii di-
vine. Iar despre cel care încalcă
această tradiție, se crede că va
chinui mult în ceasul morții
sale.

• ”Vara iernii”. Tradiția
spune că între sfinții Mihail și
Gavriil și ziua de Crăciun tre-
buie să aibă loc "Vara iernii",
adică vreo trei-patru zile
călduțe și binevoitoare, în care
se aprind lumânări pentru su-
fletelor celor osândiți sau

sinucigași.
• În popor se crede că

Arhanghelul Mihail poartă
cheile Raiului și luptă îm-
potriva diavolilor. Se mai
spune că stă la capul bolna -
vilor dacă le este dat să moară
și la picioare, dacă le este sor-
tit să mai trăiască.

• Și cum în zonele de
munte, arhanghelii erau
considerați ocrotitorii oilor,
ciobanii făceau turte din mă -
lai, pe care ele aruncau în mi-
jlocul oilor. Dacă turta cădea
cu fața în sus, se credea că
primăvara toate oile vor avea
miei. Dacă ea cădea cu fața în
jos, era mare supărare.

Gânduri frumoase și
urări de bine tuturor celor

care poartă numele
Sfinţilor Arhangheli 

Mihail şi Gavriil!
”La mulți ani”! 

Cornelia Holinschi

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

"Sfinte Arhanghel Mihail, care stai înaintea Preas-
fintei Treimi și ești rânduit de Cel Preânalt pentru a
ajuta celor din primejdii, izbăvește-ne pe noi de tot
necazul și cântă-I Bunului Dumnezeu și pentru noi:
Aliluia! "

"Sfinte Arhanghel Gavriil, Vestitor al Tainelor
Dumnezeiești și Aducător de daruri sfinte te rugam să
ne fii și nouă, robilor Lui Dumnezeu, vestitor al bu-
curiei mântuirii noastre și ne arăți vrednici locuitori
ai Împărăției Cerești, alături de cei care-I cântă Lui
Dumnezeu: Aliluia!”, creștinortodox.ro.
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Apar noi provocări în activitatea
voastră și uneori, lipsa de
experiență vă poate afecta în lu-
area deciziilor. Nu este exclus să
pierdeți o sumă de bani, dar pe
care o puteți recupera ceva mai
târziu. Persoanele pe care vă
bazați s-ar putea să vă
dezamăgească.

La locul de muncă vă merge
bine, iar progresele făcute sunt
vizibile. Reușiți să vă afirmați și
să vă impuneți în fața unor
colegi mai puțin pregătiți. După
luna nouă, aveți toate șansele să
începeți un proiect la care țineți
foarte mult.

Reușiți să puneți la punct anu-
mite activități care țin doar de
voi. Ideile sau munca voastră pot
fi influențate de factori benefici,
mai ales că la serviciu aveți
multă treabă. Stabiliți-vă
prioritățile, doar așa veți rezolva
totul corect și la timp.

Influențele astrale vă mar -
chează activitatea profesională.
Unele situații vor fi în favoarea
voastră, veți avea parte de un
profit substanțial, care nu este
neapărat sub formă de bani.
Spre finalul săptămânii s-ar
putea să primiți o propunere de
colaborare.

Sunteți tentați să faceți cheltu-
ieli mai mari decât vă
permiteți. Trebuie să fiți foarte
atenți, întrucât nu este exclus
să aveți pierderi bănești. În
plan domestic începe o nouă
etapă, care vă poate schimba
toate planurile.

Începutul intervalului vă aduce
schimbări în relația cu cei
apropiați. Tocmai de aceea, este
nevoie de o selecție drastică
printre persoanele cărora le
acordați încredere. La serviciu
trebuie să acceptați anumite lu-
cruri noi în activitatea voastră.

Cheltuielile din ultimul timp v-au
cam dezechilibrat bugetul, de
aceea trebuie să manifestați mai
multă prudență atunci când
mergeți la cumpărături. La ser-
viciu ar fi de dorit să evitați
discuțiile neprincipiale și să
aplanați orice conflict.

Încă din primele zile ale inter-
valului vă ocupați de treburile
personale și căutați să le
rezolvați cât mai repede. La
locul de muncă schimbările pro-
duse nu v-au afectat prea mult,
așa că veți căuta să intrați în rit-
mul normal de lucru. Apar și
noutăți financiare.

Sunt anumite lucruri care vă
nemulțumesc în activitatea
voastră, dar trebuie să vă
obișnuiți cu toate. La serviciu
primiți o ofertă tentantă, care
presupune o schimbare pro -
fundă, dar nu vă puteți hotărî.
Analizați cu atenție avantajele și
dezavantajele.

Vă implicați, alături de prieteni,
în activități constructive, care vă
aduc satisfacții. Sunt și zile ten-
sionate, în care nu reușiți să
finalizați tot ce v-ați propus, dar
vor trece repede. În plan finan-
ciar sunt vești bune, întrucât veți
primi o sumă consistentă de
bani.

În plan profesional vor fi unele
controverse, iar imaginea
voastră și relațiile cu șefii s-ar
putea să fie afectate. Dar toate
vor trece destul de repede, iar re-
abilitarea vine de la sine. Este
momentul să vă căutați alt loc
de muncă, dacă vreți să faceți o
schimbare.

Vă grăbiți să încheiați un con-
tract, despre care credeți că este
benefic, fără să țineți cont de
opiniile celor apropiați. Întâlniți
persoane importante, care vă pot
deschide noi orizonturi în activi-
tatea voastră. Evitați să vorbiți
despre planurile de viitor.

• O scrisoare simplă
Dragă Mărie, Am ajuns cu bine. După ce se ridică

ceața o să-ți spun și unde.

• Soțul fidel…
- Eu n-am mai văzut așa soț fidel ca al meu. N-

are nici un nume de femeie în telefon. Până și pe
mă-sa o cheamă Vasile!

• Replica unui pescar
O doamnă trecea pe lângă un pescar și-l

întreabă:
- Și ... mușcă peștele?
Pescarul:
- Nu doamnă, puteți să-l mângâiați fără frică. . .

• Într-un cabinet medical
- Aveți probleme cu circulația periferică? –

întreabă doctoral.
- Doctore, mi-o spui de parcă toată lumea ar

avea bani ca dumneata să stea în centru.

• EL și EA
EI:
- Ești foarte frumoasă.
Ea:
- Păcat că nu pot spune și eu la fel, despre tine.
EI :
- Ai putea și tu să minți, așa cum fac eu.

• Discuție între prietene
- Ce elegantă ești! De unde ai mereu bani de

haine?
- De la soțul meu. Zilnic îl ameninț că plec la

mama și el îmi dă bani de tren.

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri,  4 noiembrie, ora 22,00

ISPITA
Acțiunea filmului are loc la Londra și redă

povestea încâlcită a două cupluri de îndrăgostiți,
care trebuie să supraviețuiască în urma aventurilor
avute. În momentul în care Alice, o tânără
stripteuză este lovită de o mașină, un jurnalist
binevoitor pe nume Dan, o duce la spital. Între cei
doi se naște o idilă. Un an mai târziu, Dan scrie o
carte inspirată din această întâmplare. Atunci când
merge să facă pozele pentru lansarea cărții, o
întâlnește pe Anna, care lucra în domeniu. La în-
ceput ea îl respinge, dar până la urmă cedează și în-
cepe o aventură cu Dan, chiar dacă amândoi sunt
implicați în alte relații. Dar în momentul în care
Alice și Larry, partenerul Anei află, lucrurile se
complică.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

D - A - P - DOI - R - M - MUNTEANU - TRATAT - MA - ARSENIE BOCA - UNII - F - TA - NATAL - EVACUA - CR -

TIZI - AZ - ZAMFIRA - ET - RA - RUS - VIATA - AB - F - ECATERINA - ESEU - RASAT – CANTARITA

Luni, 7 noiembrie, ora 19

”Nu mă părăsi” 
Serialul spune povestea unui cuplu de

îndrăgostiți care nu renunță unul la celălalt, in-
diferent de obstacolele întâlnite. Familia Sayar,
care locuiește în Ankara, duce o viață lipsită de
griji. Tatăl, Cengiz, este iubit și respectat de
toată lumea, iar fiul  cel mare, Tarik, îi calcă pe
urme, luând deja afacerea familiei. Familia
speră ca Tarik și Meltem, fiica partenerului lor
de afaceri, să se căsătorească. Dar acest lucru
devine imposibil întrucât Tarik se
îndrăgostește de Sila, o studentă la Drept.

HAPPY



Viața unui OM în
ROMÂNIA: te umilește
și te învinge din nou și

din nou, până când decizi
să-ți lași ego-ul să moară. Îți
repetă același mesaj, cu
țipete și urlete, până când,
în sfârșit, înveți să asculți.
Îți trimite fulgere și furtuni
până te trezești, nu-ți oferă
ceea ce vrei, ci ceea ce tre-
buie ca să evoluezi. Te
dezamăgește și te învață să
nu mai trăiești în iluzii și să
vezi realitatea, distruge tot
ce e  de prisos, până când
rămâne doar importantul.
Îți ia tot ceea ce ai, până
încetezi să te plângi și să
înveți să mulțumești. 

Viața te lasă și să cazi, iar și
iar, până când decizi să-ți înveți
lecția. Îți pune dușmanii pe
drum până nu încetezi să mai
reacționezi. Ea râde de tine de
atâtea ori, până când încetezi
să iei totul în serios și să râzi tu
singur de tine. Te rupe și te
rupe în cât mai multe părți
necesare, pentru ca lumina să
pătrundă acolo. Viața te
ridiculizează până nu devii
nimic, până nu devii nimeni și
astfel vei deveni totul. Viața te
scurtează, te taie, te înde păr -
tează, te rupe, te dezamăgește,
te sfâșie... 

Suntem o colonie, un stat
eșuat sau mafiot?! 

În care avem de toate. Pa -
trioți fără patriotism, securiști
care fură, fără să ne apere, ma-
joritatea hoților ca și analfa -
beții funcționari fac parte
dintre bugetari, peneliști buge-
tari, în loc să fie privați, iar
pesediștii au și ei categoria lor
de baroni etc.

România este în multe
privințe, o colonie. O colonie cu
un stat eșuat, ne spune Iohan-
nis, cu un stat mafiot, ne spune
Băsescu. Acești Președinți
chiar au spus adevărul, dar noi
nu vrem să înțelegem cum
stăm. Nu vrem să înțelegem că
avem reușite neobișnuite.

Avem pământ fertil, mână
de lucru, dar nu prea avem
agricultură: mâncăm pâine
turcească, fructe și legume co-
munitare, iar carne și produse
din carne importăm din toată
lumea. Avem medici buni, dar
nu avem spitale dotate. Avem
servicii să ne apere, dar ne-au
furat toți, avem magistrați dar
peștii mari sunt liberi, avem
țărani dar nu facem
agricultură, avem obiective tur-
istice, toate reliefurile posibile,

dar nu facem turism. Avem
șmecheri, drogați, interlopi, tâl-
hari, dar ca noi trădători nu are
nimeni. La ”borfașismul” din
politică nu ne întrece nimeni.
Suntem săraci, dar am umplut
Bucureştiul de automobile
pretenţioase, cârciumile sunt
pline, călătorii români se îngh-
esuie prin avioane trans-eu-
ropene şi trans-atlantice cu
bagaje de apocalipsă.

În rezumat, s-ar spune că ori
avem evoluții interminabile,
care nu culminează niciodată
într-un scop atins, ori avem îm-
pliniri care nu se justifică prin
nici o evoluție. 

Neregulile, inconfortul, arbi-
trarul, lipsa de educație, nesim -
țirea, ilegalitatea, aproximația,
mă rog, toată ornamentica
„milenară” sunt tradiții dura-
bile la poporul roman. 

Drumul nostru este 
fără țintă…

Sau ținta-i fără drum! În
curând, colonia noastră
mioritică poate îmbrăca o
cămașă a morții. Dacă este
cazul, va fi sacrificată fără
scrupule de către cei mai
sângeroși și mai scelerați din
istorie, jefuitorii strategici
mondiali. Cum să îndrăznești
să le vorbești despre pace aces-
tor însetați de război  și de
sânge? Este ca și cum ai vorbi
despre funie în casa spânzurat-
ului. Pacea este sufocantă pen-
tru ei, le provoacă suferințe
cumplite, recesiune economică
și pauperizare socială. Doar
războaiele provocate și coor-
donate de ei, purtate obligato-
riu de către idioții lor utili,
colonizați și îngenuncheați tot
de ei. Dar, nici într-un caz pe
teritoriul invadatorului strate-
gic. Zelenski vrea razboi,
Baiden vrea razboi, Ursula vrea
război, Putin vrea război. Și
atunci,  cine vrea pace? Rușii
sunt încă foarte puternici, să nu
credeți că sunt așa de slabi cum
ni se spune. Propaganda tele-
viziunilor și a presei creează
impresia asta. De ce nu folosesc
pentru război țările lor?! 

Ce caută România în acest
conflict?

De ce nu devine neutră? Noi
ce avem în Ucraina? Nu cumva
Ucraina este capitala globaliș -
tilor și implicit, a tuturor exper-
imentelor de până acum.
Ministerul Apărării și primul
ministru Ciucă de ce nu
clarifică public  lucrurile, atunci

când peste tot se spune că Ar-
mata va fi predată spre a fi co-
mandata de americani. Și
tăcerea-i un răspuns!

În colonia noastră mioritică
domnește o liniște aproape
ireală. Oamenii își văd liniștiți
de treburile lor. Nu știu și nici
nu vor să vadă sau să înțeleagă
că, o gașcă  instalată la bu-
toanele statutului de către je-
fuitorii strategici, îndeplinesc
ultimele formalități pentru ca
noi să fim sacrificați pe altarul
profiturilor "aliaților". Este atât
de stranie și de tulburătoare
această liniște absurdă, care te
duce cu gândul la o turmă de
”behăitoare”ce sunt mânate
spre abator. Este suficient să fie
bine hrănite, că nu vor
protesta, nu se vor împotrivi.
Vor merge behăind spre abator.

Este evident că se fac ul-
timele pregătiri febrile pentru
extinderea "războiului" actual
și transformarea acestuia într-
un măcel de mare anvergură,
unul mondial, așa cum le place
sataniștilor, cum au mai făcut și
cu alte ocazii. Singura grijă a
cotropitorilor mondiali este să
pună mereu gaz pe foc, altfel ar
exista pericolul să se stingă
războiul, cea mai dragă jucărie
a lor. Cei de la Castelul Bran,
acei sataniști de unde erau ? În
nici un caz din Africa! 

Se regrupează ca furnicile!

Și din punct de vedere mili-
tar. Acum trebuie să atace cu o
forță teribilă Rusia. Dar pentru
asta au nevoie de un pretext
"legal". Pe asasini îi doare în cot
de legalitate, dar știu că mil-
ioane de idioți, spălați pe creier,
le vor aplauda acțiunea, dacă
va fi și "legală". Și pentru a fi
„legală”, ce ar trebui să se în-
tâmple? O "țară suverană",
membră a alianței,  va fi lovită
foarte curând de către armata
rusă. Cel puțin se va trâmbița
oficial. Repet și cu această
ocazie, Rusia este condamnată
la distrugere și jefuire totală de
către trădătorii din conducere
(în frunte cu Putin). Așa că, nu
contează cine va trimite ra-
chetele, care vor umple colonia
mioritică de sânge și moloz și o
vor scufundă în beznă, moarte
și disperare. Se va anunța că au
fost rușii. Se creează astfel și
motivul (sau măcar pretextul)
necesar. 

Colonia mioritică a fost
umplută ochi de militari și vio-
latori strategici, cică ar fi trupe
de elită. La fel ca în colonia
infracțională vecină, Ucraina.

Vor ținti întinse zone reziden -
țiale și infrastructura energe -
tică. De ce? Pentru a provoca
foarte multe victime civile,
suferințe atroce și, cel mai im-
portant, o mare EMOȚIE
COLECTIVĂ. Asasinii profesio -
niști sunt maeștri în provo-
carea emoțiilor colective
potrivite planurilor lor. 

Ei, dar ce alt mare avantaj ar
prezenta lovirea nemiloasă a
coloniei de către "forțele
rusești"? Pe lângă pretextul
perfect oferit alianței de a intra
în război, ar oferi mobilizare
generală în colonia mioritică.
Doar se știe, alianța se va
"lupta" cu "rușii", dar nu vor
trimite americani în linia întâi.
Vor trimite doar gladiatori
români, polonezi și ce-or mai
găsi. Apropo, de Polonia nu se
mai aude nimic. Trupele anglo-
saxone vor sta în spate, astfel
încât să știe gladiatorii că nu
prea au de ales. Dacă merg
înainte, îi ”ciuruiesc rușii", dacă
se întorc, ”îi ciuruiesc aliații je-
fuitori”. Va fi ca la alegerile elec-
torale. Orice ai vota, câștigă cel
programat să câștige.

Nu știu cum să explic pentru
a mă face bine înțeles. Pe
păpușarii psihopați ai lumii nu-
i interesează care „tabără” este
mai bună sau mai slabă, cine
„pierde” și cine „câștigă”. Le
este absolut indiferent, ei
oricum sunt proprietarii și
stăpânii întregii planete.
Dorința lor arzătoare este să
reușească să extindă conflictul
în asemenea hal încât să se
producă miliarde de morți. Să-
și vadă îndeplinit genocidul în-
ceput timid, sub pretextul
pandemiei, ăsta este visul sa-
tanic al lor. Atunci și-ar freca
ghearele de bucurie și
satisfacție. Vor produce atât de
mare confuzie în întreaga
planetă, care va deveni o uriașă
mașină de tocat carne. Vor fi
mânați sclavii gladiatori în
„război”, vor fi mânați pe
câmpii străine și puși să se
măcelărească reciproc. Cei care
vor scăpa miraculos de măcelul
"bătăliei" și vor încerca să se
întoarcă acasă, vor fi așteptați
de măcelul din spate, (Albert
Toma). 

Există și vreo rază de
speranță?! 

Dacă echipa de "condu -
cători" ai Rusiei, în frunte cu
Putin, va fi decapitată printr-o
lovitură de palat cu sprijin pop-
ular, da, mai există speranțe.
Dar nu vorbesc de o lovitură
care să-l dea jos pe globalistul

Putin și mafia khazară care
stăpânește astăzi Rusia, pentru
a oferi Rusia  pe tavă
păpușarilor mondiali. Vorbesc
de o lovitură prin care mafia
actuală khazară din Rusia să fie
anihilată. Dacă patrioții din ar-
mata rusă ar prelua puterea, ar
exista șanse. Și, cu ajutorul
uriașelor resurse pe care le au
la dispoziție, să ducă într-
adevăr la îndeplinire obiec-
tivele inițiale ale falsei
operațiuni speciale, denazifi-
carea și demilitarizarea
coloniei infracționale rothschil-
diene. Dacă s-ar reuși acest
lucru, războiul mondial, atât de
dorit de păpușari, ar trebui să
ia o lungă pauză. De fapt, cred
că păpușarii s-ar putea trans-
forma din vânători în vânat.
Este suficientă această scânteie
pornită din Rusia care  poate
stârni un taifun, pe care
păpușarii, cu toate armatele lor,
nu-l vor mai putea controla. Nu
ne rămâne decât să cerem lui
Dumnezeu pace, dar să ne
pregătim și sufletește pentru
nenorocirile care urmează.
Acest război a reușit decimarea
și sărăcirea Europei. În-
fometarea și mai mult  a
africanilor, haos și mai mare în
Asia. America se află pe un
butoi cu pulbere, inclusiv înda-
torare, sărăcia oamenilor, iar
noi ne pregătim de festival. Iar
sub pretextul de apărare a țării,
s-a distrus ce mai rămăsese
bun. 

PS. Fac o precizare:
păpușarii, jefuitorii, sataniștii
sunt cei care au jefuit și jefuiesc
această țară. Adică hoții și
îmbuibații, nu soldații, care zi și
noapte ne apără. Dar cea mai
mare eroare ar fi ca NATO să
atace de pe teritoriul țării noas-
tre. Atunci, noi și Occidentul vom
fi ,,carne de tun”. Este doar o
opinie.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Efectul de turmă și liniștea 
dinaintea furtunii



mod de preparare:
Merele se curăță de coajă

și semințe, apoi se dau pe
răzătoarea mare. Se ames -
tecă apoi cu zahărul și scor -
țișoara, apoi se pun într-o
tavă (23x32), tapetată cu
hârtie de cop, se întind pe
toată suprafața și se tasează
ușor cu lingura.

Pentru prepararea blatu-

lui ouăle se vor separa, iar
gălbenușurile se mixează
împreună cu zahărul care se
adaugă treptat, până ce
compoziția devine ca o
smântână. În continuare se
adaugă câte o lingură din
laptele rece, apoi se încor -
porează făina împreună cu
praful de copt, coaja de
lămâie. Albușurile bătute

spumă cu un praf de sare se
adaugă, treptat,  la final.

Compoziția obținută se
toarnă peste merele din tavă,
se nivelează și se dă apoi la
cuptorul preîncălzit pentru
40-45 de minute, până ce
blatul se rumenește frumos.
După testul cu scobitoare,
tava se scoate din cuptor, se
lasă 10-15 minute să se

răcorească, apoi se răstoarnă
pe un platou și se scoate ușor
hârtia de copt.

Praful de budincă se
amestecă bine cu zahărul și
150 ml lapte rece, iar laptele
rămas se pune într-o cratiță,
la foc mic. Când începe să
fiarbă, se adaugă budinca,
amestecându-se continuu, 1-
2 minute, până ce budinca în-
cepe să se lege. 

După răcire, budinca se
amestecă bine cu frișca

bătută. Gelatina se încălzește
și ea, se adaugă 3 linguri de
apă rece iar după omoge-
nizare, la compoziție se
adaugă la început câte 2-3 lin-
guri de budincă, apoi se pune
toată crema. Crema obținută
se lasă la frigider să capete
consistență, apoi se răstoarnă
peste mere și se nivelează. 

Prăjitura se lasă 2-3 ore la
frigider, apoi se decorează cu
ciocolată și scorțișoară.

Poftă bună!
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mod de preparare:
Legumele se curăță, se

spală și se taie mărunt. Varza
nu se taie fideluțe, ci mai
grosier. Carnea se porțio nează
și se pune la fiert în apă, doar
cât să o acopere. După 2-3 clo-
cote, apa se scurge, carnea se
clătește bine și se pune din
nou la fiert în apă fierbinte.
Când se desface de pe os se

adaugă legumele, varza și
ardeiul, condimentele și totul
se asezonează cu sare și piper.
Când varza este fiartă, se
pasta de roșii. Se mai dau
câteva clocote, se stinge focul,
iar deasupra se pre sară
mărarul tocat. 

Ciorba se poate servi acrită
cu suc de lămâie și ardei iute.
(Foto: antena 1)

mod de preparare:
Pentru prepararea clă -

titelor, oul se amestecă bine
cu sare, laptele rece și făina
amestecată cu praful de copt.
După omogenizare, se vor
prepara clătitele, care se coc
pe amândouă părțile.

Umplutura: preparatele
din carne (2 cârnați de casă,
3 șnițele, 2 buc. piept de pui
preparat la grătar, 3 felii

kaizer) se dau prin mașina
de tocat. 

Ceapa se taie solzișori, se
călește în puțin ulei, apoi se
adaugă ciupercile, scurse și
tocate. Se mai lasă puțin la
foc, se amestecă bine să nu
se lipească, apoi se lasă să se
răcească. 

După răcire, ciupercile se
ames tecă cu carnea, se
adaugă un ou, pătrunjelul

verde, condimente dacă mai
este cazul și totul se
omogenizează. Clăti tele se
umplu cu amestecul de
carne, se rulează și se așază

una lângă alta, într-o formă
termorezistentă. 

Separat, se bate oul cu
sare, la care se adaugă smân-
tâna, mărarul tocat, iar după

omogenizare, compoziția se
toarnă peste clătitele din
tavă. Tava se dă la cuptor
pentru aproximativ 35 de
minute. 

inGrediente

pentru 8 clătite: un ou, 300 ml lapte, sare,1/4 plic
praf de copt, 300 gr., făină, ulei pentru uns tigaia.

Pentru umplutură: 1kg. preparate din carne, tocate,
350 gr ciuperci din conservă, 1 ceapă roșie, un ardei,
5 căței de usturoi,  un ou, pătrunjel.

Pentru gratinat: un ou, 200 ml smântână, 1/2
legătură mărar, sare, ulei pentru uns.

inGrediente

1/2 kg de mere, 4 linguri zahar (sau după gust), 2
plicuri zahar vanilat, scorțișoară, după gust.

Pentru blat: 6 ouă, 180 g făină,150 g zahăr praf, 4
linguri lapte, coajă de lămâie, 1/2 plic praf de copt, un
praf de sare.

budinca: 1 litru lapte, 3 plicuri budinca vanilie, 150
g zahar (sau după gust, 200 ml frișcă bătută, o
linguriță gelatină, 3 linguri cu apă.

Pentru decor:  ciocolată, scorțișoară.

inGrediente

650 g carne de porc afumată, cu os, 1 kg varză albă,
2 cepe, 1 morcov, o rădăcină pătrunjel, 1/2 rădăcină
țelină, 1 ardei roșu, 2 linguri pastă de roșii, piper, sare,
cimbru, 2 foi dafin, 1 legătură de mărar verde, zeama
de la o lămâie, 4 l apă

ciorbă de varză cu afumătură

clătite la cuPtor cu carne și ciuPerci

Prăjitură cu mere și budincă
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Călin BICĂZAN



TALon De AnUnŢ GrATUiT PenTrU PerSoAne FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al. Pescarilor, bl A10, parter în
față, pe colț, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi,
balcon, beci, proiect balcon în față.
Preț: 255.000 lei, tel. 0753.671.752.

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând apartament 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă nouă în Deva, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă cu două corpuri în
localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, zona 
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negocia-
bil. Telefon: 0724.451.762.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament în Deva, 
60 mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, băi, focuri, beci,
terasă, proiect balcon, posibilități
extindere o cameră, lateral. 
Tel. 0753.671.752.

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

l Vând apartament 2 camere,

Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,

CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.

Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 
2 cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz,
frigider, mașină de spălat. 
Preț: 14.500 euro,  Telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

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 aparta-
ment 2 camere, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. Telefon:
0725.168.007.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer spre închiriere apartament
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. 
Telefon: 0722.564.004.

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

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.

TeReNURI

l Vând teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

l Vând teren arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,
suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte
la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.
0742.136.978 sau 0799.756.235.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 
7 euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren intravilan în Cristur,
str. Principală, între case, 2160 mp, FS
21,5, toate utilitățile. Preț: 150.000 lei,
negociabil, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.

l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, tele-
fon: 0774.578.808.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.

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 extravilan, întabu-
lat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Pro-
prietarul locuiește în  Subcetate,
com. Sântămăria Orlea, nr.136. 
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

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 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.

AUTO

l Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

l Vând remorcă Stema, acte la
zi, înmatriculată. Preț: 2500 lei, tele-
fon: 0730.818.130.

l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tău. Insistă!

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat
cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un an).
Preț: 1000 euro, telefon:
0736.029.836.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri
negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. Ofer până la 1000 euro.
În funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, operată la picior,
cu program zilnic între orele 8-12, în
Deva. Telefon: 0745.750.705.

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Tel. 0740.315.052.

MATRIMONIALE

l Bărbat, 55 de ani, cu situație
materială foarte bună, caut doamnă
serioasă pentru o prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o
doamnă serioasă pentru o prietenie,
eventual căsătorie, cu condiția să se
mute la mine. Telefon:0747.066.358

l Domn serios, fără vicii, 52 de
ani, cu domiciliul în Hunedoara, fără
obligații, doresc să cunosc o persoană
de sex feminin, serioasă, cu caracter,
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0754.899.659.

l Domn, 56 de ani, fără obligații,
doresc să cunosc o doamnă între 35-
55 de ani, fără obligații, pentru pri-
etenie sau chiar  mai mult. Tel.
0769.325.658.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi pentru prietenie, poate chiar
mai mult. Aștept SMS la n.
0752.396.515.

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 43 de ani, caut o
doamnă pentru căsătorie, serioasă,
gospodină, de la oraș sau de la țară.
Am serviciu stabil, casă cu tot confor-
tul. Doresc o relație bazată pe respect,
înțelegere și seriozitate, așa că nese-
rioasele să se abțină. Tel.
0726.406.462.

l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

l Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie, căsă -
torie. Aștept SMS la tel. 0752.396.515.

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.

DIVERSE

l Vând telefon ”Nokia”, cu
clapetă, nou și 2 fotolii noi. Preț con-
venabil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

l Vând aparat de sudură la 220V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi de la 1,5-5 și pârlitor pen-
tru pârlit porci, pe lemne, nou, la  220
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând urgent două hambare din
cornier, lemn de 2000 kg, cotarcă
cornier+plasă metalică de 6/1/5m,
cazan de cupru, 30 l, 3 căzi de gorun
de 500 l, în comuna Ilia. Telefon:
0771.044.987.

l Vând aparat de sudură la 220 V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi supertit, de la 1,5-5. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând ștangă remorcare, din 3
segmente, 3 metri liniari, țeavă de
sondă. Poate tracta 4-6 tone, chiar și
mai mult. Telefon: 0721.312.310.

l Vând telefon Nokia cu clapetă
nou și 2 fotolii noi. Tel. 0729.942.745,
0254.216.491, 0724.073,100.

l Vând lemne pentru foc tăiate și
stivuite, betonieră puțin folosită, 2 bu-
toaie din stejar nefolosite (2x100 l),
două damigene de 50 l, cu coș. Prețuri
negociabile, telefon: 0721.732.638.

l Vând costum de femei, talia 46-
48, nou, culoare orange, preț: 120 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

l Vând convenabil canapea
extensibilă cu ladă de depozitare,
masă extensibilă cu scaune, șifonier
cu 2 uși, masă pentru TV, anexe. Preț:
negociabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit mâncare etc. mașină de
tricotat manuală și ață culori și
grosimi diferite. Tel. 0724.451.762.

l Vând aspirator nou, Philips,
spală, aspiră, usucă, 800 lei, serviciu
de masă de 12 persoane, porțelan
Alba Iulia, 700 lei, canapea
extensibilă de două persoane, 
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16 - ACTUALITATE

U
n scurt bilanț de ac-
tivitate pentru
această sesiune

parlamentară a fost tema
interviului acordat de
Viorel Salan, parlamentar
PSD, secretar al Comisiei
pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă
naţională din Camera
Deputaţilor.

-      Parlamentul a revenit
la normal. De aceea vă
propun să facem o scurtă
trecere în revistă a activității
legislative pe care ați deru-
lat-o în acest an. Câte iniția -
tive legislative aveți acum în
procedură legislativă, la
Camera Deputaților și
Senat?

Într-adevăr, am reluat rit-
mul normal de lucru după
încheierea pandemiei. În acest
moment, trei dintre inițiativele
mele legislative promovate
împreună  cu colegii parla-
mentari PSD Hunedoara se
află în plin proces de evaluare,
două la Senat și una la Camera
deputaților.

-      Ne puteți oferi
câteva detalii despre
stadiul în care se află

fiecare în parte?
Dacă o luăm în ordinea

cronologică a depunerii lor, ar
trebui să încep cu propunerea
legislativă referitoare la trans-
ferul unor bunuri imobile ce
au aparținut Staţiunii de cerc-
etare-dezvoltare pomicole

Geoagiu către Liceul Tehno-
logic Agricol ,,Alexandru
Borza" Geoagiu, având în
vedere că Staţiunea Pomicolă
nu mai are capacitate de
finanțare și nu mai este
funcțională. În plus, Staţiunea
a luat ființă prin preluarea de
terenuri și spații de la Liceul
Tehnologic Agricol ”Alexandru
Borza" Geoagiu, ceea ce
susţine legitimitatea retroce -
dării clădirilor către liceu.

Proiectul este în evaluare la
Camera Deputaților, cameră
decizională. L-am susținut
deja în fața Comisiei pentru
agricultură și a celei pentru
învățământ. A primit rapoarte
favorabile adoptate în un-
amimitate. Apoi va intra pe or-
dinea de zi a plenului, Camera
Deputaților fiind decizională.

Următoarea este Propu -
nerea legislativă pentru modi-

ficarea şi completarea Legii
nr.80/1995 privind statutul
cadrelor militare. Succint, actul
normativ va asigura posibili-
tatea instituirii unei rute alter-
native de formare pro fe sio nală
pentru structurile militare ale
Ministerului Afacerilor Interne
(Jandarmerie, DSU, IGSU,
DGIPI și IGAV), la nivel de
studii universitare de master
destinată candidaţilor care
deţin o licenţă în specializări
universitare necesare să con-
tribuie la acoperirea deficitului
de personal calificat cu statut
de ofiţer.

După ce a primit rapoarte
favorabile de la Comisia pen-
tru învățământ și Comisia pen-
tru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională din Senat,
a fost votată și în plen. Au fost
înregistrate 93 de voturi “pen-
tru”, 2 voturi “împotrivă” și 22

de abțineri. Senatul este Cam-
era decizională.

Cea de a treia inițiativă
legislativă, Propunere legisla -
tivă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.97/
2005 privind evidenţa, domi-
ciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor
români, se află în procedură
legislativă tot la Senat. Prin
acest proiect legislativ am
dorit să armonizez Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr.97/2005 cu Legea nr.
114/1996 privind locuinţele.
Pe de o parte, am dorit să
înlătur posibilitatea ca la
aceeași adresă de domiciliu să
poată fi eliberate zeci sau sute
de vize de reședință. Pe de altă
parte, am permis cetățenilor
să aibă libertatea de a solicita
un nou act de identitate la
orice serviciu de resort din
țară, nu numai la cel care
deservește domiciliul stabil al
persoanei.

Au fost solicitate avize de la
Consiliul Economic şi Social,
Consiliul Legislativ și Guvern.

-      Mai aveți în intenție și
alte propuneri legislative?

Da. Prima este  deja în curs
de redactare și reprezintă
rezultatul unei serii de discuții
pe care le-am purtat și la nivel
județean, dar și la nivel central,
cu reprezentanți din institu -
țiile ce au în sfera de atribuții
gestionarea regimului de viz-

itare al peșterilor. Am efectuat
și un studiu detaliat asupra
acestei situații. Este un fapt
cunoscut că județul Hune-
doara este în topul național că
număr de peșteri, dar
reglementările cadrului juridic
în vigoare în acest moment nu
permit valorificarea potenția -
lului lor turistic.  Primarii mi s-
au plâns de această situație și
am decis că trebuie făcut ceva
pentru a găsi o soluție bună și
pentru peșteri, dar și pentru
comunitățile locale.

La cel de al doilea proiect
legislativ încă mă documentez.
În procedură legislativă există
deja un proiect de lege care are
ca obiect de reglementare
situația studenților admiși în
Academia de Politie “Alexan-
dru Ioan Cuza”, dar care sunt
declarați inapți medical pe
parcursul derulării procesului
de învățământ din cauze care
nu sunt imputabile lor. Dorința
mea este ca prevederile aces-
tui act normativ să poată fi ex-
tinse și asupra studenților
militari din celelalte unități de
învățământ superior din
cadrul componentelor Sis-
temului Național de Apărare,
că să nu existe discriminări ne-
dorite.

Vă promit că, pe măsură ce
progresez, vă voi ține la curent
cu toate elementele relevante
referitoare și la aceste două
inițiative legislative.

-      Vă mulţumesc.

Viorel Salan: “Am reluat ritmul normal 
de lucru după încheierea pandemiei”

Bucureşci – Baza sportivă
multifuncţională din comuna
Bucureşci va fi inaugurată la
acest sfârşit de săptămână de
către autorităţile locale, mo-
mentul festiv, programat pen-
tru sâmbătă, la ora 12,00,
fiind urmat de un meci de fot-
bal între echipele de copii şi
tineri din zonă. 

Proiectul este rezultatul in-
teresului pe care adminis -
traţia locală îl manifestă
pentru promovarea unui stil
de viaţă sănătos, în care
mişcarea are un rol determi-
nant. Tinerii vor fi principalii
beneficiari ai bazei sportive,
iar printre ei se numără şi ele-
vii de la şcoala generală din

Bucureşci. Elevii îşi vor putea
face aici orele de educaţie
fizică, mai ales că baza
sportivă se află la aproximativ
o sută de metri de clădirea
şcolii. 

„Recepţia bazei sportive a
fost efectuată cu succes de o
comisie de specialişti AFIR, de
la Timişoara. Deschiderea
festivă este programată pen-
tru sâmbătă, la ora 12,00, şi va
include un meci de fotbal
între două echipe din satele
comunei. Una dintre echipe va
fi cea a copiilor de la şcoală,
iar cea de-a doua va fi o
selecţionată a tinerilor din sat.
Ne dorim să putem oferi
tinerilor condiţii foarte bune

pentru practicarea sportului
preferat şi petrecerea timpu-
lui liber. De aceea, proiectul

bazei sportive a inclus con-
struirea unui teren sintetic
multifuncţional, vestiare,

grupuri sociale, instalaţie de
noctură. Avem aici şi o pistă
de biciclete, 45 de locuri în
tribune pentru public şi o par-
care”, a spus primarul co-
munei Bucureşci, Mircea
Ghilean. 

Noua bază sportivă din co-
muna Bucureşci a putut fi
construită cu ajutorul unei
finanţări nerambursabile
obţinută prin programele
derulate de AFIR. Investiţia se
ridică la 900.000 de lei, fon-
duri nerambursabile, şi este
dedicată, în special, tinerilor
din comună care doresc ca în
timpul liber să se bucure de
mişcare şi condiţii deosebite
pentru practicarea sportului. 

Bucureşci: Baza sportivă va fi inaugurată oficial la acest sfârşit de săptămână


