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adMinistraŢie

Potrivit calendarului chinezesc, noul an 2020
începe la a doua lună nouă după solstițiul de
iarnă. Astfel că, Șobolanul de Metal își va intra
în drepturi începând cu 25 ianuarie 2020 
și va dura până pe 11 februarie 2021, când va
începe Anul Bivolului de Metal./pag. 8-9

Fondat de Cornel POENAR
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Fostul Restaurant Astoria
din Deva va fi achiziţionat
de administraţia locală. 
Se elimină astfel un focar
de infecţie al oraşului. 
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Ne vom pensiona la 
70 de ani? – întrebarea
care încinge spiritele. 
Cine sunt cei mai fericiţi
europeni?
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Peste 400.000 de turişti 
au fost oaspeţii Castelului
Corvinilor din Hunedoara.
Evenimentele de la 
castel au crescut numărul
vizitatorilor, anul trecut. 
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Toate pârtiile din Straja sunt funcţionale.
Stratul de zăpadă depăşeşte 

40 de centimetri. /pag.16

GRATUIT

ceH are datorii de peste
un miliard de euro!

2020 în zodiacul oriental -
Şobolanul de Metal 
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C
orpul de control al
ministrului Economiei
verifică activitatea

CEH.
Deva – După mai multe sin-

cope în ceea ce priveşte apro -
vizionarea cu huilă, certificarea
folosirii cărbunelului de import
din Indonezia, sărac în sulf, şi
insolvenţa Complexului Ener-
getic Hunedoara (CEH), situaţia
termocentralei Mintia pare să
nu fie una dintre cele mai bune.
Lipsa unui stoc suficient de căr-
bune pentru iarnă, pe fondul
unei producţii mai mici de la
minele din Valea Jiului, a deter-
minat funcţionarea termocen-
tralei cu un singur cazan, adică
la jumătate din capacitatea
unui grup energetic. Abia joi 
s-a reuşit pornirea integrală a
grupului energetic 3, după ce
din Valea Jiului au sosit la
Mintia două garnituri de tren
încărcate cu cărbune. 

Se întâmplă în condiţiile în
care energeticienii de la Mintia
au protestat spontan, la în-
ceputul acestei săptămâni, pen-
tru că administraţia a achitat
drepturile băneşti cu întârziere.
Mai mult, oamenii au fost
nemulţumiţi când au auzit că
banii au fost plătiţi minerilor
din Valea Jiului, muncitorii de la
Deva fiind lăsaţi să mai aştepte
o săptămână. 

Corpul de control 

verifică activitatea CEH

La solicitarea Sindicatului
„Solidaritatea Hunedoara” şi ca
o consecinţă a faptelor prezen-
tate mai înainte, ministrul
Economiei, Virgil Popescu, a
trimis Corpul de control la CEH.
Acesta verifică aprovizionarea
cu cărbune, modul în care au
fost respectate procedurile de
achiziţii, dar şi motivele pentru
care o parte din angajaţi nu şi-
au primit salariile la timp. 

„Se verifică activitatea CEH,
contracte, achiziții, tot ce a
însemnat parte economică. Se
analizează rezultatele econo -

mice pentru ultima perioadă,
se verifică modalitatea de anga-
jare și promovare din ultima
perioadă. Este bine să aflăm lu-
crurile acestea, este bine că se
desfășoară acest control, pen-
tru că este normal și firesc ca
toată lumea să știe ce a fost
înainte în societate și, dacă au
fost greșeli, să nu le mai
repetăm pe viitor”, a declarat
Cristian Roșu, administratorul
special al CEH.

Datorii de un miliard

de euro

Pe de altă parte, situaţia CEH
este una dintre cele mai grele
din ultimii ani. Valoarea datori-
ilor acumulate de Complexul
Energetic Hunedoara (CEH)
este estimată la circa 5 miliarde
de lei, în condiţiile în care au
fost depuse toate declaraţiile de
creanţă, a anunţat iei, la
Petroşani, administratorul judi-
ciar al CEH, Emil Gros.

Potrivit acestuia, sunt peste
400 de creditori care au fost no-
tificaţi să-şi depună decla raţiile
de creanţă, termenul li mită
pentru depunerea aces tora
fiind 30 ianuarie. Cei mai mari
creditori sunt ANAF şi Admi -
nistraţia Fondului de Mediu.
„Avem peste 400 de creditori
care au fost notificați să-și
depună declarațiile de creanță,
acestea urmează a fi verificate și
până pe 19 februarie trebuie să
întocmim tabelul preliminar cu
creațele declarate, iar prima
adunare a creditorilor o avem
pe data de 25 februarie”, a ară-
tat, într-o conferinţă de presă,
administratorul judiciar al CEH.

Raportul de 

insolvenţă

În paralel, se lucrează la ra-
portul despre cum a ajuns CEH
în procedură de insolvenţă,
documentul trebuind să fie fi-
nalizat până pe 3 februarie. De

asemenea, este în derulare pro-
cedura de inventariere a ac-
tivelor CEH, termenul de
finalizare al procedurii fiind
stabilit pentru 13 februarie.

Pe de altă parte, patru dintre
creditorii CEH au declarat apel
împotriva procedurii de intrare
în insolvenţă a societăţii,
dosarul, care nu are încă un ter-
men, urmând să fie judecat de
Curtea de Apel Alba Iulia. 

Stocuri 

de cărbune

Cât priveşte aprovizionarea
cu cărbune, conducerea CEH a
dat asigurări că nu vor fi pro -
bleme, chiar dacă recunoaşte că
producţia este cu câteva sute de
tone mai mică, zilnic, faţă de
ceea ce se planificase. Stocurile
de cărbune se ridică la circa
16.700 de tone, din care la Ter-
mocentrala Mintia există o can-
titate de 11.500 tone, astfel că
nu se pune problema opririi

grupurilor energice din lipsă de
combustibil.

„Miercuri am reuşit să du -
cem două trenuri (cu cărbune,
n.r.). Trenurile mai întârzie. E
iarnă. Zilnic producem 2.300 –
2.200 de tone de cărbune.
Funcţionăm cu grupul 3, întreg,
ceea ce ne aduce şi un beneficiu
financiar mai mare”, a spus di-
rectorul general al CEH, Samuel
Dioane. 

Potrivit acestuia, proble me -
le sunt legate de aprovizionarea
cu materiale şi de utilajele
vechi, care se defectează. Pro-
ducţia ar trebui să fie undeva la
2.500- 2.700 de tone zilnic, iar
în ultimele zile s-a obţinut o
medie de circa 2.200 de tone pe
zi. 

Pe de altă parte, sindicatele
de la termocentrala Mintia
atrag atenţia că stocul de căr-
bune este mic, în condiţiile în
care un grup energetic folo -
seşte circa 2.500 de huilă în
fiecare zi. 

ANUNȚ PUBLIC

Î.I. VĂTĂMANU ȘTEFAN  cu sediul în comuna Romos, sat
Romos, nr. 484, jud. Hunedoara, anunță depunerea soli -
citării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru
obiectivul Fabrică de mobilă, situat în localitatea Romos,
nr. 484, jud. Hunedoara. Informații se pot obține la sediul
APM Hunedoara, din Deva, str. A.Vlaicu, nr. 25, de luni până
vineri (orele 8-16). Eventualele sesizări și reclamații pot
fi depuse, în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu -
blicării anunțului.

Deva - Peste 100 de
percheziţii au fost efectuate
într-o amplă acţiune desfăşu-
rată la nivel naţional de
poliţişti de la investigarea
criminalităţii economice. 

Au fost vizate instituţii pub-
lice unde s-ar fi făcut achiziţii
fictive sau supraevaluate, se

arată într-un comunicat al
Poliţiei Române. 

Poliţiştii au pus în aplicare
15 mandate de aducere pe nu-
mele unor persoane care sunt
suspecte sau au legătură cu un
dosar penal în care se es-
timează un prejudiciu de 2
milioane de euro. 

În județul Hunedoara ar fi
fost vizată Primăria Aninoasa,
primarul localităţii menţio -
nând că actele ridicate de
procurorii anticorupţie se re -
feră la achiziţii mai vechi, efec-
tuate în perioada în care el nu
ocupa fotoliul de edil şef al
oraşului. 

Percheziţii la peste 100 de primării

Datorii de un miliard de euro la
Complexul Energetic Hunedoara



C
lădirea este un focar
de infecţie de
aproape 17 ani.

Deva – Anul începe cu
veşti bune pentru locuitorii
municipiului Deva, care s-au
întrebat, de atâtea ori, cât ar
mai trebui să suporte deran-
jul provocat de clădirea fos-
tului restaurant Astoria, de
pe strada Eminescu. Se pare
că lucrurile se vor rezolva fa-
vorabil, deoarece primăria a
anunţat, zilele trecute, că a
făcut primii paşi concreţi în
vederea achiziţionării ruinei
fostului restaurant. 

„Timp de 17 ani de când
clădirea a fost abandonată
de către proprietari, Astoria
a fost un adevărat focar de
infecţie unde se aruncau
gunoaie şi îşi găseau refugiu
oamenii străzii.

Disconfortul creat cetăţe-
nilor din zonă a fost major,
iar Primăria Municipiului
Deva, deşi a avut mai multe
tentative de a rezolva pro -
blema de-a lungul anilor, nu
a reușit să găsească o
soluție”, a declarat primarul
Florin Oancea.

Acum, conducerea Primă -

riei Deva şi-a exprimat in-
tenţia fermă de a cumpăra
ruina fostului restaurant şi a
obţinut acceptul de principiu
al proprietarilor.

De săptămâna viitoare,
echipele Serviciului Public
de Întreţinere şi Gospodărire
Municipală Deva vor ecolo-
giza spaţiul, vor blinda in-
trările în clădire şi vor
în cercui perimetrul cu pa -
nouri de protecţie.

Vor urma paşii legali nece-
sari achiziţionării imobilului
de către municipalitate
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Fostul Astoria va dispărea 
din peisajul Devei

C
ontribuabilii per-
soane fizice și ju-
ridice își pot achita

impozitele și taxele locale
pentru anul 2020. 

Deva – Autorităţile locale
au deschis deja ghişeele pen-
tru plata obligațiilor fiscale
către bugetul local. Aproape
la fiecare primărie din judeţ,
în funcţie de hotărârile adop-
tate de consiliile locale fiind
stabilite şi reduceri pentru
persoanele care achită aceste
obligaţii în avans.

De exemplu, contribuabilii

din Deva care achită integral
impozitul până la data de 31
martie 2020 beneficiază de o
bonificaţie de 5%. Nivelurile
impozitelor și taxelor locale
au fost aprobate prin
Hotărârea Consiliului Local
nr. 433/2019, care poate fi
consultată pe www.primari-
adeva.ro, Secțiunea Hotărâri
de consiliu.Plata poate fi
efectuată prin două moda -
lități: la ghişeele Direcției Im-
pozite şi Taxe Locale Deva
(Bulevardul 1 Decembrie
1918, nr. 16A, telefon

0254.215.417) - în numerar
sau cu cardul, și online, pe
portalul ghiseul.ro.

Pentru vizualizarea și
plata online a impozitelor și
taxelor locale, contribuabilii
au la dispoziție portalul
ghiseul.ro. 

Toate informaţiile despre
vizualizarea şi plata online a
obligațiilor fiscale la bugetul
local sunt disponibile pe
www.primariadeva.ro sau
pot fi solicitate, printr-un
email, la adresa informat-
ica@primariadeva.ro.

Locuitorii municipiului
Huneodara vor plăti aceleaşi
sume la impozite, ca şi anul
trecut. Acest lucru se datorea -
ză faptului că în municipiul
Hunedoara au fost atrase
multe fonduri europene şi gu-
vernamentale, care permit
dezvoltarea unor investiţii
fără majorări de taxe şi im-
pozite locale, a menţionat pri-
marul Dan Bobouţanu. Plata
se poate face și online,
evitând, astfel, statul la cozi.

Se pot plăti impozitele și taxele locale
pe anul 2020

Deva - După desfiinţarea
Serviciului Judeţean pentru
Ocrotirea Animalelor fără
Stăpân, din motive care ţin de
Consiliul Judeţean Hune-
doara, câinii s-au înmulţit
necontrolat în toate loca -
lităţile judeţului.

Problema câinilor fără
stăpân din Deva va fi rezol-
vată în cursul lunii februarie,
ne asigură administraţia lo-
cală. Acum, Primăria Deva a
luat decizia de înfiinţare a
unei asociații proprii având ca
obiect de activitate cap-
turarea câinilor fără stăpân,
asociație la care pot adera ul-
terior şi alte primării din
judeţ care doresc acest lucru.

“Asociația va începe să
funcţioneze din luna febru-
arie. Animalele vor fi cap-
turate, sterilizate, tratate în
adăpostul existent la Sân-
tuhalm, proprietatea UAT
Deva, în conformitate cu
normele europene”, a infor-
mat Primăria Deva.

Serviciu de ecarisaj şi
la alte primării

Problemele legate de pre -
zenţa câinilor vagabonzi pe
străzi au reînceput să apară din
toamna anului trecut. Atunci,
Consiliul Judeţean Hunedoara a
fost nevoit să se retragă din Ser-
viciul Judeţean pentru Ocrotirea
Animalelor Fără Stăpân, o aso-
ciaţie de dezvoltare intercomu-
nitară înfiinţată în urma
asocierii Judeţului Hunedoara
prin CJ Hunedoara cu localităţile
din judeţ. Curtea de Conturi a
apreciat că bugetul judeţului nu
poate finanţa activitatea acestei
asociaţii şi, prin urmare, era
nevoie de majorarea cotizaţiilor
celorlalţi membri.

Că nu s-a ajuns la o înţelegere
a demonstrat-o situaţia par-
cursă în timp şi faptul că tot mai
multe primării au anunţat că îşi
vor înfiinţa singure propriul ser-
viciu de ecarisaj. Este cazul
Primăriei din Hunedoara, dar şi
al celor din Valea Jiului.

Problema animalelor 
fără stăpân, în atenţia 

autorităţilor



Autorităţile consi -
deră că este nece-
sară reformarea

rapidă a sistemului de
pensii publice.

Deva – De mai multe zile,
declaraţii ale unor personal-
ităţi politice aduc în atenţie
posibilitatea prelungirii
vârstei de ieşire la pensie
până la 70 de ani. Informaţia
a stârnit un val de reacţii,
fapt care a determinat-o joi
pe vicepremierul Raluca
Turcan să explice că nu s-ar
pune problema prelungirii
perioadei de activitate pen-
tru cei care mai au până la
pensie. Ea a declarat că Gu-
vernul Orban nu are "nicio
intenție de a crește vârsta de
pensionare". 

Vicepremierul Turcan a
precizat, joi dimi neață, că
România n-ar fi pregătită
pentru o asemenea modifi-
care legislativă.

Pe de altă parte, ministrul
Finanţelor Publice, Florin
Cîţu, a apreciat, zilele tre-
cute, că este necesară refor-
marea rapidă a sistemului de
pensii, pentru că, altfel, celor
născuţi după anul 1970 nu
va mai avea cine să le
plătească pensiile, întrucât
nu vor mai fi bani. 

Legea pensiilor se va
aplica

„Este momentul să venim
cu o viziune pe termen lung”,
a spus Cîţu la un post central

de televiziune, precizând că
”s-au tot făcut cârpeli de 30
de ani”.

El a dat asigurări că Legea
pensiilor va fi pusă în apli-
care exact aşa cum este, în
2020, banii fiind prevăzuţi în
buget. 

În ceea ce priveşte pensi-
ile speciale, guvernul va con-
tinua să abordeze acest
subiect şi în acest an. De alt-
fel, Florin Cîţu şi-a exprimat
speranţa că acest aspect va fi
rezolvat în cursul anului
2020. 

„Există acest drept pentru
a avea o pensie care nu este

legată de contributivitate,
dar calculul acestei pensii
este în atribuţiile Guvernu-
lui, asta nu înseamnă că tre-
buie să fie pensii de zeci de
mii de lei, care să fie mai
mari decât un salariu. Există
categorii care, prin tratate
internaţionale, au dreptul la
pensii de serviciu, dar asta
nu înseamnă că trebuie să fie
pensii nesimţite”, a spus Cîţu. 

În funcţie de 
contributivitate

Ministrul Finanţelor a
menţionat că guvernul îşi
menţine principiul conform

căruia pensiile trebuie acor-
date în funcţie de contribu-
tivitate. 

„Noi susţinem în conti -
nuare un singur principiu
pentru pensii: contributivi-
tate pentru că nu există două
Românii sau două tipuri de
români, unii mai speciali
decât alţii. Suntem aceiaşi
oameni. Sistemul de pensii
astăzi este ca un Caritas – cât
ai oameni să contribuie, este
ok, dar având în vedere
evoluţia demografică din
România, cei care sunt năs-
cuţi cam prin anii '70 nu vor
mai avea cine să le plătească

pensia”, a mai spus ministrul
Finanţelor. 

În ceea ce priveşte re-
forma sistemului de pensii,
ministrul a menţionat că tre-
buie luată o decizie cât mai
rapidă în ceea ce priveşte
acest aspect pentru că tot
procesul va dura aproape 20
de ani. „Nu se întâmplă peste
noapte, durează cam 10 – 15,
poate 20 de ani, să reaşezăm
situaţia. (...) Trebuie să refor-
măm întreg sistemul de pen-
sii că, fără o reformă clară, nu
vor mai fi bani. Este momen-
tul să venim cu o viziune pe
termen lung.
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Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare?
Se va prelungi la 70 de ani?

Unul dintre cele
mai echilibrate
state europene

din punct de vedere al
disciplinei muncii a in-
trodus săptămâna de
lucru de numai patru
zile, cu câte şase ore
fiecare.

Deva - Finlanda introduce
programul de lucru de patru
zile pe săptămână şi şase ore
pe zi, în urma unei reforme
sub tutela celui mai tânăr
premier din lume, Sanna
Marin, în vârstă de 34 de ani,
scrie presa britanică.

Reforma le va permite an-
gajaţilor să petreacă mai mult
timp cu familia şi să se bucure
de viaţă, cultură şi hobby-uri. 

Măsura este luată după un
„experiment” din 2015, des-
făşurat în Suedia, care a
dovedit că un program de
şase ore de muncă pe zi poate
spori productivitatea. Rezul-
tatele au arătat că angajaţii
sunt mai fericiţi, sănătoşi şi
productivi.

În noiembrie 2019, Mi-
crosoft Japonia a introdus
weekend-ul de trei zile pen-
tru angajaţi şi productivitatea

a crescut cu 40%. 
Premierul finlandez,

Sanna Marin, a declarat că
prin noua măsură se crează
posibilitatea ca oamenii să
stea mai mult cu cei din fa -
milie şi că va creşte calitatea
vieţii. „Oamenii merită să stea
mai mult cu famila, cu cei
dragi, să se bucure de pasiu-
nile lor şi alte aspecte ale
vieţii, precum cultura”.

Mamă a unui copil, Sanna
Marin conduce o coaliţie de
centru-stânga, alături de alte
patru partide, conduse de
femei cu vârste sub 35 de ani.

Finlanda reduce programul de lucru la patru zile pe săptămână și șase ore pe zi
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Începând cu data de
01.12.2019 - după
cum ne informa

judecător Mihaela-Aure-
lia CONTA,  vicepreșe -
dinte Tribunalul
Hunedoara - la nivelul 
tuturor instanţelor din
circumscripţia teritorială
a Curţii de Apel 
Alba Iulia a devenit 
operaţională aplicaţia
„TDS” (Trimitere 
Document Securizat).

În considerarea faptului
conform căruia, până la data
de 15.07.2019, au fost final-
izate toate etapele privind
implementarea aplicaţiei de-
numite generic „dosarul
electronic” şi că se impune,
în continuare, transpunerea
în practică a dispoziţiilor art.
154 alin. 6 şi 61 din Codul de
procedură civilă şi cele ale
art. 257 alin. 5, art. 259 alin.
13, art. 262 alin. 2 fraza a II-
a şi  art. 264 alin. 1 din Codul
de procedură penală, având
în vedere și direcţiile de acţi-
une consolidarea instituţion-

ală a sistemului judiciar şi
asigurarea transparenţei şi
informatizării actului de
justiţie (Open Justice) pre-
cum şi obiectivele strategice
corespunzătoare fiecăreia
dintre direcţiile de acţiune
enunţate, astfel cum sunt
cuprinse în Strategia de dez-
voltare a sistemului judiciar
2015-2020, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr.
1155/2014 şi urmărind ca şi
rezultate implementarea sis-
temului de depunere a
dosarelor în format elec-
tronic şi un acces online la
justiţie îmbunătăţit, preșe -
dintele Curții de Apel Alba
Iulia, domnul judecător Liviu
Gheorghe Odagiu, a decis ca
începând cu data de
01.12.2019 toate instanţele
din circumscripţia teritorială
a Curţii de Apel Alba Iulia să
utilizeze aplicaţia „TDS”.

Această aplicaţie facili -
tează citarea şi comunicarea
actelor de procedură către
persoanele care şi-au expri-
mat acordul pentru comuni-

carea actelor în format elec-
tronic.

Astfel, începând cu această
dată în dosarele în care există
exprimate, în format scris,

acorduri pentru comunicarea
actelor în format electronic,
citarea şi comunicarea ac -
telor de pro cedură către per-
soanele care şi-au exprimat

acordul în acest scop se va
face exclusiv prin inter-
mediul poştei electronice,
prin intermediul aplicaţiei
„TDS”.

... Simțim încă bucuria
Crăciunului, care a fost o
adevărată zi a reculegerii,
sărbătoare a păcii și 
credinței strămoșești.

A fost o zi a colindelor, a
cântecelor de slavă, de cân -
tare îngerească și chemare la
pace și iubire între oameni.

În acest context, corul

„ANASTASIS” din cadrul Bis-
ericii ortodoxe „Adormirea
Maicii Domnului” din Deva,
condus de Paul CLADNI, a in-
terpretat frumoase colinde
creștinești, poposind în dife -
rite locații, printre care
Biseri ca de care aparține,
mănăstirea Dumbrava (Alba),
Episcopia ortodoxă din Gyula

(Ungaria), la Familia Regală
(Săvârșin) și nu în ultimul
rând în localitatea Cinciș-
Cerna (de unde redăm câteva
imagini).

Paleta bogată de colinde a
oferit auditoriului adevărate
trăiri sufletești, lecții care
cheamă la pocăință, rugăciu -
ne, înțelepciunea religiei

ortodoxe mântuitoare -
reazem și trăire a vieții - dar
și la închinare în fața altarului
credinței specifică modelului
de oameni care tind spre

asemănarea cu Dumnezeu.

Pagină realizată de
Ioan Vlad și Georgeta-

Ileana Cizmaș

COLINDELE - TRĂIRI SUFLETEȘTI,
LECȚII CARE CHEAMĂ LA RUGĂCIUNE 

ȘI IUBIRE ÎNTRE OAMENI

INSTANŢELE DIN CIRCUMSCRIPŢIA
TERITORIALĂ A CURŢII DE APEL ALBA
IULIA UTILIZEAZĂ APLICAŢIA „TDS”
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P
rima pistă de
atletism modernă
din judeţul Hune-

doara va fi construită în
Deva, în incinta stadionu-
lui municipal Cetate. 

Primăria Deva a scos la
licitaţie publică lucrările de
modernizare a pistei de
atletism din incinta Sta-
dionului „Cetate”. Investiţia
se ridică la 5,6 milioane de
lei.

„În prezent există la Sta-
dionul municipal o pistă de
atletism amenajată cu 6 cu-
loare de alergare şi cu două
piste de 100 de metri garduri
dispuse de o parte şi de alta
a terenului de fotbal pe
latura lungă. Pista de atle -
tism existentă este realizată
din zgură granulată şi în-
cadrată cu borduri din beton
de ciment. Stratul de zgură
ce reprezintă infrastructura
şi suprastructura complexu-
lui pietonal este de 15 cm.
Prin nerealizarea la timp a

reparaţiilor s-au produs de-
gradări majore. Apele plu-
viale băltesc pe suprafaţa
pistei, deoarece nu este
drenată sau dirijată. Pista de
atletism din zgură nu se mai
foloseşte şi nu reprezintă
sigu ranţă compeţională”, se
arată în studiul de fezabili-
tate necesar investiţiei.

Noua pistă de atletism
care înconjoară terenul de
fotbal va avea 15.700 de
metri pătraţi, o lungime de
minimum 400 de metri şi opt
culoare. Structura de zgură
va fi înlocuită cu una de cau-
ciuc prefabricat sau cauciuc
turnat, va fi amenajat un sis-
tem de drenaj şi vor fi reali -
zate sectoare de specialitate
pentru atletism, aruncarea
cercului, ciocanului, suliţei,
sărituri etc. Primăria a scos
la licitaţie publică şi lucrările
de amenajare a unui teren de
sport din incinta stadionului
municipal, investiţie esti-
mată la 1,8 milioane de lei.

I
mediat după sarbăto-
rile Crăciunului, o
echipă de tineri judoka

de la categoriile cadeți și
juniori, reprezentând
România a participat la o
ultimă competiție inter-
națională din anul com-
petițional 2019. Este
vorba de Trofeul Riviera
del Corallo ediția 2019
care a fost organizată în
Sardinia-Italia.

Au mai participat la aceste

întreceri sportivi din Ungaria,
Rusia, Republica  Moldo va,
România  și din ţara gazdă.
Sportivul  Alexandru Ilie, le-
gitimat la LPS Cetate Deva a
făcut parte din delegația
României iar la finalul com-
petiției, după cinci meciuri
disputate , el a reusit să urce
pe podiumul de premiere cu
echipa, cucerind o bine meri-
tată  medalie de bronz. Locul
I si medalia de aur a revenit
echipei  tarii gazdă ,Italia,  ur-

mată în clasament de for-
mația care a reprezentat
Rusia și de echipa din  Româ-
nia.

Menţionăm că Alexandru
Ilie, este pregătit la centrul
devean de către prof. Daniel
Victor Gârbovan și este com-
ponent al lotului reprezenta-
tiv de juniori si cadeţi, iar la
turneul din Sardinia a făcut
echipă cu o serie de luptători
de la clubul municipal din
Miercurea Ciuc.

Judo:  Final de an cu medalie pentru 
deveanul  Alexandru Ilie

Atletism: Prima pistă de atletism
modernă din judeţ, la Deva

Olimpice– A

fost inaugurat

Stadionul

Național pen-

tru Tokyo 2020

Noul Stadion Național din
Tokyo a fost inaugurat în
cadrul unui eveniment denu-
mit simbolic “Hello Our Sta-
dium!”, care s-a dorit  a fi o
ceremonie de repetitive pen-
tru festivitatea de deschidere
a Jocurilor Olimpice de la
Tokyo din acest an. Arena are
o înălţime de 47,4 metri şi
60.000 de locuri, unde între
24 iulie și 9 august vor avea
loc ceremoniile de des -
chidere şi închidere ale
Olimpiadei din Japonia , dar
și întrecerile olimpice de
atletism. În aplauzele specta-
torilor, 2020 de alergători
printre care sprinterul
japonez Yoshihide Kiryu,
Mizuki Noguchi, campioana
olimpică la maraton de la JO
Atena 2004 și dubla medali-
ată olimpică la maraton Yuko
Arimori au defilat pe pista de
atletism, iar celebrul atlet
Usain Bolt, de opt ori cam-
pion olimpic, a făcut o tură de
pistă.  Noul Stadion Naţional,
a fost finalizat în 36 de luni şi
a costat 157 miliarde yeni
(1,4 miliarde dolari), a în-
locuit Stadionul Naţional care
a fost utilizat ca arenă princi-
pală la Jocurile Olimpice de la
Tokyo din 1964. Oficialităţile
japoneze au precizat că sta-
dionul îndeplineşte „cele mai
înalte standarde de design
universal din lume” şi are to-
todată facilităţi pentru per-
soanele cu handicap.
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O
mare parte dintre
componentii
echipei olimpice

care vor reprezenta Româ-
nia la Jocurile Olimpice de
Tineret – JOT Lausanne
2020, programate în pe-
rioada 9-22 ianuarie,  se
află în Satul Olimpic, fie cel
de la Lausanne, fie cel de
la  Saint-Moritz  și au par-
ticipat la festivitățile de
deschidere a jocurilor. 

Prima surpriză, ținând
seama de faptul că întrecerile
olimpice se desfășoară în
doua zone aflate la distanță de
aproximativ 360 km – Lau-
sanne și Saint Moritz iar vre-
mea nu este tocmai pe placul
organizatorilor, Comitetul In-
ternațional Olimpic a decis ca
o ceremonie de deschidere
identică cu cea programată la
Lausanne, să se organizeze și
la Saint Moritz

O a doua surpriză,a venit
din cadrul delegației noastre.
Față de cele programate în
țară, purtătorul drapelului
României pentru festivitatea
de deschidere… au fost de
fapt doi purtători de drapel.
Sportivul anunțat initial de
către COSR , Gheorghe Perut
Jinga, a fost înlocuit cu George
Petrut Cotinghiu, din motive
medicale , astfel că  drapelul a
fost preluat de către  Constan-
tin Surdu cel care  a purtat
drapelul la deschiderea de la
Lausanne .      

Cum a fost nevoie și de un
purtător de drapel la des -
chiderea de la  Saint Moritz, a
fost desemnată de către
membrii delegației noastre,
junioara Georgeta Popescu.

Mihai Covaliu (foto), preșe -
dintele Comitetului Olimpic și
Sportiv Român  a declarat: "La
Lausanne și Saint-Moritz

spor tivii noștrii vor avea
ocazia să își depăsească cele
mai bune performanțe pentru
a avea o continuare și la
Jocurile Olimpice de seniori,
care vor avea loc la 2022 la
Beijing, iar în 2026 la Milano și
Cortina d'Ampezzo. Ei trebuie,
acum să fie încrezători în pro-
priile șanse și mândri că
reprezintă Romania la acest
eveniment”. O parte a mem-
brilor delegației vor sosi la
Lausanne pe data de 16 ian-
uarie și vor intra direct în com-
petiție.

C
omisia Tehnică –
Subcomisia de Se-
nioare s-a reunit luni

la București, pentru a
analiza prestația
României la Campionatul
Mondial și unde echipa
noastră a încheiat 
competiția  din Japonia 
pe locul 12. România a
pierdut trei jocuri la cel
puțin 12 goluri diferență,
ajungând să fie înfrântă și
de Japonia cu 37-20.

Tomas Ryde, antrenorul
formației noastre și-a asumat
greșelile, iar la final a susținut
că este dispus să renunțe la
post dacă membrii Comisiei
Tehnice vor vota că trebuie
făcută schimbarea. Majori-
tatea celor din comisie au
decis că selecționerul Tomas
Ryde ar trebui să plece.

Foarte probabil, viitorul
antrenor va fi român, iar pe
13 ianuarie se va decide între
Florentin Pera, Adrian Vasile,
Bogdan Burcea, Aurelian
Roșca, Ovidiu Mihăilă, Gheor -

ghe Tadici dar ultimul a  dec-
linat varianta de a prelua
echipa națională, iar Ovidiu
Mihăilă nu are experiența
necesară. Așadar, în cursa
pentru preluarea formației
naționale au rămas Florentin
Pera, Adrian Vasile, Bogdan
Burcea, Aurelian Roșca.

Alexandru Dedu, președin-
tele FR de Handbal, a confir-
mat informația plecării lui
Tomas Ryde. „Au fost nomi-
nalizaţi patru antrenori pen-
tru a-l înlocui pe Tomas Ryde,
timpul este scurt şi trebuie să
avem un antrenor la echipa
naţională pentru a pregăti
participarea la turneul pre-
olimpic de la Podgorica ”.

În 20-22 martie, România
va participa la turneul pre-
olimpic de la Podgorica, ală-
turi de Muntenegru, Norvegia
și Coreea de Nord, de unde
primele două clasate se cali-
fică la Jocurile Olimpice de la
Tokyo.

Handbal feminin: Naționala

României… rămâne fără

antrenorul Tomas Ryde

Jocurile Olimpice de
iarnă pentru tineret

Lausanne 2020

C
ele câteva gimnaste
care vor alcătui 
nucleul viitoarei

echipe naționale  
feminine, printre care 
junioarele Silvia Sfiringu ,
Ioana  Stănciulescu 
(ambele Farul Constanta)
dar și sportive senioare
de la centrele din Deva
sau Dinamo București, s-
au aflat pentru câteva zile,
cu aprobarea FR Gimnas-
tică, într-un cantonament
centralizat în Stațiunea
montană Râușor, din
judetul Hunedoara.

Sportivele  au fost însoțite
de către  antrenorii Liliana
Cosma, Nicolae Forminte și
ceilalți  tehnicieni care fac
parte din colectivul de
antrenori, care se va ocupa
de  pregătirea gimnastelor
pentru  competițiile  progra-
mate în anul 2020.

Noul an competițional
2020 are ca primă mare în-
trecere, Campionatele Eu-
ropene, competiție care se va
desfășura  în perioada 28
aprilie -3 mai în capitala
Franței, la Paris, unde  acest

gen de  întreceri revine după
20 de ani,  ultima ediție de
Campionat European organi-
zat în Franța fiind în anul
2000, în Arena Paris-Bercy.

Gimnastele noastre au
revenit după cantonamentul
de la Râușor,  în sala  de antre-
nament de la Deva, (care este
până la urmă agreată de toți
factorii implicați  în pregătirea
sportivelor) pe data de 3 ia -
nuarie  a.c. pentru a pregăti,
cum spuneam, participarea  la
viitoarele competiții inter-
naţionale.

Gimnastică:  Gimnastele  din lotul naţional au revenit în sala de la Deva



P
otrivit calendarului
chinezesc, noul an
2020 începe la a

doua lună nouă după 
solstițiul de iarnă. Astfel
că, Șobolanul de Metal își
va intra în drepturi în-
cepând cu 25 ianuarie
2020 și va dura până pe 
11 februarie 2021, când va
începe Anul Bivolului de
Metal.

Previziuni pentru 

Anul 2020
Despre anul 2020 astrolo-

gia chinezească ne spune că
este un an al belșugului,
economia mondială intrând
într-o perioadă de creștere.
Fiind primul semn dintre cele
12 din astrologia chinezească,
din acest motiv 2020 este
considerat a fi un an al noilor
începuturi. Afacerile vor lua
amploare, speculațiile finan-
ciare de asemenea, iar bogăți-
ile se vor acumula într-un
ritm alert. Se vor face și in-
vestiții pe termen lung,
Șobolanul ajutând oamenii să
fie vizionari, iar metalul să fie
răbdători. Și cum anul Mis-
trețului se încheie și cel al
Șobolanului începe, se pare că
vom finaliza un ciclu de viață
și că, iar din ianuarie 2020, va
începe alt ciclu, dominat de
schimbări. Iar ca să reușim,
condiția este să lăsăm în urmă
suferințele, regretele și să ne
concentrăm asupra viitorului.
În acest sens, cei născuți în
anul Șobolanului, pot obține
beneficii nesperate, mai ales
în plan profesional. Dar nu
numai ei, noi toți vom găsi cu
ușurință idei și soluții inge-
nioase la toate problemele
noastre. Cei cu spirit de iniția-

tivă, care doresc o schimbare
în viața lor, pot avea noroc. De
asemenea, cei singuri își vor
găsi cu mai multă ușurință
perechea potrivită.

Previziuni în funcție

de anul nașterii, 

pentru toate zodiile
ȘOBOLANUL –1912,
1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984,

1996, 2008.
Nativii acestei zodii vor

face alegeri pe bază de
înțelepciune, atât la locul de
muncă, cât și în familie. Cu
toate că au multă energie, în
viața lor nu va curge numai
lapte și miere. Este posibil să
se confrunte cu unele prob-
leme financiare, pe care le vor
rezolva destul de repede. În
viața de cuplu, lucrurile nu

sunt simple, pentru că stresul
le poate influența relația. De
aceea, trebuie să dea dovadă
de mai multă înțelepciune în
luarea deciziilor de orice fel.

BIVOL - 1913, 1925,
1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997,

2009
Pentru nativii acestei zodii,

astrele prevestesc un an mai
dificil în plan sentimental. Dar
nu fiți triști, veți avea mai mult
noroc la bani sau în afaceri, iar
acest lucru este foarte impor-
tant. Mai mult decât atât, vă
veți afirma într-un domeniu
mult dorit. Pentru a reuși,
munciți mult la unele proiecte
și nu vă mai rămâne timp să
fiți alături de partenerul de
cuplu. Chiar dacă succesul și
norocul vă stau alături, tre-
buie să fiți mai flexibili și să

renunțași, pe cât posibil, la
încăpățânare. Doar așa vă veți
găsi liniștea.

TIGRU - 1914, 1926,
1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998,

2010
În acest an, aveți nevoie de

răbdare, discernământ și nu
în ultimul rând atenție, atunci
când este vorba de o decizie
importantă. Este posibil să
faceți multe călătorii în afara
țării, dar la final, satisfacțiile
vor fi pe măsură. Dacă în acest
an veți demara un proiect
care, la început nu merge așa
cum v-ați fi dorit, nu-l aban-
donați, pentru că spre final, va
fi un succes nesperat. Reușiți
să obțineți independență fi-
nanciară dintr-o nouă sursă
de venit. În dragoste, n-ar fi
rău să vă implicați mai mult și

să vă sprijiniți partenerul.

IEPURE -  1915, 1927,
1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999,

2011
Potrivit astrologilor, cei

născuți în această zodie vor
avea parte de momente fru-
moase. Sunt multe șanse să
primiți o moștenire, care vă va
scăpa de toate gândurile
negre legate de viitorul vos -
tru. Este posibil ca în acest an
să vă schimbați locul de
muncă și să aveți alte șanse în
carieră. Cei singuri s-ar putea
să-și găsească partenerul,
chiar la locul de muncă. Și, de
dragul păstrării bunelor re-
lații, nu este exclus să faceți și
compromisuri. Dar, indiferent
de deciziile pe care le veți lua,
ascultați-vă inima și nu lăsați
pe alții să vă ghideze viața.
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DRAGON -  1916,
1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988,

2000, 2012
În acest an, s-ar putea să

aveți multe surprize neaștep-
tate. Vă bucurați de atenția
sexului opus și nu este exclus
să vă construiți o relație de
lungă durată, care poate duce
la căsătorie. Veți întâlni și situ-
ații dificile, dar cu răbdare și
calm le veți trece pe toate.
Dacă păstrați echilibrul între
muncă și viața de familie, lu-
crurile vor fi simple, fără com-
plicații. Chiar dacă unele
personae din jurul vostru vă
vor susține cu sfaturi, idei sau
bani, ar fi de dorit să vă alegeți
singuri drumul. Apar și chel-
tuieli neprevăzute, dar le veți
face față. 

ȘARPE - 1917, 1929,
1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001,

2013
Nativii acestei zodii au

toate șansele să renască, să-și
schimbe viața și să o ia de la
capăt, prezic astrologii. Se vor
implica în activități intere-
sante, în care își vor găsi
echilibrul. S-ar putea să apară
mici obstacole în carieră, dar
calmul  îi va ajuta să treacă
peste obstacole și chiar să
înceapă o afacere nouă sau să-
şi îndeplinească un vis mai
vechi. Astrolgii vă sfătuiesc să
stați departe de conflicte sau
bârfe și să mergeți pe drumul
ales de voi. Cei singuri își vor
găsi perechea, dar trebuie să
chibzuiască bine atunci când
fac alegerea.

CAL - 1918, 1930,
1942, 1954, 1966,
1978, 1990, 2002,

2014
Ambiția care vă caracter-

izează vă poate aduce multe
satisfacții, dar și neajunsuri.
Tocmai de aceea e bine să

manifestați prudență în lu-
area hotărârilor, indiferent
care ar fi ele. Astrele vă prezic
o evoluție rapidă în carieră,
dar trebuie să depuneți un
efort deosebit pentru asta. La
final, veți vedea că a meritat
efortul. Dacă sunteți într-o re-
lație, s-ar putea să apară
episoade mai puțin plăcute,
dar pe care reușiți să le ges-
tionați. Provocările la care
sunteți supuși vă ajută să tes-
tați iubirea necondiționată
sau răbdarea partenerului. Nu
este exclus să pierdeți timp și
bani pe tot felul de probleme
minore. 

CAPRĂ (OAIA) - 1919,
1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991,

2003, 2015
Previziunile pentru nativii

acestei zodii sunt la cote
înalte. Energia de care dis-
puneți vă ajută mult, lucrurile
vor curge de la sine, iar real-
izările vor veni și ele, pe tot
parcursul anului. Ideile voas-
tre în plan profesional sunt de
bun augur.  La locul de muncă
veți fi apreciați de șefi, dar
acest lucru nu este pe placul
colegilor. Vă implicați în tot
felul de afaceri, aveți idei cre-
ative, care vor impresiona
concurența. Și în plan senti-
mental lucrurile vor merge
bine. Farmecul vostru
irezistibil atrage admiratorii,
iar acest lucru nu vă displace.
Este necesar să acordați mai
multă atenție relaxării.

MAIMUȚA - 1920,
1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992,

2004, 2016
Nativii acestei zodii vor

avea multe surprize pe tot
parcursul anului. Intervin
schimbări neașteptate, la care
trebuie să se adapteze din
mers. Acceptați fără problem
noul, dar asta nu înseaamnă
că trebuie să vă exprimați
ideile în public. Păstrați-le

pentru voi, iar dacă se ivește
ocazia, faceți investiția la care
vă gândiți de multă vreme. Re-
lațiile de familie s-au îm-
bunătățit, iar acest lucru vă
mobilizează. S-ar putea ca și
în vița sentimentală să aibă
loc schimbări, care nu vor
duce la o relație de durată.

COCOȘ - 1921, 1933,
1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005,

2017
După cum ne spun as-

trologii, se pare că aceasta
este cea mai norocoasă zodie
din anul Șobolanului.
Alegerile pe care le faceți în
acest an  sunt de bun augur.
Încercați, totuși, să nu dați
curs tentațiilor care apar în
viața voastră și să vă păstrați
echilibrul în toate. În plan pro-
fesional, vă așteaptă un an
bun, cu realizări extraor-
dinare. Având o personalitate
puternică, nativii acestei zodii
nu se vor teme de dificultăți și

se remarcă în orice domeniu.
Chiar dacă stați bine la capi-
tolul financiar, nu trebuie să
faceți risipă și să cheltuiți
banii pe tot felul de nimicuri.

CÂINE- 1922, 1934,
1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006,

2018
Pentru a realiza ceea ce-și

doresc, nativii din această
zodie au nevoie de multă 
energie, hotărâre și forță. Și,
mare atenție, nu este loc de
relaxare pentru că succesul în
următorii 11 ani ai ciclului,
depinde mult de efortul
vostru din acest an. Ambițioși
și puternici, nativii zodiei
reușesc să treacă peste toate
obstacolele și la locul de
muncă, unde, Șobolanul îi va
obliga să ia deciziile cele mai
bune. Dar vor cunoaște și feri-
cirea, iubirea partenerului
fiind esențială. Cei singuri își
vor găsi partenerul ideal, cu
care se vor înțelege din priviri.

MISTREȚUL- 1923,
1935, 1947, 1971,
1983, 1995, 2007,

2019
Luptători și energici, nativii

din zodia Mistrețului vor face
progrese uimitoare în munca
lor. Visurile lor pot devni reali -
tate, dacă-și cunosc interesele
și merg doar pe drumul ales
de ei. Există șansa să fie pro-
movați la locul de muncă, iar
veniturile să le crească simți-
tor. Dar atenție, vor exista și
multe provocări, la care tre-
buie să facă față. Pentru cei
singuri, veștile sunt promiță-
toare. Este posibil să aveți o
relație stabilă, care să ducă la
căsătorie. Spre sfârșitul anu-
lui, cineva din trecutul vostru
s-ar putea să apară și să vă
dea peste cap toate planurile.
Nu vă lăsați ispitiți, căutați să
vă mențineți echilibrul și să
mergeți înainte. 

Documentat de 
Cornelia Holinschi
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SÂMBĂTĂ, 11 ianuarie , ora 20,00

Degustarea de vinuri 
Pornind de la o poveste reală, filmul scoate în evidență pe-

rioada tulbure a anului 1976, atunci când industria de vinuri
din Statele Unite ale Americii a câștigat o răsunătoare victorie
la o competiție internațională de degustare de vinuri, asupra
mult apreciatelor vinuri franțuzești. În central acțiunii este
Jim Barrett, un fost avocat de succes, care a renunțat la pro-
fesie pentru a deveni cultivator de struguri. Acesta deține și
conduce cu o mână de fier un domeniu și o vie pe nume
Chateau Montelena în Napa Valley. Luptându-se să
supraviețuiască într-o vreme în care producția de vinuri era
foarte mică, Jim este nemulțumit de fiul lui, Bo, care nu pare
interesat să preia afacerea familiei și care se comportă ca și
când ar fi într-o permanentă vacanță. Lucrurile se complică
și mai mult atunci când Bo și Gustavo, fiul unui agricultor
mexican care îl ajută pe Jim Barrett la toate treburile legate
de vie, se îndrăgostesc nebunește de aceeași fată - frumoasa
Sam.
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Intenționați să faceți mai
multe modificări în casă și nu
știți cu ce să începeți. Profitați
acum de reducerile care se fac
după sărbători și veți fi mulțu-
miți. La serviciu se anunță
schimbări importante și ar fi
bine să fiți pe fază. Căutați să
vă obișnuiți cu toate, din mers.

Acum, după ce sărbătorile au
trecut, trebuie să vă mobi-
lizați, pentru că la locul de
muncă veți primi noi respons-
abilități. Sunteți hotărâși să
demonstrați că puteți face față
cu brio tuturor provocărilor
care se ivesc pe parcurs. 
Chiar de la începutul anului,

veți avea o perioadă bună.
Sunteți puși în fața unei
alegeri care vă poate schimba
toate planurile. Chibzuiți cu
atenție fiecare detaliu și nu vă
lăsași influențaţi de aparențe.
Doar așa veți putea alege ceea
ce este mai bun pentru voi.

În perioada următoare, veți
avea parte de evenimente im-
portante, cu lucruri bune, dar și
cu unele opreliști. Primiți vești
bune, dar și unele mai puțin
bune, care, dacă nu sunteți
atenți, vă pot influența negativ.
Mobilizați-vă și nu lăsați pe ni-
meni să vă strice buna dispoziție. 

Sunt vești bune pentru nativii
acestei zodii, încă de la în-
ceputul anului. Veți reuși, pe
tot parcursul intervalului să
realizați tot ce v-ați propus.
Aveți șanse de reușită atunci
când este vorba de proiectul pe
care intenționași să-l demarați
într-un timp foarte scurt. 

Pentru voi, perioada urmă-
toare va fi cu multe surprize,
unele bune, altele mai puțin
bune. Dar nu vă impacientaţi,
le veți trece cu bine pe toate.
Este posibil ca deciziile voastre
să fie criticate, dar nu trebuie
să dați înapoi. Stabiliți-vă pri-
oritățile! 

Astrele vă sunt alături și, încă
de la începutul intervalului, vă
vor ajuta să depășiți toate ob-
stacolele ivite. Astfel că, toate
problemele avute vor trece și vă
veți simți foarte bine. În plan fi-
nanciar sunt vești bune în-
trucât, foarte curând, veți primi
o sumă importantă de bani.

Încă de la începutul anului,
obligațiile voastre au crescut.
Acum, trebuie să vă drămuiți
timpul cu atenție și să faceți față
tuturor provocărilor. Reușiți să
rezolvați cu bine o parte din
problemele care s-au ivit în
familie, după care, vă veți con-
centra asupra serviciului.

Urmează câteva zile liniștite
pentru voi, cu evenimente plă-
cute. Veți face vizite unor pri-
eteni și vă veți simți bine în
compania lor. Este posibil ca
un prieten apropiat să vă con-
sulte într-o problemă impor-
tantă pentru el. Încercați să fiți
obiectivi și să-i dați un sfat bun.

La serviciu aveți multe de
făcut. Vă veți confrunta cu 
anumite probleme care nu au
fost rezolvate la timp, în anul
trecut. Nu va fi ușor, mai ales
că trebuie să găsiți soluții
rapide. Ca să reușiți, ar fi de
dorit să cereți sprijinul
colegilor. 

Săptămâna începe bine pen-
tru voi. Veți primi banii pe care
i-ați așteptat anul trecut și
astfel toate problemele finan-
ciare se vor rezolva. La locul
de muncă au crescut
responsa bilitățile și trebuie să
vă organizați mai bine, ca să le
rezolvați pe toate în timp util.

Chiar dacă veți finaliza o parte
din problemele ivite, începe o
perioadă nesigură, în care veți
fi nevoiți să faceți unele conce-
sii. Vă vor surprinde prietenii
apropiați care, atunci când este
vorba să vă fie alături, stau de-
o parte. Nimic nu vă împiedică
să realizați ceea ce v-ați propus.

PRIMA

• Doi prieteni discută despre Revelion:
– Îmi amintesc că anul trecut ai băut cam

mult de Revelion. Țin minte că, la ora 5
dimineaţa, ai vrut să-mi vinzi ceasul de la
Universitate.

– Şi nu l-ai cumpărat?
– Nu, că mi-ai cerut cam mult.

• Soția către soț:
- Iar te duci la cârciumă, nenorocitule?!

Săptămâna viitoare trebuie să plătim în-
treținerea!

- Stai liniștită, mă întorc până atunci!

• O studentă la examen, la teatru:
Este rugată să execute un număr: să sus-

tragă ceasul de pe mâna examinatorului, fără
ca el să observe.

Fata spune:
– Cum îndrăzniți să-mi cereți așa ceva?! Eu

sunt hoață? Plec!
Și pleacă, dar peste câteva minute se în-

toarce și întreabă:
– Dar ceasul cui trebuie să-l dau?

• Polițistul și câinele:
La un colț de stradă, un polițist mușca un

câine. Contrariat, un trecător se oprește și-i
spune polițistului:

– Ce-ai domnule cu bietul câine!
– Ce te bagi, domnule! Ce, știi cine a în-

ceput?!

• Soția, pe muchia pervazului:
- Gata, sar. M-am săturat să-ți gătesc, să te

spăl, să te aștept nopțile! Și stai, nu mă mai
împinge!

Luni, 13 ianuarie, Happy Chanel, ora
20

”Femeie în înfruntarea
destinului”  

Serialul turcesc ”Femeie în înfruntarea
destinului ”revine pe micile ecrane cu se-
zonul trei, începând de luni, 13 ianuarie,
ora 20,00. În continuare, filmul o are în
prin plan pe Bahar, o femeie care-și crește
singură cei doi copii, luptând și pentru re-
lația ei cu bărbatul iubit, Sharp. La în-
ceputul sezonului trei, Șirin încearcă să-și
revină după moartea mamei sale, Hatice,
provocată de un accident. În tot acest timp,
Bahar îl sprijină pe Arif, care se învi-
novățește pentru accidentul produs.

SERIALE NOI:



,,Nu lăsați oamenii 
cu minți înguste să dicteze

cum ar trebui să arătați 
și fiți liberi"

Brian Moiko
„Vremurile noastre sunt ale

mediocrității, ale lipsei de sen-
timente, ale pasiunii pentru in-
cultură, ale lenei, ale
incapacității de a te apuca de
treabă și ale dorinței de a avea
totul de-a gata. Numai
ticăloșilor le vine ușor să mintă
în orice împrejurare”. 

Dacă Dostievski ar mai trai
să ne vadă, cred că ar prefera să
se întoarcă înapoi în mormânt,
decât să mai trăiască pe acest
pământ. În primul rând, dacă
vrem să discutăm despre ,,nor-
malitate" sau ,,ipocrizie”, trebuie
să avem sinceritate. ,,Nu există
în lume ceva mai greu decât sin-
ceritatea și ceva mai ușor decât
lingușirea”- spunea Esop foarte
clar. Pe hoții mărunți îi trimitem
la închisoare, iar pe hoții cei
mari îi numim în funcții publice.
Este de-a dreptul impresion-
antă ipocrizia cu care sunt
apărate presupusele repere ale
"normalității", în timp ce, cu
foarte mici excepții, mințile oa-
menilor sunt preocupate în cea
mai mare parte a timpului cu
subiecte tabu!

Patimi, pasiuni ascunse, fan-
tezii interminabile, erotism
necontrolat, gânduri de răzbu -
nare, de combativitate, invidie și
dușmănie. Până și la această
enumerare, mintea orbită de
lipsa unei judecăți sănătoase, va
protesta și se va opune, sepa-
rând individul care citește de
valoarea de adevăr a textului.

Într-atât de înveninat este
sufletul încât, deși simte clar
adierea rece a răutăților inte-
rioare, se mulțumește cu conso-
larea răului mai mic, lăsând
glasul timid al minții să-i
șoptească minciuni otrăvitoare
pe care le ia drept experiențe
excitante, care îl mențin pe om
alert și captiv fie în trecut, unde
a mai întâlnit ceva asemănător,
fie în viitor, printre infinite posi-
bilități de ”mai bine”.

,,Este imposibil pentru un
sfânt să fie șmecher, în timp ce
un șmecher poate fi sfânt."
OSHO.

Minciună după minciună,
pentru ca să ... ce? Măcar de-ar
fi omul conștient de ce se
minte?! Sau pe cine și din ce
motive!? Dacă trebuie să fie mai
bun, mai bun decât cine sau ce?
Dacă trebuie să simtă ceva
diferit, diferit de cine sau ce?

Dacă trebuie să fie mai impor-
tant, mai important ca cine sau
ce?

Când peste tot în jur oamenii
ascund adevărul, cui îi mai pasă
care este realitatea?

Cui îi mai pasă ce ascund oa-
menii? Pentru că, fiind vicioși,
nimeni nu mai are încredere în
nimeni! Deci, după reperele cui
să ne orientăm? Unde e nor-
malul? Cine are dreptate? Care
este modelul de luat drept ex-
emplu? Cum să-l recunoaștem
și ce motive putem găsi pentru
a face să merite efortul? Când îți
înveți copilul cu necinstea și
lipsa de respect și îi spui cuvin-
tele în calitate de demnitar ,,te
fac șmecher și plin de bani", poți
să pleci la culcare, ești putrezi-
ciunea societății. 

În cei 30 ani, nu am
făcut nimic! 

Am furat și vândut țara, iar
alții au luat cu japca tot ce era de
furat, pe alese. Ne-am furat sin-
guri căciula. Am furat etapizat,
sau pas cu pas, bancomate,
trenuri de epocă, șinele de la
calea ferată, iar demnitarii, pe
toate căile, banii din visteria
statului, cu o nesimțire incredi-
bilă. Totul a fost o ignoranța din
partea celor care trebuiau sa
vegheze să nu se fure, iar la noi
a fost invers, au vegheat cum să
fure și să nu fie prinși ! Dar de
cine prinși? Dulceața ignoranței
este tot mai greu de înlocuit cu
riscul responsabilității. Atunci
când arătatul cu degetul devine
o competiție la care toți vor
medalia de aur, omul îmbătat de
curajul inițiativei și al creati -
vității riscă să fie strivit sub ma-
trița „anormalității'! 

Vă redau câteva aspecte re-
cente ale acestei ,,anormalități".
Nu trebuie să fim idioți, spunea
reputatul economist Ilie Șerbă-
nescu. Cele circa patru miliarde
de euro au fost repartizate
anual României de UE. Sunt un
biet mărunțiș din cele 40 de
miliarde de euro pe care anual,
firmele vest-europene le extrag
din România prin externalizare,
fără fiscalitate. Și atunci, dom-
nule CÂȚU, spui că evaziunea
fiscală a devenit problemă de
siguranță națională? Dumneav-
oastră trebuie să explicați câți
patroni romani mai lucrează în
țara asta fără niciun sprijin, fără
nimic. Ați dat bani la multi-
naționale, 330 000 000 euro.
Dacă aveți bani mulți, de ce nu
ajutați și firmele românești. Vă

plângeți ca muierile vădane, dar
dați bani la toți trântorii în
România. Societățile românești
sunt cu flacăra pâlpâind, pentru
că dumneavoastră, prin ma-
surile luate îi forțați să facă
evaziune fiscală. Ați anulat
supraacciza și ați mărit acciza în
24 ore, noaptea, ca hoții. Oare
chiar așa se mai poate minți? De
trei luni de zile nu ați făcut
nimic decât văicăreli și iar
văicăreli, iar prin spate împru-
muturi peste împrumuturi.
Acum se modifică ,,legea pen-
siei" iar ca să mai tăiați la
amărâți. Tăierea la dumnea -
voastră se numește politic
„ajustare”. Nu ați făcut nimic din
ce ați promis, dar nimic: tăierea
pensiilor speciale, reducerea
unor bugetari, dar nu înlocuirea
cu alții de la PNL, răspunderea
magistraților, o pensie minimă
garantată la 15 ani vechime de
minim 1500 lei și multe, multe
altele, care acum sunt trecute la
capitolul ,,pierderi". Mai vreți și
alegeri anticipate, iar unii vă
mint că aveți 45/%. 

Se anunță timpuri GRELE,
Dle ORBAN! Războiul bate la
ușă, lumea a început să fie
nemulțumită, nu mai poate fi
dusă cu zăhărelul politic. Am
văzut la TV patru așa ziși spe-
cialiști, care erau mari și tari să
explice criteriile de aplicare a
pensiilor și niciunul nu știau
nimic. Au dat de înțeles că la noi
se calculează pensiile după
bunul plac și ochi frumoși. Unii
ies la 39 de ani la pensie și alții
la 65 ani și vorbim de criteriul
,,contributivității"? Îmi este
rușine când văd că pricipiul
contributivității este valabil la
fraieri. Cum explicați cei 26 de
ani lipsă la cel care a ieșit la pen-
sie la 39 de ani, cu cel de 65 de
ani. Cine contribuie pentru 26
de ani? Unde este contributivi-
tatea ? O să spuneți: așa zice
legea! Legea este făcută de niște
hoți, care au dorit așa ceva, să
primească pensii de la 10.000
lei în sus, iar toată tevatura
politică mizerabilă se aruncă în
spatele celui cu 734 lei. Este o
rușine națională pensia specială
pentru politicieni. 

La noi, orice este 
posibil!

Aflăm, mai nou, că cei care
sunt puși să vegheze la con-
sumul de droguri, sunt ei prinși
ca și consumatori și nu numai
de droguri. ”Ceiuțu” lui ,,Geluțu
brazilianul"! Șamani ne mai tre-
buiau în România, că restul

hoților noștri se specializaseră
în toate. 

La conducerea DNA dorește
să vină un magistrat sărac, lipit
tot de unde se mai trag și alții.
Atât de sărac, că omul are zeci
de locuințe, parcări prin marile
orașe și multe altele. La noi a
devenit ,,orice și oricine este
posibil".

În spitale este dezastru, asta
mai trebuia să ardă oamenii de
la aparate, că toata  floarea
politică este concentrată pe
schimbarea lui Arafat, privati-
zarea Smurdului. Trebuie dat
,,Smurdul" la niște distinși
domni de prin Ardeal, că toată
strada vorbește cu nume și
prenume. Nu au furat săracii su-
ficient! Portul Mangalia a fost
,,măritat "prietenilor olanezi, că
de ce Dl. Timmermans ne
otrăvea zi de zi. A sosit ziua și
băieții cu liber simt v-au răs-
plătit. Urmeaza Constanța, tot la
acești băieți au promis că vom
trece la Nădlag fără să fim opriți.
Ce mare avantaj avem? Tot
olandezii vin să construiască
câteva sute de MW iar PPA este
girat de statul liber care rezolvă
problemele țării, pas la pas. Mai
trebuie Hidroelectrica, CEC-ul și
Casa de Sănătate. Lumea, când
vede acest lucru, își aduce am-
inte de timpurile când pe fața
noastră apărea zâmbetul. 

A mai rămas ceva
nevândut?!

Există o singură excepție,
artistul. Omul îndrăgostit de
viață și de adevăr, omul care se
hrănește din fiecare tresărire a
inimii, care zâmbește cu sufletul
chiar și atunci când are ochii în
lacrimi. Privirea lui vede lumina
care pătrunde și cele mai
groaznice abisuri și nu se
împiedică în amănunte lipsite
de formă și conținut. El este
forma și conținutul în același
timp și nu ar putea face asta în
afara sincerității.

Probabil că depășirea limitei
orizontului cu privirea nu mai
reprezintă o provocare atât de
improbabilă, însă orientarea e
total greșită. Privirea spre inte-
rior e teama cea mai mare, posi-
bil pentru că fiecare intuiește ce
va găsi acolo.

Drumul a fost întotdeauna cu
două sensuri, unul simplu și
ademenitor, celălalt aspru și
înălțător. Libertatea de a alege
sensul o avem în fiecare clipă,
dar din moment ce panta în-
cepe să se încline, oricât de mult
s-ar mai preface omul, își dă

seama tot mai bine ce fel de des-
tinație îl așteaptă.

Iubirea aproapelui nu mi-o
pot imagina în afara iubirii de
sine, iar iubirea de sine nu mi-o
pot imagina în afara cunoașterii
de sine. Apoi urmează sinceri-
tatea, susținută de curajul de a
urca panta aspră dar înălțătoare
a devenirii și apoi, vine răb-
darea, care deschide la un mo-
ment dat, ușa înțelepciunii...
spunea un cunoscut numerolog
drag subsemnatului, E.Agachi. 

Unde ne îndreptăm, trebuie
să avem și rațiune, iar în noi tre-
buie să mai avem acel suflet de
român, de patriot. De atâta timp
cât suntem păcăliți de alții și
vedem cum ne este luată toata
avuția acestui pământ și popor.
Ca recompensă să fim prostiți
chiar de tot, ne lasă să facem ce
dorim, cu mici înlesniri: luam
salarii fără muncă, timp trăit
fără folos, adevărul este consid-
erat învechit, iar zdreanța, min-
ciuna s-a dovedit o valoare. O să
ajungem să purtăm pantofi fără
talpă, în loc de lenjerie doar un
elastic, ghiozdanul fără caiete,
diplome fără examen, iubiri fără
căsătorii și multe altele. Atunci,
putem să ne socotim ex-
tratereștri, globaliști, progresiști
etc. În loc de Romeo,  mă
numesc Româna și în loc de Ion,
mă numesc Ionela. Aștept să mă
căsătoresc cu Vasile zis Vasilică,
Gheorghe zis Gheorghiță. 

Mulțumesc domnului depu-
tat USR că ne-a învățat creștin-
ism, că noi nu știam. Îmi este
rușine că acest individ a putut
să spună lucruri mizerabile de-
spre Iisus Cristos, Dumnezeu,
Fecioara Maria. Se vede ce edu-
cație, cultură, dascăli și părinți
aveți! 

Va așteaptă credincioșii la
vot! Dumnezeu nu vă poate
ierta, poporul roman uită re-
pede și vă votează rapid. Dom-
nule deputat, cum ai ajuns în
Parlamentul României? Îmi este
lehamite câtă prostie este în
jurul nostru!

Un an nou fericit în 2020 vă
urează

Al dumneavoastră același
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Incultura şi ipocrizia 
vremurilor pe care le trăim



Mod de preparare: 
Pentru început, cartofii se

fierb în coajă. Se lasă să se ră-
corească, se decojesc și se taie

cubulețe. Se adaugă brânza
fărâmițată și apoi 3 ouă, sare
(dacă mai este nevoie) și
piper, după care compoziția

se omogenizează ușor. 
Se pregătește apoi un vas

termorezistent, în care se pun
3 foi de lasagna, care se
stropesc cu 3-4 linguri de
lapte și se adaugă jumătate
din cantitatea de compoziție.
Se acoperă cu alte 3 foi de
lasagna, care se stropesc, de
asemenea, cu 3-4 linguri de
lapte, după care se pune și

restul de compoziție. Totul se
acoperă cu ultimele 3 foi de
lasagna, iar deasupra se
toarnă sosul format din: 200
ml de smântână, 3 ouă, sare și
piper. 

Trebuie să avem grijă ca
sosul să acopere toată
suprafața și să pătrundă uni-
form peste tot. Vasul se aco -
peră cu un capac sau folie și

se dă la cuptorul preîncălzit,
la foc mediu, pentru 20-25 de
minute. După acest interval
de timp, se îndepărtează ca-
pacul și vasul se mai lasă
aproximativ 10-15 minute la
cuptor, până ce preparatul se
rumenește frumos și mai
scade puțin sosul. 

Preparatul se servește
cald, cu smântână sau iaurt.
Dacă se răcește, se poate
încălzi la cuptorul cu mi-
crounde și va fi la fel de bun,
ca atunci când a fost proaspăt
scos din cuptor.

www.bucataras.ro
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Mod de preparare:
Rădăcinoasele (morcovii,

pătrunjelul, țelina) se curăță,
se taie și se pun la fiert în trei
litri de apă rece. Cepele se
curăță, se spală, se taie
mărunt și se călesc în ulei
până devin transparente.
Roșiile se curăță de pielițe și
semințe, se taie cubulețe și se
adaugă în tigaia în care s-au
călit cepele. Se lasă tigaia la
foc mic, până ce scade
lichidul lăsat de roșii. Ciuper-

cile se curăță de pielițe, se
spală în câteva ape, se feliază,
se călesc și ele ușor în tigaie,
la foc mic, înăbușit, împre-
unăcu celelalte legume, până
ce se înmoaie. Se adaugă
sucul de roșii și după 2-3
minute, se ia tigaia de pe foc.
Usturoiul se feliază, iar frun-
zele de pătrunjel se toacă
mărunt. 

Se alege orezul, se spală în
mai multe ape și se pune la
fiert. Când a fiert pe jumă-

tate, se strecoară și se lasă în
așteptare. Când rădăci-
noasele sunt aproape fierte,
se adaugă în oală: legumele
călite, orezul fiert pe jumă-

tate și usturoiul feliat. Se
completează cu apă caldă,
dacă mai este nevoie. 

Supa se mai lasă la fiert
încă 3-4 minute, se condi-

mentează cu sare și piper, se
presară pătrunjelul tocat, se
pune capacul și se ia de pe
foc. După zece minute, se
poate servi.

Mod de preparare:
Întru-un castron se cerne

făina, la care se adaugă za-
hărul pudră, praful de copt și
untul moale. Ingredientele se
frământă până se obține un
aluat sfărâmicios. Se adaugă
apoi gălbenușurile și smân-
tâna, frământându-se în con-
tinuare, până la omogenizare.
Aluatul obținut se împarte în
două, se acoperă cu o folie ali -
mentară și se dă la frigider

pentru 30 de minute.
După acest interval, prima

bilă de aluat se întinde cu
sucitorul și se așază într-o
tavă tapetată cu hârtie de
copt (20x30 cm). Din cea de a
doua bucată de aluat, se
formează 15 bile mai mici,
care se întind puțin cu mâna.
În mijlocul fiecărei bile se
pune gem, apoi părțile se
strâng (ca la găluștele cu
prune), obținându-se astfel

bile umplute cu gem. Peste
foaia de aluat din tavă se
întinde gemul de prune
rămas, apoi, pe toată
suprafața tăvii se așază cele
15 bile umplute cu gem. Tava
se lasă apoi de-o parte și se
pregătește umplutura: iaur-

tul, smântâna și făina se
amestecă bine până la omo -
ge nizare, la care se adaugă al-
bușurile bătute cu zahăr
pudră și un praf de sare.
Umplutura obținută se
întinde peste bilele din tavă,
apoi prăjitura se dă la copt

pentru 40-45 de minute, când
se face și testul cu sco-
bitoarea. După ce se răcește,
se ornează cu frișca bătută cu
zahăr pudră. Se taie cu un
cuțit care se trece prin apă
caldă.

http://miremirc.ro/

PRăjITURă DE IaRNă

LaSaGNa cU caRTofI șI bRâNză SăRaTă

INGREDIENTE

500 grame de ciuperci champignon, 3 morcovi, un
pătrunjel, o felie groasă de țelină, 2 cepe galbene, 4-5
căței de usturoi, ulei de floarea soarelui, 2 roșii, 300-
350 ml de suc de roșii, o legătură de frunze de pătrun-
jel, 2 linguri de orez, piper, sare.

SUPă DE RoșII cU oREz

INGREDIENTE

Pentru aluat: 380 g făină,180 g unt 65%, 80 g zahăr
pudră, 5 g praf de copt, 4 gălbenușuri, 2 linguri de
smântână, 20%.

Umplutura: 360 g iaurt simplu 3%,360 g smântână
20%, 6 lg faină, 4 albușuri, 300 g zahăr, un borcănel
gem de prune.

Pentru decor: 200 ml smântână pentru frișcă, o lin-
gură de zahăr pudră.

INGREDIENTE

9 foi de lasagna, 3 ouă, 500 grame de brânză de bur-
duf, 6 cartofi roz, mari, 6-8 linguri de lapte.

Pentru sos: 3 ouă, 200 ml de smântână, sare, piper.
Pentru servit: smântână (iaurt).
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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TaLOn De anunŢ GraTuiT PenTru PerSOane FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă în satul Vărmaga

nr.38 sau schimb cu garsonieră sau

apartament în Deva. Tel.

0742.450.228.

l Cumpăr garsonieră în Deva,

et.1 sau 2,  centru, zona Gojdu, 

Progresul sau Dorobanți. Telefon:

0725.395.946.

l Vând apartament două camere,

Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-

mandat, balcon, boxă, CT, termopan,

ușă metalică. Preț: 30.000 euro, t

elefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-

tru locuit, construcție 2012, în Vețel,

612 mp, intravilan, toate utilitățile.

Telefon: 0744.277.302.

l Cumpăr garsonieră în Simeria,

etaj 1 sau 2, în centru. Telefon:

0725.395.946.

l Vând casă Deva, 4 camere, 2

băi, 2 bucătării, garaj, CT, termopane,

2 intrări, apă, gaz, canal,teren 1000

mp, modernă. Preț: 97.000 euro, tele-

fon: 0725.452.888.

l Vând casă, 2 corpuri, modernă,

teren 2335 mp, CT pe lemne, apă,

canalizare, curent, zona Costești,

cetăți dacice, ideală pentru o pensiune

sau azil de bătrâni. Preț: 80.000 euro,

telefon: 0721.055.313. 

l Vând casă Hărău, mobilată și

utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,

apă rețea, canalizare, grajd, CT pe

lemne, curte 385 mp, plus grădină 650

mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-

fon: 0745.202.448.

l Vând casă în Deva, central, 2

camere, baie, bucătărie, pivniță, teren

418 mp, apă, gaz, canal, sobe de tera-

cotă. Preț: 69.000 euro, telefon:

0725.452.888.

l Vând casă în comuna Zam,

Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși

noi, cablu TV, balcon închis, renovată

nou, căsuță de vară, fântână betonată,

pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.

Preț: 15.000 euro, telefon:

0733.832.559.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,

decomandat,117 mp, CT, termopan, 2

băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând două case în Șoimuș, una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două

camere, bucătărie, baie, gaz, apă,

canal, grădină. Casele sunt una lângă

cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:

0727.389.999.

l Vând apartament 3 camere

plus garaj sub bloc, etaj 1, decoman-

dat, CT, o baie plus balcon, Deva, zona

Cuza Vodă. Preț: 62.000 euro, telefon:

0721.055.313.

l Vând apartament 2 camere

Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,

balcon, CT, termopan, parchet, gresie,

faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:

0745.202.448.

l Vând urgent casă, trei camere,

baie, etc. anexe, teren: 3556 mp., la

șosea, în Brad. Preț negociabil, 

telefon: 0729.423.035.

l Vând casă  mare cu grădină

mare și pomi fructiferi în Sântandrei,

nr.100, aproape de Deva. Preț: 79.000

euro, telefon: 0728.170.702.

l Vând apartament două camere,

Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-

gur nivel, parter, CT, termopan, curte

interioară, beci la demisol, posibilități

construcție garaj în curte. Preț nego-

ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând apartament 3 camere plus

garaj și boxă, CT, termopan, 2 bal-

coane, Deva, Cuza Vodă. Preț: 72.000

euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, trei camere, din care două

mobilate, cu teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, fântână potabilă,

grădină mare, 1910 mp, curte, la

drum asfaltat, pomi fructiferi și viță

de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând casă în Deva, 2 camere,

hol, baie, bucătărie, cămară, anexe,

gaz, apă, canal, curte, două grădini,

fântână, cuptor, anexe, ST 800 mp.

Preț: 70.000 euro, tel. 0726.220.569.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2

băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,

plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere,

Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 

78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 

intermediar. Preț: 45.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere

Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1,

suprafaţă 52 mp, centrală termică,

izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900

euro. Tel. 0721.055.313.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna

Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,

șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,

drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele-

fon: 0725.147.370.

l Vând apartament 3 camere,

Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2,

ușă metalică, parchet.  Preț: 34.000

euro, telefon: 0738.246.138,

0769.213.866.

l Vând casă în roșu, 3 camere,

teracotă, hol mare, cămară, beci

încăpător, două bucătării de vară

vechi, grajd, șură, alte utilități, curte

mare, grădină de zarzavat și de pomi

fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:

0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,

nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,

bucătărie mare, beci, încălzire cen-

trală pe gaz, apă curentă, garaj, 

grădină 500 mp și anexe. Preț:

110.000 euro, telefon: 0723.784.821,

0721.479.233.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon în-
chis, căsuță de vară, fântână, cablu
TV, pomi fructiferi, teren arabil 
2900 mp. Preț: 15.000 euro, 
tel. 0733.832.559.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în

zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -

nător în Deva sau Simeria. Suport

diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriere aparta-

ment 3 camere, decomandat, 2 băi, CT,
termopan, mobilat și utilat, zona
Dorobanți, pentru persoane serioase.
Chirie 300 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața Deva,
et.1, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, pentru o familie se-
rioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere aparta-
ment în Deva-zona Gojdu,  pe 
perioadă îndelungată. Rugăm 
seriozitate, oferim seriozitate.
Mulţumim! Telefon:
0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. 
Tel. 0724.451.762.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Ofer pentru închiriere aparta-
ment două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu 
serviciu. Preț: 350 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere spaţiu
hală 100 mp, vad comercial, pentru
producţie, depozitare, acces auto
bun. Dispune de toate facilităţile
posibile. Deva, cartier Oituz, 
str. Florilor. Preţ negociabil. 
Tel. 0735/837.114, 0722/634.552.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fa -
milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
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  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Simeria, str. Bis-
caria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren Archia, 2,2 hectare,
utilități, parcelabil. Preț: 16 euro/mp,
telefon: 0722.564.004.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, tel. 0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31
m, posibilităţi apă, curent, canalizare,
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren în Popești, 3600 mp,
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon:
0738.246.138.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând Ford Escort, din Austria,
preț: 1000 euro,  Alfa Romeo 3500
euro, VW Passat, acte la zi, 1200 euro,
Dacia combi, pe injecție, acte la zi.
Telefon: 0742.695.238.

l Vând autoutilitară N, Mercedes
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,
până în anul 2020. Preț: 5500 euro,
negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Nissan Micra, AF 2000
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
uși, stare foarte bună. Preț negociabil,
telefon:0723.357.090.

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro, telefon:
0767.510.260.

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
închidere centralizată, AC, funcțional,
geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
telefon: 0725.147.370.

l Vând tractor U 650, remorcă
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
fon: 0727.636.444.

OFERTE DE SERVICIU

l Societate comercială  anga-
jează:  inginer mecanic – constructor
coordonator producție, lăcătuși con-
fecții metalice, sudori, muncitori
necalificați. Informații la telefon:
0751.225.453, 0720.885.684.

l Angajez manipulanți marfă
pentru depozitul din Chișcădaga. 
Ofer  transport  Deva - Chișcădaga,
Harțăgani -Chișcădaga și retur, masa
de prânz,  tichete de masă și salariu
foarte atractiv. Informații la tel.
0735.040.143. 

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Fac curăţenie la apartamente,
case, birouri etc. în Deva. Preţuri bune.
Tel. 0761.200.609.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

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

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, cred
că există o doamnă de 50-60 ani care
vrea contract apartament, pentru a fi
o familie. Telefon: 0720.366.434

l Domn văduv, pensionar, fără 
alcool, nefumător fără obligații, la 72
de ani caut o doamnă văduvă, pentru
alungarea singurătății. Doresc 
seriozitate, fără minciuni, și cu bun
simț. Telefon: 0723.669.762.

l Văduv, 85/174/74, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
pentru a lupta împreună împotriva
singurătății, și la bine și la rău. 
Telefon: 0254.211.731.

l Domn, 41 de ani, doresc o re-
lație discretă cu o doamnă fără
prejudecăți. Am loc de refugiu,
menționez, pentru petrecerea 
timpului liber. Telefon: 0730.735.686.
Aștept SMS.

l Văduvă, 60 de ani, caut un
văduv serios, fără minciuni și laude,
pentru alungarea singurătății. 
Dacă este posibil, să aibă carnet de
conducere. (Nu vei regreta!). 
Telefon: 0745.290.933.

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator
nr. 47024/10.09.2008 al LOLEA NICU-
LAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
cu număr de înregistrare la ORC
Hunedoara F20/324/2004. Se declară
nul.

DIVERSE

l Caut o doamnă singură, pentru
a îngriji la domiciliul ei, o persoană cu
dificultăți la mers. Rog seriozitate! Re-
lații la telefon: 0751.022.289.

l Vând diverse instrumente de uz
veterinar, toate la jumătate de preț.
Relații suplimentare la telefon:
0799.219.688.

l Caut o veche prietenă, pe
doamna Maicanu – Frâncu -  
Andriana. Eu locuiesc în satul Văr-
maga, nr.107. Telefon (la o vecină)
0374.040.005.

l Vând cărucior adus din 
Germania, are în față coșuleț pentru
cumpărături, este foarte comod și util
pentru persoanele care se deplasează
greu. Preț: 200 lei, telefon:
0720.419.942, 0770.234.260.

l Vând proiect START-UP NA-
TION. Relații la telefon: 0723.496.659.

l Vând hambar pentru cereale,
din metal, sobă emailată pe gaz sau
butelie, 70/35/70, sobă de teracotă
din demolări. Preț negociabil, telefon:
0744.633.217.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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în ziare locale şi centrale

Suntem mereu alături de ”Bobica”-Floarea, soție, Elena
fiică, Călin, ginere și Răzvan, nepot, acum, la împlinirea a 

6 luni de la dureroasa încercare pricinuită prin trecerea în
neființă a regretatului și iubitului lor soț, tată și bunic, 

ARON PÂRVA,
în vârstă de 81 de ani, din Deva. 

Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Ortodoxă ”Sf.Vasile”,
din cimitirul  de pe strada M. Eminescu, Deva, în data de 
11 ianuarie 2020, ora 10. ” Ce nu am da să vii acasă/ Doar o clipă să vorbim/
Să ne spui că-ți merge bine/Să ne liniștim puțin”. Dumnezeu să te ocrotească și 
odihnească în pace, suflet bun și blând, iubitor de familie, de toți semenii, cu un mare
și frumos caracter, omenos, generos, credincios, patriot.  

Familiile Costache și Ana Aoanei-Rahovean, împreună cu un grup lărgit cu famili-
ile, de rude, colegi, prieteni, colaboratori, vecini, consăteni din Deva, Bulzești, Băița-
Brădățel, azi îți lăsăm doar o lacrimă, o floare și o lumânare. Ne vei lipsi, dar noi
toți te vom purta mereu în gând și în sufletul nostru, dragă Bobicu. Dormi în pace!

COMEMORĂRI
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S
alvamontiştii îi roagă
pe schiori să 
respecte reguli 

de bun simţ.
Straja – Peste 3.500 de

turişti sunt aşteptaţi, la acest
sfârşit de săptămână, în
staţiunea Straja, unde se
poate schia pe toate pârtiile.
Stratul de zăpadă pe pârtii
depăşeşte 40 de centimetri şi
toate instalaţiile de transport
pe cablu sunt funcţionale. În
total, dacă vremea este bună,
schiorii vor avea la dispoziţie
aproape 29 de kilometri de
pârtii bine pregătite, pe o
parte dintre acestea fiind şi
zăpadă artificială. 

Pentru cei care doresc să
meargă cu maşina, adminis-
traţia locală din Lupeni asi -
gură două parcări. Este
vorba de parcarea de la
staţia de plecare a telegon-
dolei şi de cea de la intrare în
staţiune. De altfel, trebuie
ştiut că accesul autoturis-

mele este interzis în staţiune,
pentru a se preveni un blocaj
al circulaţiei. 

Din păcate, salvamontiştii
atrag atenţia asupra numă -
rului mare de accidentări pe
pârtii. Numai în perioada
sărbătorilor de iarnă, în
Straja au fost consemnate 80
de intervenţii, dintre care, în
44 de cazuri a fost nevoie ca
victimele să fie transportate
la spital cu ambulanţele.

Lipsa unei conduite co -
recte pe pârtie, abordarea
unor zone şi pârtii prea grele
pentru experienţa de care au
dispus schiorii sau neglijenţa
au reprezentat principalele
cauze care au dus la acci-
dentarea victimelor.

„Parcă pe an ce trece
turiştii pierd noţiunea de
fair-play, astfel ca schiorul
din deal să-l ocolească pe cel
din vale. Aceste situaţii duc la
ciocniri pe pârtie şi, ine vi -
tabil, la traumatisme sau

fracturi", a declarat şeful Sal-
vamont Lupeni-Straja, Geor -
ge Resiga.

Cele mai multe acciden-
tări au fost fracturi ale
mâinilor şi picioarelor, dar şi
traumatisme la cap sau la
coloana vertebrală.

Pentru a preveni produ -
cerea unor incidente pe pâr-
tii, Primăria Lupeni şi echipa
Salvamont din Straja au ela -
borat un regulament care a
fost aprobat de Consiliul
Local Lupeni şi va intra în
vigoare în următoarele zile.

„Nu ne gândim, în mod de-
osebit la aplicarea unor
amenzi, deşi ele sunt pre-
văzute în regulament, ci ne
vom axa pe o conştientizare
a schiorilor care se află pe
domeniul schiabil în res -
pectarea unei conduite ce
poate evita producerea unor
accidente grave”, a precizat
şeful Salvamont Straja.

Accidentări pe pârtiile din
Straja; zăpada depăşeşte

40 de centimetri

Deva – Turismul poate
reprezenta unul dintre mo-
toarele de dezvoltare ale unei
localităţi. O dovedesc în-
casările la bugetele locale re-
alizate din taxele pe biletele
de acces la diferitele obiective
de interes. 

Primele venituri consis-
tente au fost aduse la bugetul
Primăriei Hunedoara de
Castelul Corvinilor, cu încasări
de peste un milion de euro pe
an. De curând, şi Primăria
Deva a dat publicităţii situaţia
încasărilor realizate anul tre-
cut de Cetatea Deva şi de
Complexul de piscine aco -
perite Aqualand, acestea to-
talizând aproape 4 milioane
de lei, adică peste 800.000 de
euro.

„În anul care a trecut
Cetatea Deva a fost vizitată de
176.161 de turişti care au uti-
lizat telecabina. Monumentul
istoric  a adus la bugetul local

al municipiulului Deva suma
de 2.640.890 lei. De facilităţile
complexului acvatic au bene-
ficiat în 2019, peste 45000 de
persoane, iar încasările s-au
ridicat la 1.355.920 lei”, a in-
format Primăria Deva.

Complexul Aqualand Deva
a fost în topul preferinţelor
celor care au dorit să se rela -
xeze în perioada sărbătorilor
de Crăciun şi Anul Nou.
Aproximativ 6.000 de per-
soane au trecut pragul com-
plexului acvatic în perioada
24 decembrie 2019-7 ia -
nuarie 2020. Cetatea Deva a
fost vizitată în perioada 24
decembrie 2019-7 ianuarie
2020, de peste 3100 de turişti
care au preferat să urce cu
telecabina. 

Complexul Aqualand Deva
a dus la bugetul local în peri -
oada sărbătorilor de iarnă, în-
casări de 179.645 lei,  iar
Cetatea Deva de 53.180 lei.

Complexul Aqualand şi Cetatea
Deva – încasări de aproape 
4 milioane lei în anul 2019

Hunedoara - Castelul Cor -
vinilor din Hunedoara a de-
păşit pragul celor 400.000 de
vizitatori în anul 2019, cu
aproape 50.000 de turişti mai
mulţi decât în anul 2018. 

Autorităţile locale au apre-
ciat că această creştere se da-
torează evenimentelor care
se organizează în mod con-
stant în incinta sau în împre-
jurimile acestui monument

istoric.
„În fiecare an, numărul de

vizitatori la Castelul Corvini -
lor a crescut. Dacă în 2018 au
trecut pragul monumentului
medieval 354.044 de vizita-
tori, în 2017, monumentul is-
toric a fost vizitat de 333.334
de persoane. Cu o săptămână
înainte de finalul anului
2019, Castelul a întâmpinat
vizitatorul cu numărul

400.000”, a informat Primăria
Hunedoara.

Având în vedere faptul că
în 2019 castelul a intrat în
restaurare, cu un proiect în
valoare de cinci milioane de
euro, administraţia castelului
se aşteaptă ca după fi-
nalizarea acestor lucrări,
numărul turiştilor să crească
şi mai mult.

Castelul Corvinilor a depăşit pragul 
de 400.000 de vizitatori 


