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sănătate

Așa după cum se știe, fiecare țară are propriile
tradiții, credințe, simboluri sau superstiții, care
pot evidenția cel mai bine caracteristicile unei
culturi. Vă vom prezenta, în paginile 8-9, 
doar o parte dintre acestea, despre care 
se crede că pot schimba viitorul.

Fondat de Cornel POENAR

pag.3
Primul caz de deces din
cauza gripei a fost semnalat
în judeţul Hunedoara. 
Ce ne sfătuiesc medicii 
pentru a ne proteja de
boală. 
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Primăriile locale îşi 
fac primele calcule, 
la început de an. Priorităţi
ale administraţiilor publice
locale din judeţul nostru.
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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

Municipiul Deva 
va avea noi puncte de
acces gratuit la internet.
Proiectul include zone
intens circulate din oraş. 
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Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare 
locale 

şi centrale

Fosta atletă Maria Cioncan va fi 
comemorată marţi în cadrul unei ceremonii

ce va avea loc la Hunedoara. /pag.16

GRATUIT

tomograful de la spitalul
judeţean, funcţional

CredinŢe, simboluri 
şi superstiŢii din toate
ColŢurile lumii
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Fermierii, indiferent
în ce zonă a județu-
lui își desfășoară ac-

tivitatea, doresc ca
printr-o muncă respons-
abilă să producă cât mai
mult, cu costuri cât mai
mici, fiecare în parte, au
căutat și caută și în acest
an, 2020, soluții care să-i
ajute la maximizarea efi-
cienței într-un mod prof-
itabil, folosind, printre
altele, semințe și material
săditor de calitate.

Pe acest fond, recent am
stat de vorbă cu ing. Corina
ROȘU, reprezentant al Filialei
Hunedoara din cadrul In-
spectoratului Teritorial pen-
tru Calitatea Semințelor și a
Materialului Săditor Alba
Iulia și care ne-a spus în ex-
clusivitate:

- Fermierii doresc să pro-
ducă cât mai mult, punând
astfel accent pe lucrări nece-
sare productivității și de-
sigur, în mod deosebit, pe
calitatea semințelor și a ma-
terialului săditor.

În atenția noastră, a fil-
ialei, a stat în anul trecut, dar
și în 2020, sub semnul re-
sponsabilității, verificarea de

la semănat până la cultivat a
întregii palete de culturi des-
tinate producerii de semințe
și material săditor. 

Deși numărul producăto-
rilor de semințe și material
săditor la noi în județ s-a
redus simțitor din cauze
diferite, am putea totuși nota
o eficientă activitate la SC

HORT IMEX SRL Hațeg, coor-
donată de ing. Ștefan TOT, SC
AGROARTA SRL Certeju de
Sus (ing. Petru DĂLIE), pro-
ducătoare de semințe, Stația
pomicolă Geoagiu (ing. dr.
Ioan DIACONU), producă-
toare de material săditor -
nuci și PFA - MIHA LUPȘA
(Orăștie) - material pomicol,

(acesta din urmă «în foto»
declarându-ne în exclusivi-
tate: „În pofida faptului că
ducem lipsă de forță de
muncă, personal mă strădui-
esc să continui și-n acest an
cu profesionalism activitatea
mea clădită pe-o bună orga-
nizare a muncii și dorința de
performanță în planul cal-

ității”).
Toți producătorii dove -

desc interes, preocupare și
profesionalism. Au format lo-
turile și au efectuat analizele
specifice pentru stabilirea
calității semințelor și a mate-
rialului săditor.

S-a pus și se pune accent
pe înființarea de noi culturi
de cereale și loturi destinate
semințelor necesare. 

Anul trecut s-a efectuat cu
multă responsabilitate autor-
izarea operațiilor economice
care produc, prelu  crează și
comercializează semințe și
material săditor.

De notat că, în perioada de
control pentru verificarea re-
spectării condițiilor de cali-
tate a semințelor și a
ma te rialului săditor s-a apre-
ciat adaptarea la cerințele
legilor.

Toate aceste aspecte con-
duc la un sprijin eficient pen-
tru fermierii hunedoreni care
doresc ca pământul, sfânt
ogor românesc, să fie mereu
trezit la necesara și fireasca
lui viață, iar ei, cu toții să
rămână legați sufletește de
glia căreia i-au jurat legă mânt.

S-a încheiat încă un an
- 2019, fond pe care
Inspectoratul Teritor-

ial de Muncă Hunedoara a
încheiat campaniile de
control în domeniul secu-
rităţii şi sănătăţii în
muncă.

Una dintre acţiuni, după
cum ne informa Adrian Florin
BOZDOG, inspector şef, s-a
referit la verificarea modului
în care angajatorii din dome-
niul transportului şi dis-
tribuţiei energiei electrice
respectă prevederile legale la
lucrările de mentenanţă.

Din statistica Inspecţiei
Muncii a reieşit că în ultimii
ani a crescut frecvenţa şi
gravitatea accidentelor de
muncă în domeniul energetic.
Această tendinţă a fost fac-
torul determinant care a con-
dus la declanşarea acţiunii de
monitorizare şi verificare a
modului în care unităţile de
profil respectă prevederile
legale în domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă, dar şi a
modului în care sunt imple-

mentate, de către angajator la
fiecare loc de muncă, mă-
surile de securitate şi sănă-
tate dispuse de inspectorii de
muncă.

S-a avut în vedere necesi-
tatea creşterii gradului de
conştientizare a angajatorilor
şi a lucrătorilor în ceea ce
priveşte necesitatea respec-
tării prevederilor legale refer-
itoare la securitatea la toate
locurile de muncă, dar şi în-
curajarea unei abordări par-
ticipative prin implicarea
sa la riaţilor şi reprezen-
tanţilor angajatorilor.

Campania începută în luna
iulie 2019 s-a soldat cu patru
angajatori sancţionaţi la care
s-au aplicat opt sancţiuni
contravenţionale (două
amenzi şi şase avertismente).
Valoarea amenzilor a fost de
18000 lei. S-au dispus opt
măsuri de remediere a defi-
cienţelor constatate. Defi-
cienţele s-au referit la:
neinstruirea periodică de
către conducătorul locului de
muncă, nerealizarea mă-

surilor dispuse în controalele
anterioare, neîntocmirea
docu mentelor de urmărire a
parametrilor funcţionali ai
echipamentelor de muncă.

A doua campanie desfăşu-
rată s-a referit la aprecierea
calității evaluării riscurilor și
a măsurilor privind riscurile
ergonomice.

Reprezentanți ai șapte
state membre (Cipru, Dane-
marca, Grecia, Finlanda, Polo-
nia, România și Suedia –
președinte) au înființat WG
EMEX în septembrie 2017
care este un grup de lucru
pentru riscurile emergente în
materie de securitate și sănă-
tate în muncă.

Acţiunea a fost îndreptată
asupra modului în care in-
spectorii de muncă efectuează
controalele, evaluează
riscurile şi dispun măsurile
aferente disfuncţiona lităţilor
constatate.

Pe parcursul campaniei s-
a urmărit modul de identifi-
care al riscurilor şi a
lucrătorilor expuşi acestora.

În evaluarea riscurilor de la
locurile de muncă au fost
avute în vedere cele er-
gonomice, cum ar fi ergono-
mia vizuală, iluminatul
ambiental precum şi fizice,
cum ar fi vibraţiile, zgomotul,
temperaturile prea ridicate
sau prea scăzute.

Evaluările s-au referit la
modul de stabilire a
nivelurilor de risc, la modul
de constatare şi la aplicarea
măsurilor de prevenire şi

protecţie dispuse.
Au fost controlate 80 de în-

treprinderi la care lucrau
5537 de angajaţi, din care
2991 femei, 285 tineri până
în 24 de ani şi 177 persoane
cu vârsta peste 60 de ani.

Au fost aplicate 10 avertis-
mente unui număr de nouă
angajatori.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad

Georgeta-Ileana Cizmaș

SFÂRȘIT DE CAMPANII DE CONTROL  ÎN DOMENIUL 
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Fermierii hunedoreni doresc ca pământul
să fie “trezit” la fireasca lui viaţă



C
e ne sfătuiesc
medicii pentru a pre-
veni boala.

Deva - Un bărbat de 76 de
ani a murit din cauza gripei în
spitalul municipal din Hune-
doara, acesta fiind primul caz
de deces pricinuit de boala
menţionată în judeţul nostru. 

Alte trei persoane au fost
suspectate că ar suferi de
gripă, însă diagnosticul a fost
infirmat de analizele de labo-
rator efectuate la Institutul
Cantacuzino din Bucureşti, a
anunţat Direcţia de Sănătate
Publică (DSP) Hunedoara.

„Din păcate, primul caz de
deces a fost înregistrat - gripă
tip AH1N1, la o persoană de
76 de ani, de sex masculin.
Pacientul era internat în Spi-
talul Municipal Hunedoara,
nevaccinat şi cu alte afecţiuni.
Bolnavul a primit tratament
antiviral”, a precizat medicul
şef al DSP Hunedoara, Cecilia
Birău.

Conform datelor statistice,
în săptămâna 6-12 ianuarie,
în judeţul Hunedoara au fost
consemnate 958 de persoane
care au suferit infecţii respi-
ratorii acute, dintre care 314
au fost bolnave de pneu-
monie, iar pentru 151 a fost
nevoie de internare în spital.

Recomandări

În zilele cu temperaturi
scăzute, DSP Hunedoara re-
comandă populației să as-
culte sfatul medicilor, să evite
deplasările în spații deschise
și expunerea prelungită la
frig, să respecte regulile de
igienă pentru evitarea îmbol-
năvirilor prin viroze respira-
torii și să consume alimente
bogate în proteine, fructe și

legume.
În sezonul rece circulaţia

bolilor acute respiratorii
reprezintă principala cauză
de îmbolnăvire în rândul
populaţiei. În fiecare an gripa
afectează între 5% si 15% din
populație. Pentru majoritatea
oamenilor, gripa este doar o
experiență ușoară sau neplă-
cută, dar pentru unii poate
duce la complicaţii sau deces,
în special pentru persoanele
din grupele la  risc.

Cum ne ferim de 
îmbolnăvire? 

Vaccinarea antigripală con -
 tinuă să fie singura metodă de
profilaxie specifică a gripei. La

circa 70-80% dintre per-
soanele care se vaccinează se
oferă o protecţie de bună cal-
itate, conform reprezen-
tanţilor Ministerului Sănătăţii.

Este important să ne
spălăm des cu apă şi săpun,
ori de câte ori este nevoie. Mai

des ca oricând, în această pe-
rioadă, trebuie să ne spălăm
faţa şi nasul pentru scăderea
încărcăturii microbiene. 

Atunci când strănutăm,
folosim batista de unică folos-
inţă, iar dacă nu avem este de
preferat să strănutăm pe

mânecă sau pe umăr, pentru a
evita răspândirea particulelor
posibil infectante.  

Evităm aglomeraţiile,
atunci când nu este neapărat
necesară prezenţa noastră în
aceste locuri. Respectarea
unui regim de viaţă sănătos –
alimentaţie bogată în pro-
teine, legume şi fructe, odihnă
şi mişcare. 

De asemenea, persoanele
vârstnice, în special cele cu
afecțiuni cronice cardiace și
respiratorii, este bine să evite
deplasările și frecventarea
locurilor aglomerate care
creează premisele îmbol-
năvirii sau a apariţiei compli-
caţiilor afecţiunilor existente.
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Un bărbat a murit din cauza gripei

Ce facem când ne îmbolnăvim? 
• La primele simptome de boală - care constau în ri-

noree, jenă în gât, febră până la 38 grade, stare generală
proastă - trebuie să luăm legătura cu medicul de familie. 
• În momentul în care o persoană se îmbolnăveşte,

primul lucru pe care trebuie să îl facă este acela de a se
autoizola. Următorul pas este de a contacta medicul de
familie. 
• Este total greşită automedicaţia şi, în special, tratarea,

acasă, cu antibiotice, fără prescriere de la medic . 

Deva – Tomograful de la
Spitalul Judeţean de Urgenţă
(SJU) Deva a fost reparat în
cursul zilei de joi, după o
lună de zile în care s-a căutat
o soluţie legală pentru în-
locuirea unei piese defecte.
Specialiştii apreciază că
aparatul va putea fi pus în
funcţiune până la sfârşitul
săptămânii, astfel că pa-
cienţii spitalului nu vor mai
fi nevoiţi să-şi facă investi-
gaţiile în alte părţi. 

Până la repunerea în
funcțiune a tomografului, în
urma discuțiilor purtate de
prefect cu managerul Spi-
talului CFR Simeria, investi-

gațiile tomografice vor fi
efectuate la această unitate
medicală.

Informaţia a fost prezen-
tată în cadrul unei întâlniri
pe care prefectul judeţului
Hunedoara, Vasilică Potecă, a
convocat-o la sediul Prefec-
turii, şi la care au luat parte
reprezentanţi ai spitalului
judeţean, Direcţiei de Sănă-
tate Publică Hunedoara şi ai
Sindicatului „Medicorum
honorem” al medicilor.

„Imposibilitatea de a fi
efectuate investigații tomo-
grafice a apărut în prima
parte a lunii decembrie
2019, medicii deveni fiind

nevoiți să trimită pacienții
către alte unități medicale
din judeţ sau chiar din alte
județe, expunându-i astfel
unui risc suplimentar”, se
arată într-un comunicat al
Prefecturii Hunedoara. 

Proceduri declanşate
mai rapid

Pentru ca situația să nu se
mai repete, prefectul a solic-
itat reprezentanților DSP
Hunedoara şi SJU Deva o mai
mare atenție privind de-
clanșarea din timp a proce-
durilor de achiziţie a acestui
tip de aparat. 

În timpul întâlnirii, pre-
fectul județului Hunedoara a
fost informat și despre situ-
ația considerată gravă de
către medicii specialiști,
privind norma de hrană și
lipsa contractelor pentru

asigurarea alimentației pen-
tru bolnavii cu nevoi spe-
ciale, din acest punct de
vedere. Această problemă
urmează să fie rezolvată de
conducerea SJU, în cel mai
scurt timp.

Tomograful de la spitalul judeţean 
s-a reparat



I
nspectoratul Şcolar
Judeţean Hunedoara,
în calitate de 

instituţie publică de 
învăţământ, are un rol
definitoriu în imple-
mentarea principiului
egalităţii de şanse în 
educaţie, îmbunătăţirea
performanţelor edu-
caţionale, a abilităţilor
şi competenţelor 
tuturor copiilor şi 
tinerilor din judeţ, prin
accesul la un sistem de
educaţie de calitate, 
relevant şi incluziv,
necesar pentru creştere
economică şi prosperi-
tate.

Pe acest fond prof. dr.
Maria ȘTEFĂNIE, Inspector
școlar general, ne-a declarat
în exclusivitate:

- La începutul semestrului
al doilea ne propunem abor-
darea cu maximă respons-
abilitate a schimbărilor şi
măsurilor implementate de
Ministerul Educaţiei și Cerce -
tării, care privesc reconstruc -
ţia sistemului de învăţământ
pe coordonate ale calităţii, ale
eficienţei şi relevanţei edu-
caţiei oferite. În acest sens, ne
dorim să fim cât mai aproape
de elevii noștri în efortul
acestora de a deveni tineri cu
valori morale şi competenţe-

cheie dezirabile, care să-i
ajute să parcurgă un semes-
tru mai lung și plin de
provocări. Primele provocări
din acest semestru, sunt
adresate elevilor din clasele a
VIII-a și a XII-a care vor
susține simulări ale exame -
nelor naționale, organizate la
nivel județean, pentru Exam-
enul de Bacalureat și pentru
Evaluarea Națională.

De asemenea, ne dorim să
fim alături și de colegii noștri,
pe care îi încurajăm în abor-
darea curriculară creativă și a
educației centrate pe crearea
de competențe.  Astfel, tot

mai multe cadre didactice, cu
specialități diferite, vor par-
ticipa la proiectul național
Curriculum relevant, educație
deschisă pentru toți - CRED,
în vederea creșterii calităţii şi
eficienţei educaţiei din per-
spectiva pregătirii pentru o
societate bazată pe cu noaş -
tere.

În continuare, suntem pre-
ocupați de asigurarea egali -
tății de șanse prin sprijinirea
accesului la educație a ele vi -
lor proveniți din medii deza-
vantajate, în vederea preve-
  nirii marginalizării și inclu-
 ziunii sociale, prin facilitarea

accesului tinerilor la pro-
grame de educație și formare
profesională de tip „A doua
șansă”, dar și prin imple-
mentarea unor programe
naționale de asigurare a suc-
cesului școlar și a tranziției
spre învățământul terțiar,
cum ar fi proiectul ROSE.

Totodată, una din prior-
itățile Inspectoratului Școlar
Județean Hunedoara este
reprezentată de susținerea și
încurajarea excelenței în edu-
cație. În acest sens urmărim
promovarea exemplelor de
bună practică şi a rezultatelor
obţinute de elevii hunedoreni
la concursuri şi olimpiade
şcolare naţionale şi inter-
naţionale, dar vom fi implicați
și în acest an, în organizarea
etapelor naționale ale unor
concursuri și olimpiade șco-
lare, în parteneriat cu Minis-
terul Educației și Cercetării,
astfel: Olimpiada națională de
matematică pentru școlile/
secțiile cu predare în limba
maghiară, care se va des-
fășura în perioada 11 – 16
februarie 2020, la Liceul Teo-
retic „Teglas Gabor” Deva și la
care vor participa 325 elevi
din clasele V – XII; Concursul
național „Călătoria mea mul-
ticulturală”, ce reunește la
Deva, în perioada 19 – 21
martie 2020, 30 echipe a câte

3 elevi, care se vor întrece pe
scena Teatrului de Artă
prezentând scenete pe tema:
„Trăim împreună în diversi-
tate”; Olimpiada națională de
științe socio-umane, care se
va desfășura la Colegiul
Național „Decebal” Deva, în
perioada 06 - 10 aprilie 2020,
olimpiadă la care sunt aștep-
tați să participe 150 elevi din
ciclul gimnazial și 350 elevi
din ciclul liceal; Olimpiada
națională corală, competiție
destinată ansamblurilor co -
rale din toată țara, la care vor
participa 650 elevi, însoțiți de
65 profesori însoțitori, 28
profesori dirijori, 28 profe-
sori corepetitori și 26 mem-
bri ai Comisiei centrale, în
perioada 13 – 15 aprilie
2020, la Teatrul de Artă Deva.

În acest moment, dorim
elevilor noștri putere de con-
centrare, perseverență, bu-
curii și reușite care să le
răsplătească eforturile. 

Părin ților, partenerii noș -
tri, le dorim multă sănătate,
înțelegere și capacitate de im-
plicare permanentă în for-
marea tinerilor noștri, iar
dascălilor, colegii noștri, de-
cizii inspirate în activitatea
didactică și realizări depline.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș
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DEBUTUL ÎN SEMESTRUL AL DOILEA
SUB SEMNUL OPTIMISMULUI, 

AL CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

S
âmbătă, 11 ian-
uarie, echipa de ro-
botică a  Liceului

Teoretic „Traian
Lalescu” din Hune-
doara, RO 038 - Robotx
a organizat un demon-

strativ oficial la care au
luat parte 31 de echipe
din toată țara, printre
care și echipele
Colegiului Național „De-
cebal” din Deva, RO 060
- Decebal Tech și RO

115 - Dark Energy. 
În cadrul competiției s-au

desfășurat meciuri oficiale în
care echipele au îndeplinit o
serie de sarcini cu roboții,
care au fost atât autonomi,
cât și telecomandați. Cele
două echipe ale colegiului au
participat în semifinale în
urma celor șase meciuri de
calificare, RO 115 - Dark 
Energy pe locul 5, în calitate
de căpitan de alianță, iar RO
060 - Decebal Tech pe locul
7, în urma alegerii alianțelor.
Echipele calificate în semifi-
nale au fost: RO 151 - Star
Tech,  RO 077 - Quantum Ro-
botics, RO 140 - Info01 Ro-
botics, RO 087 - Tea-Borgs,
RO 119 - Delta Force, RO 060
- Decebal Tech, RO 151 - Star

Tech, RO 077 - Quantum Ro-
botics, RO 140 - Info01, RO
115 - Dark Energy, RO 137 -
AlphaBit, RO 118 - Code
Warriors. Finala a fost jucată
de două alianțe, una formată
din echipele: RO 038 - Ro-
botx, RO 074 - CSH , RO 042 -
Bionic Royals, iar cealaltă
alianță din echipele: RO 151

- Star Tech, RO 077 - Quan-
tum Robotics, RO 140 -
Info01 Robotics, acestea
fiind și echipele care au
câștigat ultima etapă a con-
cursului de sâmbătă. 

Alexandra Tarod - 
membru al echipei RO 115

- Dark Energy

CND ROBOTICS LA DEMO ROBOTX
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S
ingura modificare
ţine de rata inflaţiei.

Râu de Mori – Au-
torităţile din comuna Râu de
Mori au decis ca şi în acest an
să menţină neschimbate im-
pozitele locale. Singura pre-
cizare ţine de prevederile
legislative, care impun ca im-
pozitele şi taxele locale să fie
actualizate cu rata inflaţiei.

Potrivit primarului Ni-
culiţă Mang, cetăţenii care
vor achita integral impozitele
locale până la sfârşitul lunii
martie vor avea o reducere
de 10%. În cazul societăţilor
comerciale bonificaţia este
de 1%. „Încercăm să ajutăm
cât se poate oamenii şi soci-
etăţile comerciale care îşi
desfăşoară activitatea pe raza
comunei noastre. Din păcate,

mai mult nu se poate”, a spus
edilul şef local.

Pe de altă parte, primarul
comunei Râu de Mori este de
părere că statul ar trebui să
se aplece mai mult asupra
nevoilor comunităţilor din
mediul rural. Mulţi oameni,
care au ieşit la pensie, s-au
retras la ţară, unde îşi doresc
să regăsească toate condiţiile
pe care le-au avut la oraş, în-
cepând cu o infrastrcutură de
calitate, până la serviciile de
alimentare cu apă sau de
canalizare. 

Cu atât mai mult, este im-
portant ca aşezările cu
potenţial turistic să fie spriji-
nite de autorităţile centrale
în dezvoltarea zonală. „Turis-
mul reprezintă o importantă
resursă pe care trebuie să
ştim cum să o punem în va -

loare. Însă un turist nu mai
vine a doua oară dacă nu dis-
pune de condiţiile necesare şi
de un drum de acces modern.
De aceea, cred că zonele tu -
ristice în care s-a demonstrat
că există interes pentru dez-
voltare – cum este cazul staţi-
unii de interes local Râuşor,
da nu numai, trebuie ajutate”,
a precizat Niculiţă Mang.

Aşezată într-o zonă su-
perbă a judeţului Hunedoara,
comuna Râu de Mori s-a dez-
voltat continuu în ultimii ani.
Autorităţile locale au accesat
mai multe proiecte cu fi-
nanţare europeană neram-
bursabilă, ceea ce a permis
introducerea sau extinderea
reţelelor de apă potabilă şi
canalizare, dar şi lucrări la
drumuri.

T
ablele vechi de la
şcoală au făcut loc
tehnologiei infor-

matice.
Crişcior – Elevii care în-

vaţă la şcoala primară din co-
muna Crişcior pot spune că
sunt cu un pas înaintea altor
colegi de generaţie. La şcoala

la care învaţă cursurile se
predau acum cu ajutorul
tehnologiei informatice prin
intermediul unor table in -
tera ctive. Sunt cinci la număr
şi au fost apreciate imediat de
către elevi, mai ales că, în
zilele noastre, tableta sau
smartphone-ul sunt deja lu-
cruri obişnuite pentru cei
mici.

„Am încercat să asigurăm
şcolilor tot ceea ce au nevoie,
în limita unor sume bine
chibzuite de la bugetul local.
Cred că dincolo de faptul că
asigurăm lemne pentru
încălzire, igienizarea, lu-
crările de reparaţii şi multe
altele, este nevoie şi ca elevii
să poată studia în condiţiile
secolului în care trăim. De
aceea am achiziţionat aceste
table interactive ce sunt
folosite de elevii claselor pri-

mare”, a spus primarul co-
munei Crişcior, Ovidiu Fur-
dui.

Importanţa noii tehnologii
este evidenţiată în toate
studiile pedagogice, în
condiţiile în care majoritatea
manualelor sau culegerilor
au incluse şi CD-uri cu lecţii
în format digital. Mai mult,
lecţiile sunt interactive, iar
noutăţile pot fi accesate pe
Internet. Gradul de interes al
copiilor creşte ceea ce se va
reflecta şi în calitatea şi can-
titatea de informaţii acumu-
late. 

Ceea ce s-a realizat la Criş-
cior poate fi încadrat în cate-
goria exemplelor de bună
practică, în care administraţia
locală dovedeşte cât de simplu
se poate face un lucru extrem
de util pentru co  mu nitatea pe
care o reprezintă.

Crişcior: Educaţia pentru viitor începe
în şcolile moderne

Râu de Mori: Impozitele au
rămas neschimbate de trei ani

Hunedoara - O femeie din
judeţul Hunedoara a fost
trimisă în judecată, după ce
procurorii anticorupție au
constatat că a obținut, în
baza unor documente false și
inexacte, peste 900.000 de lei
de la APIA. 

Procurorii din cadrul Di-
recției Naționale Antico -
rupție – Serviciul Teritorial
Alba-Iulia au dispus tri -
miterea în judecată, în stare
de libertate, a inculpatei. 

Dosarul va fi judecat la
Tribunalul Hunedoara. În
rechizitoriul întocmit, procu -
rorii au reținut că, în pe-
rioada 2010-2014, inculpata
ar fi depus cu rea-credință la
APIA mai multe documente
false și inexacte, în scopul de
a obține în mod injust sume
de bani în cadrul schemelor
de plată unice pe suprafață. 

„În perioada 2010-2014,
inculpata ar fi depus cu rea-
credință la Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricul-

tură (A.P.I.A.) mai multe doc-
umente false și inexacte, în
scopul de a obține în mod in-
just sume de bani în cadrul
schemelor de plată unice pe
suprafață, pentru suprafețe
de teren pe care nu le deținea
în realitate, situate în locali-
tatea Călan, jud. Hunedoara.
Prin aceste demersuri, incul-
pata ar fi obținut pe nedrept
fonduri nerambursabile în
cuantum total de 917.144 lei,
sumă cu care Agenția de Plăți
și Intervenție pentru Agricul-
tură s-a constituit parte civilă
în cauză”, se arată într-un co-
municat al DNA.

Procurorii anticorupţie au
dispus instituirea sechestru-
lui asigurător asupra mai
multor bunuri imobile ce
aparțin inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre
judecare Tribunalului Hune-
doara cu propunere de a se
menține măsura asigurătorie
dispusă în cauză.

Trimisă în judecată pentru

ilegalităţi la APIA
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L
a�finalul�sezonului
competitional�din
Liga�a�IV-a�,�condu�-

cerea�AJF�Hunedoara
speră�ca�județul�nostru�să
mai�promoveze�o�echipă�în
liga�superioară.��

Formația Jiul Petroșani,
pregătită de Damian Militaru
pare favorită în lupta pentru
acest baraj, chiar dacă nu a
terminat prima parte a cam-
pionatului pe primul loc.
Echipa din Valea Jiului are
toate atuurile, chiar dacă nu a
terminat sezonul de toamnă
pe primul loc din clasamentul
ligii a IV-a. Vă reamintim fap-

tul că Jiul Petroșani nu a dis-
putat partida din ultima etapa
programată în 2019, cea din
deplasare cu Aurul Brad,
deoarece microbuzul cu care
echipa a efectuat deplasarea
s-a defectat în zona orașului
Hateg și astfel echipa  din
Valea Jiului  are un meci mai
putin disputat.

Pentru promovarea în Liga
3, datele de disputare ale
jocurilor de baraj sunt: 13
iunie 2020, ora 18:00, turul, și
20 iunie 2020, ora 17:30, re-
turul, iar stabilirea jocurilor
de baraj va fi făcută prin

tragere la sorţi în prezenţa tu-
turor reprezentanţilor asoci-
aţiilor judeţene de fotbal, în
luna februarie a.c., de către
Departamentul Competiţii al
FRF, astfel:

- în conformitate cu îm-
părţirea pe regiuni adminis-
trative a ţării și ţinând cont de
necesitatea de a avea şase
judeţe în fiecare regiune, se
împart cele 42 asociaţii
rezultând  7 (șapte) regiuni,
campioana județului nostru
fiind repartizată în  Regiunea
4, Vest alături de echipele
campioane din județele Arad,

Caraş Severin, Timiş, Gorj și
Mehedinţi

Pentru fiecare regiune în
parte, tragerea la sorţi va fi fă-
cută doar între cele şase
echipe, stabilindu-se astfel
doar 3 (trei) jocuri de baraj
din fiecare regiune. Prima
echipă extrasă din urnă pen-
tru fiecare joc de baraj este
echipa organizatoare a jocului
tur, returul urmând să se des-
făşoare pe terenul echipe ad-
verse, care va dobândi
calitatea de organizator al
jocului. Echipele câștigătoare
vor promova în liga  a III-a.

E
chipa�de�volei�femi-
nin�a�Liceului�cu
Program�Sportiv

Cetate�Deva,�formație
pregătită�de�către�
prof.�Liviu�Grădinaru�a
participat�recent�la
turneul�de�calificare�pen-
tru�semifinalele�Campi-
onatului�Național�de
junioare.

Mobilizate exemplar,
sportivele de la Deva au
evoluat fără greșeală și au în-
registrat la acest turneu, trei
victorii din tot atâtea jocuri,
după cum urmează: LPS
Cetate Deva a învins formația
CSS Blaj cu  3-0 (6,7,7), apoi
pe cea  care a reprezentat
CSS Sibiu cu 3-0 ( 18,8,10) și
la final după un joc dificil pe
cea din Ocna Mureș tot cu 3-

0 (13,13,10).
Cu aceste victorii echipa

LPS Cetate Deva totalizează
18 puncte din șase jocuri dis-
putate, înregistrând numai
victorii, fără vreun set pier-
dut, (ceea ce constituie o altă
premieră în acest sezon) și
este calificată la semifinala
competiției înainte de des-
fășurarea celorlalte două
turnee, care mai sunt progra-
mate în prima etapă a com-
petiției naționale.

Echipa deveană a fost al-
cătuită din următoarele jucă-
toare: Ilinca Stoian, Eliza
Pogor, Hana Poleac, Ioana Ni-
culiciu, Bianca Belea, An-
drada Puiu, Denisa Muntean,
Ioana Indrei și Daria Bărză -
une, antrenor Liviu Grădi-
naru.Felicitări!

VOLEI�FEMININ

Fotbal, Liga a IV-a: În luna
februarie  se trage la

sorţi brajul de promovare

Fotbal, Liga a IV-a: În luna
februarie  se trage la

sorţi brajul de promovare

Fotbal:
Memorialul
Michael�Klein

P
ână�când�se�va�relua
cam�pionatul
județean�de�fotbal�

la�nivelul�Asociației
Județene�de�Fotbal�se
pregă�tesc�alte�activități
importante.�

La finalul aceste săp tămâni
se vor derula întrecerile din
cadrul campio na tului județean
de futsal seniori, care va de-
semna formația campioană și
care va juca cu cea din județul
Alba pentru calificare la
turneul final. 

Președintele AJF Hune-
doara, Cristian Petrean a de-
clarat: " Vom avea o întâlnire
cu echipele din Liga a IV-a
pentru a discuta pe marginea
campionatului, a regulamen-
tului, vom discuta și despre
baraj. Apoi vom organiza
seminarii pentru antrenori și
cursurile pentru arbitri. Pe
data de 2 februarie va avea
loc o nouă ediție a “Memoria -
lului Michael Klein” la fotbal
pentru echipele de copii, în-
scrierile se fac în aceste zile și
treptat se vor relua și celelalte
competiții devenite tra di țio -
nale", a mai spus pre ședintele
AJF Hunedoara.
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P
rimăria municipiu-
lui Deva a comunicat
recent  faptul că

foarte curând pe Sta-
dionul Cetate, va fi mon-
tată o pistă de atletism de
ultimă generație.

Arena de la poalele Cetății
a intrat într-o etapă de rea-
menajare și refacere a clădirii
care gazduiește birourile și
vestiarele dar si suprafața de
joc va primi o față nouă. La fi-
nalul anului trecut, pe tri-
bună s-au montat scaune noi
de plastic, mai comode și pe
culorile consacrate  ale clu -
bu lui iar iarba de pe su pra -
fața de joc a fost îndepărtată
pentru a se reface drenajul
aproape inexistent.

Pista de atletism a fost înă-
turată și va face loc alteia,
care va fi , se spune, prima
pistă de atletism modernă
din judeţul Hunedoara. În
acest sens Primăria Deva a
scos la licitaţie publică lu-
crările de modernizare a pis-
tei de atletism din incinta
Stadionului „Cetate”. Inves -
tiţia se ridică la 5,6 milioane
de lei. 

Pista de atletism existentă
este realizată din zgură gran-
ulată şi încadrată cu borduri
din beton de ciment dar după
modernizare  cele șase cu-
loare de alergare de pe
lungimea stadionului si din
turnantă, ca și cele două cu-
loare suplimentare dispuse

de o parte şi de alta a terenu-
lui de fotbal pe latura lungă
(în fata tribunei  oficiale și pe
partea opusă) vor fi refăcute
la standardele regulamen -
tare și vor putea găzdui com-
petiții de nivel national.

De altfel lucrările de
reparații la această pistă au
fost discutate cu factorii de-
cizionali de mai mulți ani de
zile, dar mereu a fost amânată
acțiunea de refacere a stratu-
lui de zgură deși prin nere-
alizarea la timp a reparaţiilor
s-au produs degradări ma-
jore. Apele pluviale au băltit
pe suprafaţa pistei deoarece
aceasta nu a avut drenaj încă
de la începutul construcției
stadionului iar pentru între -
cerile sportive actuale pistele
de atletism din zgură nu se

mai folosesc şi nu reprezintă
siguranţă compeţională.

Noua pistă de atletism care
înconjoară terenul de fotbal
va avea 15.700 de metri pă-
traţi, o lungime standard de
400 de metri şi cum spuneam
opt culoare. Structura de
zgură va fi înlocuită cu una de
cauciuc prefabricat sau cau-
ciuc turnat, va fi amenajat un
sistem de drenaj şi vor fi rea -
lizate sectoare de specialitate
pentru atletism, aruncarea
greutății și a  ciocanului, a
suliţei și unul special pentru
sărituri .

În incinta Stadionului Mu-
nicipal Cetate Deva vor de-
mara şi lucrările de ame   najare
a unui teren de sport, complex
cu o investiție estimată la 1,8
milioane de lei.

M
inistrul Tineretu-
lui și Sportului,
Ionuț Stroe, a

susținut o conferință de
presă în care a vorbit 
despre sumele alocate
federațiilor sportive
naționale de către MTS 
în anul 2020, ca urmare a
faptului că  mai toate 
federațiile s-au plâns de
faptul că sumele alocate
sunt  mici și neperfor-
mante pentru obținerea…
performanțelor sportive.
Este cazul  FR Canotaj, a
celei de atletism  chiar și
gimnastica având nece-
sități mai mari.

“Bugetul initial al anului
2020 este de 132 milioane
200 mii lei, din care au fost
retinuti conform Legii Finan-
telor Publice cei 10% până la
rectificarea bugetară. Așa
cum am precizat şi la discuţi-
ile avute cu federaţiile, după

rectificarea bugetară vom
avea şi cei 0,5% proveniţi din
accizele pe tutun și alcool
care vor suplimenta sumele
alocate“, a mai spus ministrul.

“A trebuit să eficientizăm
ceea ce avem după cel mai
important criteriu, acela că
suntem într-un an olimpic,
multe federații se află în plin
proces de calificare a sporti -
vilor la Jocurile Olimpice de la
Tokyo, de asigurare a unei
pregătiri cât mai bune pentru
cei calificați deja pentru a
putea obține rezultate nota-
bile acolo“.

Preşedinta Federaţiei Ro -
mâne de Canotaj, Elisabeta
Lipă, a declarat că este pro-
fund dezamăgită de bugetul
acordat federației pe care o
conduce din partea MTS şi că
nu îşi mai asumă câştigarea
vreunei medalii la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

Bugete  mai mici pentru

federațiile sportive,

deși este an olimpic

Stadionul “Cetate” 
va avea o pistă nouă

de atletism

ANUNȚ  PUBLIC

Popa Georgeta Gina, cu domiciliul în Hunedoara, 
bd. Corvin, nr. 6, bl. 95, sc. A, et. 3, ap. 10, anunță elab-
orarea primei versiuni a planului/programului faza
PUZ „Atelier de reparatii auto cu statie ITP, imprej-
muire si amenajari exterioare”in localitatea Cristur,
Soseaua Hunedoarei, (DJ687), nr. 40A, si declansarea
etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de
mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programu-
lui se poate realiza la sediul APM Hunedoara, Deva,
str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni-joi intre orele 8.00-16.30
si vineri intre orele 8.00-14.00.

Comentariile si sugestiile se vor trimite in scris la
sediu APM Hunedoara in termen de 18 zile calen-
daristice de la data prezentului anunt.



Așa după cum se știe,
fiecare țară are pro-
priile tradiții, 

credințe, simboluri sau
superstiții, care pot evi-
denția cel mai bine carac-
teristicile unei culturi.
De-a lungul timpului,
acestea s-au înrădăcinat
în mentalul colectiv, iar în
unele situații, oamenii le
respectă și chiar se
ghidează după ele. 
Vă vom prezenta, în con-
tinuare, doar o parte din-
tre acestea, despre care
se crede că pot schimba
viitorul.

În țara noastră
Și la noi, obiceiurile stră -

vechi, legendele, misterele
sau superstițiile au lăsat
urme de-a lungul istoriei,
supraviețuind până în zilele
noastre. Și, atâta timp cât le
ignorăm sau nu le urmărim
efectele, nu putem ști când și
dacă devin reale. Tocmai de
aceea, vă vom prezenta
câteva dintre cele mai cunos-
cute sfaturi, semne, preziceri,
superstiții, care ne-au fost
transmise din generație în
generație. Iată câteva dintre
ele:

• Dacă ni se îmbujorează
fața și ne ard obrajii fără
motiv, se spune că cineva ne
vorbește de rău. 

• Dacă ne doare capul fără
motiv, căscăm fără să ne fie
somn sau avem stări de vomă
și temperatură din senin,
înseamnă că cineva ne-a de-
ochiat.

• Atunci când ne mănâncă
nasul, se anunță o supărare
sau cineva vrea să ne întâl-
nească.

• Dacă se zbate ochiul

drept, se anunță o naștere, iar
dacă se zbate cel stâng,
urmează o dezamăgire. 

• Dacă o pisică neagră îți
taie calea e semn că ceva rău
se va întâmpla.

• Dacă te mănâncă palma
stângă dai bani, dacă te
mănâncă palma dreaptă
primești bani.

• Se crede că dacă plouă în
ziua nunții, căsnicia va fi
fericită, cu noroc la bani.

Superstiții legate de
ziua de MARȚI și

numărul 13
Atât ziua de marți, cât și

cifra 13 sunt considerate
două semne rele, care dau
fiori. Chiar dacă nu suntem
superstițioși, se întâmplă ca
aceste două date să nu treacă
neobservate, multe popoare
considerându-le blestemate. 

• La creștini, frica de

numărul 13 vine de la super-
stiții care nu pot fi verificate
integral. Și cum Iuda Iscario-
tul a fost al treisprezecelea
apostol şi al treisprezecelea
sosit la Cina cea de Taină, de
aici se crede că aduce ghinion
să existe 13 persoane la
masă. Ca rezultat al acestei
frici, la unele clădiri înalte,
etajul 13 nu există, fiind de -
numit 14. Și la case acest
număr este deseori uitat.

• Legat de aceste semne, se
crede că dacă un copil se
naște într-o zi de marți, 13,
nu va avea noroc. 

• Există credința potrivit
căreia, dacă numele unei per-
soane conține în total 13
litere, persoana respectivă nu
va fi prea norocoasă.

• Nu trebuie să se oficieze
căsătorii în ziua de marți, 13,
întrucât persoanele respec-
tive nu vor fi fericite.

• Nu se iese din casă într-o
noapte de Marți, 13, întrucât,
persoana care o face poate
avea convulsii.

• În ziua de marți, 13, nu se
poartă negru. În caz contrar,
persoana care o face, va purta
doliu în cel mai scurt timp.

• Cine se mută în casă
nouă în ziua de marți, 13, va
avea ghinion, potrivit
https://thraxusares.word-
press.com.

În alte țări de pe glob 
Anglia

Aici, pisica neagră este
considerată întruchiparea
norocului. De aceea, la sărbă-
tori și aniversări, felicitările
ilustrează doar pisici negre.
Dar englezii păstrează câteva
superstiții și tabieturi legate
de servirea mesei. De aceea,
după ce mănâncă ouăle fierte,
obişnuiesc să apese lingura în

coaja oului pentru a elibera
spiritele rele. De asemenea,
englezii consideră că vopse -
lurile verzi din casă aduc ghi -
nion. De aceea, niciodată
nu-și vopsesc casa în verde.
Această superstiție este
legată de un fapt istoric. În
secolul al XVIII-lea, vop seaua
verde se obținea folo sindu-se
arsenic, o otravă puternică,
care se putea inhala în mo-
mentul în care pereții se
umezeau. De aceea, mulți lu-
crători mureau în fabricile de
vopsea din cauza sub-
stanțelor toxice folosite în
acele vremuri, în care peri-
colele otrăvurilor erau puțin
cunoscute.

Irlanda
Conform unei vechi tradiții

irlandeze, balansoarele pot
aduce ghinion. Despre un ba -
lansoar gol se crede că este o
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Credinţe, simboluri şi superstiţii
din toate colţurile lumii



invitație pentru spiritele
răutăcioase,carepotintraîn
casă.Totaici,existăcredinţa
căpentruaprotejauncopilîn
timpulnaşterii,trebuieadus
un cuţit nou în casă, ca să
împiedice spiritele rele să
intre.Conformcredinței lor,
diavolulnupoatetrecedefier
şioţelșiînacestfelcopilulva
fiprotejat.

China
Chinezii cred că lucrurile

stricate din casă, care nu se
maipotrepara,aducghinion.
Elesuntasociatecueșecurile
sau durerile, necazurile sau
ghinionul. Tot aici, cactușii
suntpercepuțicaunsimbolal
conflictelor în familie. De
aceea,secredecătrebuieîn-
depărtați,maialesdindormi-
torsaubucătărie,locuriunde
petrecemcelmaimult timp.
De Anul Nou, chinezii nu-și
viziteazăprieteniisaurudele
carestauînpat,deoarececred
căacestlucruleaduceghinion.

Rusia
Și aici, ca și la noi, pisica

esteasociatăghinionului.Așa
că,înoriceîmprejurare,este
ocolită. O altă superstiție se
referălatacâmurișigravitație.
Așadar, dacă se întâmplă să
cadăofurculițăsauolingură,
se crede că primul musafir
careintrăîncasăvafiofemeie.
Dacă va cădea un cuțit,
înseamnă că musafirul va fi
bărbat.Totruşiicredcăsparg-
ereauneioglinziprevesteşte
ghinion, dar nici dacă te
priveştiînoglindăîntimpce
staipescaunnuveiaveaparte
de preamult noroc, potrivit
https://www.traditii-super-
stitii.ro.

Spania
ÎnnoapteadeAnulNou,se

mănâncă 12 boabe de stru-
guri,existândcredințacăno-
roculsevapăstratottimpul
anului. Dar, dacă se pășește

într-o încăpere cu piciorul
stâng, aduce ghinion. Și aici
ziuadeMarți,13,esteconsi-
deratăpurtătoaredeghinion.

În Portugalia
Secredecăveiaveaghinion

dacăpășeștiînapoi,deoarece
îi arăți diavolului calea spre
tine.

Germania
Există credința potrivit

căreia,dacăciocneșticucineva
unpaharplincuapă,secon-
sideră că urezi moartea tu-
turorcelorcareseaflălamasă.

Danemarca
Aicisepracticăunadincele

mai amuzante superstiții în
ziuanunții.Secredecă,pentru
aderutanecuratulsăintervină
cu ispite și tentații în cuplu,
mirele șimireasa trebuie să
facăschimbdehaine.

Turcia
Pisicileaducghinionșiaici.

Casăleevite,turciitrebuiesă
ținăînmânăoșuvițădepăr.
Deasemenea,secredecădacă
teașezi întredouăpersoane
carepoartăacelașinume,arfi
binesă-țipuiodorință,care,
sigur se va împlini. Dacă la
masămâncareavacădeapeo
haină,estesemnvămusafirii
suntpeaproape.

Argentina 
Locuitoriideaicinusesfi-

escsăadunemonedeledepe
stradă, considerându-se că
aceștibanivoratragealțibani
înportofel.Darsuperstițianu
se adeverește dacă banii re-
spectivisuntcheltuițisauau
fostluațidinvreofântână.De
asemenea,dacăargentinienii
aruncă bani într-o fântână,
aceștiaseîntorccuspateleşi
îşipuntreidorinţe,care,cred
ei,sevorîndeplini.Dar,dacă
adunăbaniidinapă,voravea
ghinionpentrutotdeauna.

Japonia 
Aici, sedăomareatenție

poziției în careesteorientat
patul, Kita-makura fiinduna
dintrecelemaipopularesu-
perstiţii în Japonia. Potrivit
acesteia, să dormi cu capul
sprenordaduceghinion,pen-
trucădoarmorţiisuntaşezaţi
cupicioarelespresud.Șicum
aceștiaconsiderășarpeleani-
malsacrușisimbolalsănătății
sauprosperității,mulțidintre
japonezipoartăînportofelo
bucăţicădepieledeşarpe.Iar
dacă ei găsesc un șarpe alb,
credcănorocullorvafiveșnic.

Coreea 
La poporul coreean există

credințacăciorileșicorbiipre-
vestesc probleme. De aceea,
pentruaevitaghinionul,coreeni
preferăsănuseuitesprecer.
Dar, dacă aud dimineața o
melodieapăsării-flaut,credcă
întreaga zi va fi norocoasă,
pasăreafiindconsideratăme-
sagerulveștilorbune.

În Mexic
La1ianuarieexistătradiţia

deamâncalinte,pentruunan

câtmaiprosper.Femeilecred
că statuile sau icoanele cu
Sfântul Antonio le aduc
norocul în dragoste. Tot aici
existăosuperstițielegatăde
tăierea unghiilor copiilor. Se
credecădacăsetaieînainteca
aceștiasăîmplineascăunan,
acest lucru le va afecta ve-
derea.Deasemenea, femeile
seferescsăîşipunăgeantadi-
rectpepodea,casănuîşipi-
ardăbaniisausălefiefuraţi.
Aşezarea unei mături în
spatele uşii, ţine hoţii şi
musafiriinepoftiţiladistanţă.

Brazilia
În Țara cafelei, brazilienii

nughicescîncăniledecafea.În
schimb, există credința
potrivit căreia,dacăsepune
zahăr în cană înainte de a
punecafeaua,oameniisevor
îmbogăți. Tot aici, dacă îți
scapă portofelul pe podea,
înseamnăcăveirămânesărac.

Venezuela
Aici,cașilanoi,nuestebine

săsefacăcadoubatiste,asta
însemnândceartă.Deaseme-
nea, femeile se feresc să fie

măturate pe picioare, de
teamacănusevormaimărita.

Alte superstiții
Plantele sau florile ofilite,

carenumaipotfisalvate,nuse
țin în casă pentru că pre-
vestesclucrurirele.Astapen-
tru că, se crede că au fost
secătuitedeenergiavieșinu
aducniciunbeneficiu.

Calendarele vechi
Trebuie îndepărtate în-

trucâtaducsărăcia,necazurile,
pierderile, ba chiar ar putea
scurtaviața.Oriceobiectcare
măsoarătrecereatimpuluiși
este stricat sau depășit, tre-
buieîndepărtat,pentrucăeste
unsemnrăuîncasanoastră.

Umbrelele deschise
Nusevorțineîncasă.Asta

pentrucă,ovechesuperstiție
nespunecă,umbreladeschisă
încasăpoatesăsuperespiritele
bunecareprotejeazălocuința,
potrivi thttps://www.liber-
tateapentrufemei.ro

Documentat de 
Cornelia Holinschi
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• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
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Domnișoara Sloane
Filmul o aduce în prim-plan pe Elisabetha Sloane, o lobistă

fără scrupule, care acționează în culisele de la Washington.
Confruntată cu o mare provocare în carieră, ea va fi nevoită
să reziste presiunilor în pofida unor manipulări. Pentru a-și
atinge scopul, miss Sloane uzează de metode mai puțin orto-
doxe, care îi afectează pe toți cei apropiați ei, dar și propria-
i carieră. Dar, atunci când intră în competiție cu cel mai
puternic concurent, ea realizează că prețul victoriei este mai
mare decât era dispusă ea  să plătească. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Dacă vă concentrați mai mult
asupra proiectelor impor-
tante, în care veți implica și
persoane apropiate, aveți
șanse de reușită. În cazul în
care banii sunt prea puțini, as-
trele vă vor ajuta. Reușiți să
recuperați niște pierderi sau
un împrumut.

Urmează o perioadă mai
bună, în care veți avea parte
de bani și vă puteți ocupa mai
mult de voi. Dacă sunteți ten-
tați să călătoriți, este o mo-
mentul s-o faceți. Sunt
favorizate de astre călătoriile
pe distanțe lungi, inclusiv în
străinătate.

Vă bucurați de o perioadă
liberă, în care puteți repara
sau reconstrui lucruri abando-
nate. Dar, este momentul să vă
ocupați și de voi și, eventual, să
finalizați mici proiecte perso -
nale pe care le-ați tot amânat.
Este posibil să luați legătura
cu o fostă iubire.

Folosiți-vă de puterea voastră
de convingere ca să obțineți
unele avantaje în relațiile pro-
fesionale. Cu superiorii trebuie
să dați dovadă de diplomație,
iar cu partenerii să fiți mai
răbdători. Organizați-vă cum
știți mai bine și astfel veți
obține tot ceea ce v-ați propus.

Revizuiți-vă deciziile pe care le-
ați luat în ultima vreme, mai
ales dacă puteți face acest lucru
fără să aveți de pierdut. S-ar
putea să descoperiți noi soluții,
care vă pot fi deosebit de utile.
Relațiile cu partenerul de cuplu
sunt bune și veți avea o reuni-
une de familie interesantă.

În viața de cuplu apare o situ-
ație critică și trebuie să o ges-
tionați cu cea mai mare
atenție. Până la urmă, ade-
vărul va ieși la iveală, în ciuda
zvonurilor mincinoase. La ser-
viciu sunt multe probleme, pe
care le veți rezolva în timp util.

Faceți o investiție împreună cu
altcineva și trebuie să fiți
foarte atenți la felul în care
cheltuiți banii. Păstrați o re-
lație echitabilă cu partenerii,
pentru că nimeni nu are drep-
tul să fie favorizat. Dacă găsiți
persoane cu aceleași obiective
ca și voi, totul se va rezolva.

Conjunctura astrală vă este
favorabilă în această pe-
rioadă. Vor apare evenimente
deosebite, care vă pot afecta
viața de cuplu. Aveți multe
probleme de rezolvat, iar
unele dintre ele se pot com-
plica dacă luați o decizie
greșită.

În această perioadă sunteți
mult mai activi, mai ales dacă
vă susțin și colegii de muncă.
Vi se deschid noi perspective și
găsiți o modalitate mai ușoară
de a rezolva anumite treburi.
Prietenii vă sfătuiesc să fiți
mai hotărâți și să mergeți
înainte.

Fiți mai atenți la lucrurile im-
portante pentru familie, dar și
la detaliile aparent minore,
care se pot complica. Nu de
altceva, dar o hotărâre pripită
vă poate strica relațiile. La
locul de muncă, încercați să
fiți cât mai deschiși cu superi-
orii.

Ca să rezolvați unele probleme
importante, aveți nevoie de
ajutorul unor prieteni sau de
fonduri mai consistente. Pla-
nurile pe care le aveți trebuie
schimbate, în funcție de situ-
ațiile neprevăzute. Veți găsi
soluții noi, dar este cazul să
aveți o nouă abordare.

Relațiile parteneriale vor fi puse
la încercare în perioada urmă-
toare. Luați decizii pripite și ex-
istă riscul ca un partener să
renunțe la o investiție impor-
tantă. În viața sentimentală, as-
trele vă pregătesc o surpriză
care poate aduce multe schim-
bări benefice.

PRO CINEMA

• Două prietene discută:
– Fato, sunt distrusă! După căsătorie Ion a

încetat să mă mai bage în seamă!
– Divorțează fato, dă-l naibii!
– De cine să divorțez? Pe soțul meu îl

cheamă Vasile!

• Discuție înaintea unei întâlniri:
- Cum te recunosc? întreabă ea.
- Sunt scund, gras, am burtă și port

ochelari Tu?
- Eu nu mai vin…

• La judecătorie:
- Acuzat, pentru ce ai spart de trei ori la

rând vitrinele aceluiași magazin?
- Prima oară am furat o rochie pentru soția

mea. A doua și a treia oară m-a trimis s-o
schimb...

• La ora de sociologie:
- Numim hoț pe cel care ia proprietatea al-

tuia – explică profesorul.
- Bula, tu nu ești atent!
- Ba da, domnule profesor.
- Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș

scoate din buzunar 1000 de lei?
- Vrăjitor, domnule profesor!

• La un interviu:
- Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare

despre firma noastră...
- Păi... m-ar interesa să ştiu câţi oameni lu-

crează în firmă?
- În general, cam un sfert...

Miercuri, 22 ianuarie, Happy Channel,
ora 20,00

Vis de iubire
Serialul spune povestea lui Sanem

Aydin, o tânără frumoasă și plină de viață
care visează să devină o scriitoare
faimoasă și să se mute în Insulele Galapa-
gos. Ea lucra la magazinul familiei până
când părinții ei o pun să aleagă între o
căsătorie aranjată de ei sau un loc de
muncă mai potrivit pentru ea. În astfel de
condiții, Sanem se angajează la o agenție
de publicitate. Viața ei se schimbă atunci
când se îndrăgostește de șeful ei, Can Divit,
un tânăr chipeș, aventuros, pasionat de fo-
tografie, sport și natură. Dar relația lor este
pusă la încercare de minciunile fetei și de
intrigile celor din jur.

SERIALE NOI:



P
lăcerea bolnavă a
noastră constă în: a
condamna, a critica,

a ne justifica, a avea or-
golii nemăsurate și a urî! 

Nu contează ce ai pierdut
în viață, ci ce ţi-a rămas.
Mulțumește lui Dumnezeu,
bucură-te și mergi mai de-
parte! Dacă ai căzut de pe cal
și nu te-ai ridicat, să nu rămâi
la podea! Orice s-ar întâmpla,
sus înapoi, sus pe cal!  De-
sigur că e rău, firește că e
greu, sigur că e alta situaţia şi
nu o să fie niciodată ca
înainte… Priviri ascuţite, gri-
mase, şuşoteli pe la colţuri,
multe interjecţii și puncte de
suspensie… Îţi asumi, îți faci
inventarul şi mergi mai de-
parte cu ce ştii că ţi-a rămas,
indiferent că e doar o firimi-
tură de bine. Cine nu a greșit
niciodată cu nimic?! 

Totul se poate repara, în
afară de moarte! O dată ce am
murit, s-a încheiat lucrarea.
Până atunci, orice se poate
reface. Organismele noastre,
creierele noastre, natura au
capacitatea de a se restruc-
tura. Ce-ai pierdut acum, aici,
vei primi-găsi în altă parte,
numai să ai puterea și mintea
să vezi unde îți crește în altă
parte, să găsești noi poteci…

Viața înseamnă
suișuri și coborâșuri

Nu e doar o simplă au-
tostradă dreaptă, pe care să o
poţi parcurge cu o viteză
foarte mare, să nu-ţi dai
seama când ai finalizat-o şi ai
ajuns la Destinaţie. Înseamnă
şi drumuri accidentate, gropi,
curbe, suişuri şi coborâşuri,
popasuri, intersecţii, sensuri
giratorii, sens unic, semafor,
etc. Viaţa e un drum parcurs
pe îndelete, chiar dacă unii îl
termină brusc, alergaţi fiind
de zbuciumul colosal al lumii
acesteia. Viața înseamnă să
mergi pe partea dreaptă a
drumului, să fii optimist, po -
zitiv, să vezi binele din orice
rău, lumina din întuneric.

Să încercăm, o clipă, să mai
ieşim din cea mai grea luptă:
lupta cu noi înşine. Avem o
plăcere bolnavă în a con-
damna, a urî, a critica, a arăta
cu degetul, a ne îndreptăți-
justifica.

Nu mai e timp să trăim
povestea altora, să ne
frământăm pentru ipotetice
treburi din viitor, pentru

greșelile celor din jur sau să
rămânem pironiţi într-un tre-
cut pe care nu îl mai putem
schimba. Pietrele vieţii le mai
dăm jos, obstacolele le mai
ocolim, ne mai odihnim, ne
mai ştergem fruntea, mai
tragem aer în piept, facem o
cruce mare şi mergem mai
departe. Toate trec și într-un
final, oricum ar fi, va fi bine!

Greutăţile, necazurile, su -
ferinţele ne modelează carac-
terul în viaţă. Atunci când
durerea îţi curge prin vene,
înveţi Adevărul vieţii. Orice
făptură are o strălucire inte-
rioară dată de Dumnezeu, oa-
meni, întâmplări, locuri, cărţi
etc. Vibraţiile de orice fel pe
care le trăim în lume, ne în-
vaţă că nu există „nu se
poate”. Iertând, binecuvân-
tând, iubind, orice se poate!
Nu avem suficientă credinţă,
speranţă, vise, libertate inte-
rioară şi fireşte că suferim.
Fiecare om pe pământ arde
păcatul cu cate o lacrimă.

Pierdem adesea în viață.
Timp. Oameni. Momente.
Sentimente. Și, le pierdem
doar din cauza noastră. Noi
înșine ne condamnăm la ne-
fericire, din cauză că nu știm
ce să facem cu ceea ce ni se
oferă. Nu apreciem, nu
prețuim și nu îngrijim. Cre-
dem că odată ce am obținut
ceva, acel ceva ne aparține în
întregime și pentru tot-
deauna. 

Nu e bine să ne lăsăm or-
biți de iluzii. Nu e bine să cre-
dem că vom găsi întotdeauna
mai bine. Pentru că, nu o vom
face. Ar trebui să fim atenți și
responsabili, să apreciem sin-
ceritatea și căldura senti-
mentelor, a oamenilor.

Nu te mulțumi cu puțin
atunci când știi că meriți mai
mult, dar nici nu da cu pi-
ciorul la ceea ce ai, doar pen-
tru că ești lacom. Una e să nu
primești cât meriți și alta e să
nu apreciezi atunci când ți se
dă tot ce se poate, atât cât se
poate.

Sunt oameni care 
au învățat să moară,

trăind

Nu știți cum e asta? Păi să
vă spun eu… Să lași să te
doară atât de tare viața și oa-
menii, încât, atunci când te
rănesc, să simți cum ți se
umple sufletul de cenușă,
până la refuz. Cenușa aia
înseamnă un fragment de

moarte, o parte din tine care
se pierde, lăsând în urmă un
gol existențial. Când încred-
erea și speranța îți sunt făcute
cenușă, treci printr-o moarte
a spiritului. 

Și, dincolo de lite ratură, în
lumea lacrimilor adevărate,
să știi să plângi până ți se
stinge focul din aripi. Nu pen-
tru că ar avea vreun sens într-
o lume în care sensul
înseamnă puterea din
nepăsare, ci doar pentru că
nu știi altfel, pentru că așa
strâmb te-a croit cineva când
te-ai născut. Iar când durerea
trece dincolo de marginea
limitelor omenești, în pră -
bușirea aia înspre haos, să
rămâi mai om decât sunt
mulți alții dintre cei care se
socotesc puternici, doar pen-
tru că nu le pasă.

Nu trăim într-o lume în
care să-i pese cu adevărat
cuiva de sufletul celuilalt. Oa-
menii uită, calcă peste tine
dacă se întâmplă să stai în
vreun fel în calea intereselor
lor, își iau hălci zdravene din
sufletul tău, dacă le pot fi
folositoare la un moment dat
și trec mai departe pierduți
într-o cruzime de care nici
măcar nu mai sunt conștienți.
Mai sunt doar puțini ne -
chibzuiți, care au învățat să
moară în numele iubirii, în
numele umanității, în numele
sincerității. 

Nebunii ăștia, care se
risipesc în ceilalți, murind
câte puțin cu fiecare dezamă-
gire, cu fiecare bătaie de
inimă pe care n-o aude ni-
meni, sunt luminoși și umani
și buni și calzi. 

Pentru că, unii trăind, nu-s
în stare să aducă atâta bu-
curie pe cât aduc stingându-
se încet… oamenii ăștia
născuți dintr-o aripă de su-
flet. Și se repară singuri, își
peticesc sufletul, zâmbesc și o
iau de la capăt în lupta lor cu
morile de vânt ale existenței,
pentru că de povara lor nu se
mai fac bine până la capătul
timpului.

De ce e tot mai rară feri-
cirea? Pentru că nu știm s-o
definim! Pentru că, cei mai
mulți dintre noi aleg să-și trăi-
ască viața după reguli scrise
de alții, care au trăit după reg-
ulile altora. Dar câți dintre noi
putem oare să țipăm din su-
flet: “Sunt fe ricit!”, într-o oare-
care zi, dintr-un oarecare
motiv? Câți?

Câți dintre noi ne-am găsit
propria definiție a fericirii?
Câți am căutat-o, măcar? Câți
dintre noi petrecem timp cu
noi înșine? Știm, oare, cât este
el de important?

Educația este binevenită,
atât timp cât nu ne de-
formează unicitatea, atât
timp cât ne este păstrat drep-
tul de a avea propriile dor-
ințe, pasiuni, propria fericire.

A spune “Nu!”, din tot su-
fletul, atunci când simți că
ceva nu ți se potrivește, fără
teamă că vei dezamăgi pe
cineva, denotă curaj; curajul
de a nu te dezamăgi pe tine
însuți!

Ține minte, doar 
oamenii curajoși 

sunt fericiți!

Am întâlnit oameni îm-
pliniți, dar nefericiți. Ce
înseamnă asta? Înseamnă că
prea mulți dintre noi con-
fundă împlinirea cu fericirea.

Un om fericit nu-i musai să
fie și împlinit, la fel cum unul
împlinit, poate nu s-a întâlnit
niciodată cu fericirea. Iar
dacă ești capabil să-ţi de-
finești propria fericire, te
lovește norocul și te trezeşti
un împlinit fericit. 

De ce să fim ipocriți? Sun-
tem nehotărâți, suntem gen-
erația care pozează fericită,
cu sufletul făcut bucăți; dar
sufletul nu se vede la cameră,
nu-i în prim-plan.

Ar fi atât de simplă viața
dacă ne-am asuma-o, cu bune
și rele, cu fericiri și dezamă-
giri, cu lecții cu tot. Până la
urmă, asta-i frumusețea ei.
Niciodată nu vei fi fericit fără
a fi nefericit înainte, pentru că
n-ai fi în stare să faci dife -
rența.

Viața îți ia cu o mână,
ca mai apoi să-ţi dea

cu amândouă

Trebuie doar să fii pe faza!
Orgoliul ucide atât viața
noastră, cât și a celor din jurul
nostru. Spiritual vorbind,
dacă ai orgoliu poți ucide, da,
este un mod de a spune, ”a
ucide cu vorba”, datorită fap-
tului că cei din jurul tău nu se
pot ridica la nivelul tău atât
de sus, deși acest nivel de fapt
nici nu există, ci este doar
părerea ta proprie despre
tine.

Orgoliu şi mândria strică
prietenii, distrug căsnicii,
despart copii de părinți şi
aduc mari suferințe. Orgoliu
şi mândria nu te lasă să îți
manifeşti liber prietenia, să
iubeşti, să ierți şi pace să îm-
părtăşeşti. Fiecare aşteptăm
de la fiecare să facă primul
pasul, fără a vedea că timpul
pierdut din această aşteptare
face rău amândurora în
cauză. Fiecare crede în drep-
tatea lui care, până la urmă,
este nedreptate. Dreptatea
este să ierți şi să iubeşti!

Orgoliul formează gânduri
negre în viața noastră, ne
strica buna dispoziție și ne
consumă energia. Gândurile
de supărare îmbătrânesc și
îmbolnăvesc oamenii, de
aceea de multe ori ne îmbol-
năvim și nu știm de unde
apare boala? Atunci apar cu
adevărat problemele. Stați
departe de oamenii care nu
pot renunță la orgolii. 

Orgoliul înseamnă a avea
despre noi înșine, o părere
foarte bună, adesea mult ex-
agerată si nejustificată, o im-
portanță mult prea mare,
îngâmfare, trufie, mândria –
care de cele mai multe ori de-
pășește aprecierile celor din
jurul nostru.

Oamenii gândesc astfel,
dacă ești un om orgolios, ai
caracter. Dar, de fapt, cine are
orgoliu, nu are nimic. Este un
om sărac spiritual, el nu se
poate bucura niciodată de
viață, în ansamblu, să nu mai
vorbim de caracter. 

Nu numai că se distrug pe
ei și viețile lor, dar va distrug
și vouă toată armonia și
echilibru sufletesc, psihic și
apoi fizic. Cu toate acestea, să
ne rugam și pentru ei zicând:
Doamne, iartă-i că nu știu ce
fac. Dă-le înțelepciune. În țe -
lep ciune care la români este
uitată de mult. 

Al dumneavoastră 
același Prof. Ioan Romeo

Mânzală
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mod de preparare:
Pieptul de pui se feliază în

fâșii de 1,5-2 cm, pe cât posi-
bil, cu o grosime uniformă, nu
este nevoie să se bată cu cio-
canul. Se condimentează cu
sare și piper (opțional
nucșoară) și se dă prin făină.
Se pregătește o tigaie în care
se pune uleiul, apoi untul care
va da un gust bun preparatu-
lui.  După ce untul se topește,
se rumenesc feliile de piept
de pui pe ambele părți, timp
de 2-3 minute, doar până
devin aurii, apoi se scot pe un
platou.

În aceeași tigaie se pune
ceapa la prăjit și usturoiul
tocat fin, se adaugă puțină

sare și se reduce focul la
minim, până când ceapa
devine translucidă. Se adaugă
muștarul și se amestecă bine,
după care imediat se toarnă și
supa de pui fierbinte, omoge-
nizând totul bine. Se pun din
nou în tigaie feliile de piept de

pui rumenite, se întețește
puțin focul și se readuce sosul
la fierbere. Se acoperă tigaia
cu un capac și se gătesc feliile
de carne, la foc mic, aproxi-
mativ 10-12 minute. După
acest interval, pieptul de pui
se scoate din tigaie și se

păstrează la cald, acoperit.
Sosul se fierbe în continuare
până scade atât cât dorim, se
adaugă apoi smântâna, se
omogenizează rapid cu telul
și se mai dau câteva clocote,
după care se condimentează.

Bucățile de carne se pun din
nou în sosul fierbinte, se în-
torc pe toate părțile apoi
preparatul se presă cu
verdeață. Se poate servi cu
garnitură de cartofi piure,
găluște, orez sau legume. 
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mod de preparare:
Ciolanul de porc se spală

bine și se pune la fiert în apă
cu puțină sare. După ce s-a
fiert, se scoate pe un platou,
iar zeama se strecoară de
două ori. Când s-a mai ră-
corit, ciolanul se dezosează
iar carnea se taie bucățele. 

Apa în care a fiert ciolanul
se pune din nou la foc, se

adaugă legumele și carnea
tăiate în bucățele mici. 

Totul se lasă la fiert încă
20 de minute, după care, se
adaugă orezul, timp în care
ciorba se amestecă bine, ca
să nu se prindă de fundul
oalei. 

După alte câteva minute,
când orezul este aproape
fiert, se adaugă sucul de

roșii, iar după câteva clocote,
borșul. La final, se presară

pă trunjelul și leușteanul
deasupra, iar oala cu ciorbă

se acoperă cu un capac, ca să
se îmbine aromele.

mod de preparare:
Untul, ținut la temperatura

camerei, se mixează cu gălbe-
nușurile, oul, esența de
vanilie, zahărul tos, la viteză
mare, până se obține o cremă
spumoasă. Se adaugă făina
amestecată cu praful de copt
și se omogenizează până se
obține un aluat vârtos, care se
desprinde cu ușurință de pe

pereții vasului. Aluatul se îm-
parte în trei părți. O parte se
înfășoară în folie și se dă la
rece. A doua parte se întinde
într-o foaie și se așază într-o
tavă de copt unsă cu unt și
tapetată cu hârtie de copt.
Foaia se mai uniformizează
cu mâna pe toată suprafața
tăvii. 

Pentru a se prepara um -

plutura cu gem, albușurile se
bat spumă cu un praf de sare,
se adaugă pe rând zahărul tos
și se mixează până se obține
o bezea tare. La compoziție se
adaugă magiunul și se omog-
enizează. Crema obținută se
întinde uniform pe foaia din
tavă, peste care se pune cea
de a doua foaie de aluat.

Pentru umplutura cu nucă,

se amestecă nuca măcinată
cu gălbenușurile frecate cu
zahăr și cele 4 albușuri bătute
spumă. Se adaugă praful de
cacao, laptele, esența de
vanilie și se amestecă ușor.
Crema trebuie să fie mai con-
sistent, să nu curgă. Dacă este
mai moale, în ea se pot
sfărâma doi biscuiți. 

Crema de nuci se întinde
peste a doua foaie de aluat
din tavă. Aluatul pus la rece se
scoate din frigider și se
răzuiește peste prăjitură, pe

răzătoarea cu ochiuri mari,
distribuindu-se pe toată su -
pra fața. Tava se dă la cuptor
pentru 30-35 minute, la cup-
torul încins la 180 de grade,
până ce prăjitura se rume -
nește deasupra. După ce se
scoate din cuptor, prăjitura se
lasă să se răcească și se taie
cu un cuțit, cu lama înmuiată
în apă rece. Deasupra se
poate presăra zahăr pudră.

https://bucatarianoas-

tra.online/

PRăjITuRă fRaGEDă Cu GEm șI CREmă DE NuCI 

PIEPT DE PuI îN sos DE smâNTâNă șI mușTaR

INGREDIENTE

700 g ciolan de porc, un păstârnac, o ceapă, ¼ praz,
un morcov, o țelină mică, suc de roșii, un ardei roșu, o
mână de orez, borș, pătrunjel, leuștean.

CIoRbă Cu CIolaN DE PoRC

INGREDIENTE

Pentru blat: 3 gălbenușuri și un ou întreg, 250 g unt,
150 g zahăr, 500 g făină, un plic de praf de copt, esență
de vanilie.

Pentru umplutură: 2 albușuri, 150 g zahăr, 5 ml 
esență de rom, un praf de sare, 200 g magiun de prune.

Pentru crema de nucă: 400 g nuci, 3 linguri de lapte,
4 gălbenușuri, 4 albușuri, 300 g zahăr pudră, 2 linguri
de cacao, esență de vanilie.

INGREDIENTE

4 felii de piept de pui cu greutatea de 90-130
grame/bucată, o lingură rasă de făină, o lingură de
muștar, 30 de grame (1 bucată mică) de ceapă fin to-
cată, un cățel mic de usturoi, fin tocat, o linguriță de
ulei, 30 de grame de unt cu 82% grăsime, 300 ml. de
supă de pui concentrată, 150 de grame de smântână
grasă, cu minimum 30 % grăsime, opțional, un strop
de nucșoară proaspăt răzuită, sare și piper după gust,
verdeață tocată.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

S - H - Z - LA - E - A - ND - RABATA - I - A - N - CITA - ES - M - H - INMULTIT - I -E - IOAN - IA - AUR - NUR - SCOC - NUC - SARI -

NADA - EI - CT - RA - DD - FE - AU - AS - SPANIOL - L - AVA - ANIMALE - BRAHM - TUR - ARII - VITE - VOAL - PE - A - ETC - DRENA

- RR- AIA - ABA - A - A3 - ARI - ATOL



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 Cumpăr garsonieră în Deva,

et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-

lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 

în Simeria, în centru. Sunt persoană

fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând casă în satul Vărmaga

nr.38 sau schimb cu garsonieră sau

apartament în Deva. Tel.

0742.450.228.

l Vând apartament două camere,
Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-
mandat, balcon, boxă, CT, termopan,
ușă metalică. Preț: 30.000 euro, 
telefon: 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 Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! Tele-
fon: 0732.469.582.

l Doamnă frumoasă, singură, se-
rioasă, sinceră, sufletistă, curată, har-
nică, gospodină, fără obligații, doresc
căsătorie cu un domn peste 60 de ani,
cu aceleași calități și auto sau fără.
Telefon: 0738.651.577.

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, pen-
tru 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 de înregis-
trare fiscală seria A, nr. 0164672, cod
fiscal 2114007, titular Cabinet Medi -
cal Veterinar  Berecsa Georgeta Adri-
ana, eliberat de Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x20 cm. Preț: 480 lei, negociabil,
telefon: 0725.483.189.

lVând grâu, recoltat în 2019, 
500 kg, preț: 1,20 lei/kg. 
Telefon: 0721.787.630.

l Caut o doamnă singură, pentru
a îngriji la domiciliul ei (poate fi
parter sau etajul 1), o persoană cu 
dificultăți la mers. Rog seriozitate! 
Relații 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 
Vărmaga, 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 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.

l Vând două fotolii, masă ro-
tundă, scaun pentru copii, masă 
alimentare copii, patine și 640 mp
teren, cu toate utilitățile, la 5 km de
Deva. Telefon: 0744.633.217.

l Vând dulap sculptat, vechi și
patru scaune, vechi, îmbrăcate în
piele. Telefon: 0736.383.325.
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în pace, iar drumul să-i fie
presărat cu flori!
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N
oul format este mai
sigur şi agreat de
Uniunea Euro-

peană.
Deva – Începând de anul

viitor, vom avea noi cărţi de
identitate. Acestea vor avea
formatul unui card bancar,
vor fi mai sigure şi respectă
formatul agreat de Uniunea
Europeană. Un alt element
de noutate face referire la
faptul că vârsta de la care va
fi obligatoriu să avem un act
de identitate va fi cea de 12
ani şi nu de 14 ani, cum este
în prezent.

Documentul va avea in-
serat un cip electronic pe
care vor fi stocate toate in-
formațiile personale. În plus,
va conține imaginea foto a
persoanei, imaginea a două
amprente și un certificat de

autentificare digitală.
Noile documente vor avea

elemente de securitate supli-
mentare, iar unele vor putea
fi citite doar cu aparatură
specială.

„Nu cred că un procent de
mai mult de 10% din aceste
elemente de securitate vor fi
disponibile public pentru a
permite oricărui cetățean să
aprecieze în ce măsură un
document este falsificat sau
nu. În mare măsură, marea
parte a acestor elemente de
securitate vor face parte din
categoria informațiilor clasi -
ficate”, a declarat Cătălin
Giulescu, directorul direcţiei
de resort din cadrul MAI.

Noua carte de identitate
electronică va fi suficientă și
pentru a interacționa online
cu administrația publică.

Pentru asta vom avea însă
nevoie de un cititor de card
care costă aproximativ 10
euro.

Practic, printr-un simplu
click vom putea cere să ne în-
matriculam mașina sau să ni
se elibereze un certificat de
cazier judiciar din fața calcu-
latorului, fără să ne mai de-
plasăm la ghișeu. Va fi posibil
pentru că ne vom identifica
doar cu ajutorul cip-ului de
pe noua carte de identitate.
Tot cu acest cip vom putea
folosi cartea de identitate și
pe post de card de sănătate.

Noua carte de identitate
va costa aproximativ 15
euro. Aceasta va putea fi elib-
erată la expirarea actualelor
documente de identitate sau
la cerere, după 3 august
2021.

Se schimbă buletinele

de identitate

Deva - Cel puţin 10 locuri
publice din municipiul Deva
vor avea noi puncte de acces
gratuit la Internet, în cadrul
unui program lansat de
Comisia Europeană şi imple-
mentat de autoritatea locală
cu fonduri nerambursabile. 

„Proiectul UE 'WiFi4EU'
oferă administraţiilor publice
locale vouchere în valoare de
15.000 de euro pentru a in-
stala puncte de acces Wi-Fi în
spaţii publice interioare sau
exterioare, cum ar fi şcoli,
biblio teci, centre medicale,
muzee, parcuri publice şi pie -
ţe”, a informat Primăria Deva.

Noile puncte de acces gra-
tuit la Internet din municipiul
Deva vor fi funcţionale până la
sfârşitul anului 2020 în mai
multe zone, cum ar fi gara

CFR, spitalul judeţean, casa de
cultură, în Piaţa Victoriei şi la
Poşta Veche, în Skate Park şi
Dog Parc, dar şi locul de agre-
ment Bejan.

De asemenea, în cadrul
programului WiFi4EU vor fi
modernizate reţelele Wi-Fi
publice din zonele Piaţa
Arras, Piaţa Unirii şi exteri-
orul Centrului Cultural "Dră-
gan Muntean".

Proiectul WiFi4EU are un
buget în valoare totală de 120
de milioane de euro şi se des-
făşoară în toate statele Uniu-
nii Europene. Voucherele pot
fi utilizate atât pentru insta-
larea de reţele Wi-Fi publice
complet noi, cât şi pentru
modernizarea sau extinderea
acoperirii unor reţele exis-
tente.

Noi puncte de acces gratuit
la Internet

Hunedoara - Consiliul
Local și Primăria Municipiu-
lui Hunedoara organizează
marți, 21 ianuarie, ora 11.00,
o ceremonie de comemorare
a atletei Maria Cioncan.
Comemorarea va avea loc la
bustul regretatei sportive,
situat lângă Parcul Corvin,
unde se vor depune coroane
de flori.

Vă reamintim faptul că
Maria Cioncan este „Cetăţean
de Onoare” al municipiului
Hunedoara. Ea a reprezentat

România la Jocurile Olimpice
de la Atena care s-au desfăşu-
rat în cursul lunii august
2004, unde s-a calificat la
proba de 800 m şi a câştigat
medalia de bronz în finala
probei de 1500 m. A fost
prima sportivă legitimată la
un club din municipiul Hune-
doara, care a obţinut o
medalie la Jocurile Olimpice. 

Atleta Maria Cioncan a de-
cedat pe data de 21 ianuarie
2007, într-un accident de
mașină în Bulgaria.

Atleta Maria Cioncan va fi comemorată
la Hunedoara


