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administraŢie

De-a lungul timpului, oamenii de știință au
făcut descoperiri uimitoare legate de creierul
uman. Cu toate acestea, el rămâne, încă, o
parte fascinantă a organismului, cu multe 
necunoscute. Poate de aceea descoperirile și
studiile legate de funcționarea creierului
sunt surprinzătoare și incitante./pag.9

Fondat de Cornel POENAR

pag.3
Compania de apă Apa Prod
Deva a fost amendată 
cu 10.000 de lei, după 
ce o conductă din oraşul
Haţeg a fost reparată cu
dopuri din lemn. 

soCialpag. 5
Numărul apelurilor 
false la 112 a scăzut în
judeţul Hunedoara, 
dar mai sunt oameni 
care sună pentru 
a comanda o pizza. 

tineripag. 8

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

Valentine's Day – sărbă-
toarea îndrăgostiților, este
celebrată în multe țări, 
la data de 14 februarie. 
Sărbătoarea  este bine
primită și în țara noastră.

/p.5

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

Ursul Baloo împlineşte 20 de ani şi va fi
sărbătorit în Straja. /pag.16

GRATUIT

Câinii vagabonzi 
au mutilat un om
Câinii vagabonzi 
au mutilat un om

CuriozităŢi
despre
Creierul
uman

CuriozităŢi
despre
Creierul
uman
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- Privind organizarea,
funcționarea Poliției Locale,
ce ne puteți spune?

- Da. În cadrul Poliției Lo-
cale funcționează: Birourile
de Ordine Publică și Evidența
Pesoanelor, de Dispecerat,
Baze de Date și Monitorizare,
Circulație și cel de Control
Comercial, Disciplină în Con-
strucții și Mediu. 

De notat că în statul de
funcții al Direcției Poliției Lo-
cale sunt prevăzute 74 pos-
turi.

- Privind competențele
stabilite prin lege, care sunt
acțiunile care îi vizează pe
polițiștii locali?

- Dintre acestea amintesc
câteva: verificarea stării de
curățenie din zonele adia-
cente drumurilor și cursurilor
de apă de pe raza administra-
tiv teritorială a municipiului
Hunedoara; verificarea pro-
ducătorilor și a societăților
comerciale din piața Obor; ac-
tivități de informare și con-
siliere ale elevilor pe linie de
siguranță, în unitățile de în-
vățământ de pe raza munici -

piului Hunedoara; razii îm-
preună cu jandarmi din ca -
drul I.J.J. Hunedoara și agenți
de poliție din cadrul Poliției
municipiului Hunedoara pen-
tru identificarea persoanelor
care locuiesc fără forme legale
în locuințele sociale care
aparțin primăriei municipiu-
lui Hunedoara; acțiuni cu

efective sporite pe raza mu-
nicipiului Hunedoara pentru
identificarea persoanelor care
tulbură liniștea publică și nu
respectă regulile de convie -
țuire socială; campanii de in-
formare a cetățenilor (prin
intermediul Asociațiilor de
Proprietari) asupra obligați-
ilor legate de modul de co -

lectare a deșeurilor ce provin
din gospodării, conform
prevederilor legale din dome-
niu; efectuarea de controale
pentru identificarea lucrărilor
de construcții executate fără
autorizație de construire sau
desființare, după caz, inclusiv
a construcțiilor cu caracter
provizoriu; verificarea împre-
ună cu reprezentanții Gărzii
Naționale de Mediu - Comis-
ariatul Județean Hunedoara a
respectării prevederilor le -
gale de mediu pe raza
adminis  trativ teritorială a
municipiului Hunedoara; mi-
siuni comune pe linie de sigu-
ranță rutieră cu agenți din
cadrul Poliției municipiului
Hunedoara (sprijin în cazul
producerii unor accidente).

- Puteți prezenta câțiva
indicatori de activitate ai
Poliției locale consemnați în
anul 2019?

- Aici aș puncta: solu țio nare
sesizări ale cetățenilor (2507);
acțiuni specifice comune cu
reprezentanții primă riei
(731); controale la societăți
comerciale, în vederea veri-

ficării respectării obligațiilor
privind între ținerea curățeniei,
a locurilor de depozitare a
diferitelor materiale, a trotu-
arelor, căilor de acces, a par-
cărilor, precum și verificarea
existenței contractelor de
salubritate (561); controale la
toate punctele de colectare a
deșeurilor municipale de pe
raza administrativ teritorială a
municipiului Hunedoara
(1144); aplanarea unor stări
conflictuale (53); depistarea
de persoane legitimate asupra
cărora au existat suspiciuni de
săvârșire a unor fapte antiso-
ciale (3359).

În concluzie, aș putea
spune că Poliția Locală va
manifesta și în anul 2020 în-
treaga disponibilitate în
soluționarea cu operativitate
a problemelor cetățenilor și a
instituțiilor, potrivit compe-
tențelor stabilite prin lege și
este permanent în slujba co-
munității din orașul de pe
Cerna, sens în care oferim
telefonul de la dispecerat
0254954 (0254711959)

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

DISPONIBILITATE ÎN SOLUȚIONAREA OPERATIVĂ A PROBLEMELOR
CETĂȚENILOR DIN ORAȘUL DE PE CERNA

Dialog cu Marius Răducu PASC - director executiv al Poliției Locale Hunedoara

ANUNŢ
privind declanșarea procedurii de atribuire în gestiune 

a serviciilor de transport persoane în regim de taxi

PRIMĂRIA COMUNEI CRIŞCIOR face publică disponibilitatea atribuirii au-
torizaţiilor transport persoane în regim de taxi cu numerele : 6, 7, 8  începând
cu data de 15 aprilie 2020 după cum urmează: 

- data deschiderii listei de aşteptare (depunerea dosarelor) este15 aprilie
2020;

- data închiderii listei de aşteptare (ultima zi de depunere a dosarelor) este
15 mai 2020;

- data afişăriirezultatelor, în urma analizării dosarelor este de 18 mai 2020;
- teremen depunere contestaţii: 18 mai – 2 iunie 2020;
- afişarea rezultatelor finale: 3 iunie 2020;
- demarararea procedurilor de eliberare a autorizaţiilor taxi: 4 iunie 2020.

Aceste autorizaţii, potrivit art 21, alin 1-3  din Ordinul M.I.R.A nr 356/2007
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii
nr 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de inchiriere se
eliberează pe baza următoarelor documente:

A) Cerere eliberare autorizaţie taxi
B) Autorizaţie de transport persoane în regim de taxi în orginal şi copie

(emisa de Primarie)
C) Certificate de inregistrareemis de RegistrulComnertului,  în copie
D) Cartea de identitate a autovehicului deţinut în proprietate sau în baz unui

contract de leasing , în copie
E) Certificate de înmatriculare a autovehiculului, cu anexa verificării tehnice

periodice, în copie
F) Certificatul de agreare valabil emis de RAR, în copie
G) Scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiz-

iţionat fiecare autovehicul (pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care trans-
portatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare la data depunerii
documentatiei)

Criteriile, în funcție de care se vor face punctajele necesare departajării
transportatorilor care au depus dosarele pentru atribuirea autorizațiilor taxi,
vor fi următoarele: 

1) în funcție de vechimea neîntreruptă a transportatorului în activitatea de

transport persoane în regim de taxi, se acordă 1 punct pentru fiecare an
vechime;

2) în funcție de anul de fabricație a autovehiculului  se acordă 10 puncte-
pentru autovehiculul fabricat în anul atribuirii autorizației, iar pentru fiecare
an de vechime se scad câte 2 puncte;

3) în funcție de norma de poluare Euro a autovehiculului, se acordă 10
puncte pentru autovehiculul cu norma de poluare Euro 6 și 5 puncte pentru
autovehiculul cu norma de poluare Euro 5, iar pentru autovehiculele cu norma
sub Euro 5 se scad câte doua puncte;

4) în funcție de gradul de confort al autovehiculului, se acordă 5 puncte pen-
tru autovehiculul dotat cu aer condiționat;

5) în funcție de gradul de protecție a pasagerilor, se acordă 5 puncte pentru
autovehiculul dotat cu 1 air-bag și 10 puncte pentru autovehiculul dotat cu 4
air-bag-uri.

6) în funcție de efortul investițional al transportatorului, se acordă 10
puncte pentru vehiculul deținut în proprietate și 5 puncte pentru vehiculul
deținut în baza unui contract de leasing.

7) în funcție de prezența autovehiculului în activitate se  acorda 10 puncte
pentru autovehiculele aflate în activitate peste 8 ore pe zi până la 12 ore pezi,
în zilele libere și sărbători, 5 puncte pentru autovehiculele aflate în activitate
peste 8 ore pe zi până la 12 ore pe zi, lucrătoare și 0 puncte pentru autove-
hiculele aflate în activitate 8 ore pe zi în zilele lucrătoare.

8) în funcție de locația sediului social al persoanei fizice/juridice se acordă
10 puncte pentru persoana fizică/juridică care are sediul social pe raza co-
munei Crișcior și 5 puncte pentru persoana fizică/juridică care are punct de
lucru pe raza comunei Crișcior.

9) în funcție de dotările suplimentare se acordă 10 puncte pentru dotarea
POS și 5 puncte pentru dotarea GPS. În cazul existenței ambelor dotări se va
face un cumul de punctaj (15 puncte).

10) în funcție de posibilitatea angajării serviciului de transport taxi prin
telefon se acordă 10 puncte pentru cei ce preiau comenzile de transport prin
telefon și se deplasează la locul indicat de client și 0 puncte pentru cei ce nu
oferă această posibilitate de angajare a serviciului de transport.

Punctajul maxim ce poate fi obţinut este de 100 puncte, iarpunctajul minim
acceptat pentru obţinerea autorizaţiei taxi este de 60 puncte.

PRIMAR
FURDUI OVIDIU ILIE 



O
conductă de apă a
fost reparată cu zeci
de dopuri din lemn.

SC Apa Prod SA a început
procedura de înlocuire a
conductei. 

Hațeg - O conductă de
aducţiune a apei spre oraşul
Haţeg, reparată cu zeci de
dopuri din lemn, a stârnit sute
de comentarii şi câteva mii de
distribuiri pe Internet, după ce
starea în care se află a fost fo-
tografiată şi postată pe o pa -
gină de Facebook. 

În fotografie se observă
cum, de-a lungul unui tronson
de conductă, spărturile au fost
astupate cu dopuri din lemn,
iar în unele părţi, apa reuşeşte

să iasă şi pe lângă aceste im-
provizaţii.

„Aştia nu cred că sunt con -
ştienţi ce accidente se pot în-
tâmpla dacă creşte puţin
presiunea şi încep să zboare
cepurile alea, ca gloanţele, din
ţeavă”, arată, în unul dintre co-
mentarii, Dorin Marius Ma -
rişca. 

Veche de 40 de ani

După apariţia, în spaţiul
public, a fotografiei în care
este prezentată conducta de
alimentare a oraşului Haţeg,
conducerea SC Apa Prod SA
Deva, de care aparţine tron-
sonul, a confirmat că ţeava le

aparţine. „Acea conductă este
din anul 1978 şi face parte din
aducţiunea Sântămăria Orlea-
Haţeg. Tronsonul de conductă,
pe o distanţă de 580 metri,
urmează să fie înlocuit în pe-
rioada următoare. Acesta a
fost prevăzut pentru înlocuire,
iar, la momentul de faţă, sun-
tem în situaţia de achiziţie a
conductei şi materialelor
necesare înlocuirii acestui
tronson. Valoarea acestor lu-
crări este de aproxi mativ
145.000 euro”, a menţionat SC
Apa Prod SA Deva.

Potrivit companiei de apă,
în programul de investiţii al
societăţii, finanţat din fonduri

europene, este cuprinsă în-
locuirea întregii conducte de
aducţiune de la Sântămăria
Orlea până la rezervorul de în-
magazinare al oraşului Haţeg,
pe o lungime totală de 3,2 km. 

Lucrările prevăzute în Pro-
gramul Operaţional Infra-
structură Mare (POIM) vor
începe în al treilea trimestru al
acestui an.

Amendată cu 
10.000 de lei

Pe de altă parte, SC Apa
Prod SA Deva a fost amendată
cu 10.000 de lei de inspectorii
Direcţiei de Sănătate Publică

(DSP) Hunedoara, pentru felul
în care au fost executate
reparaţiile la conducta de apă.

O echipă de inspectori ai
DSP Hunedoara a efectuat un
control referitor la sistemul de
aprovizionare cu apă al oraşu-
lui Haţeg, constatând că
reparaţiile efectuate nu au fost
anunţate instituţiei sanitare
de operatorul regional de apă.

„O porţiune de aproximativ
500 de metri din conducta
supraterană prezintă nu-
meroase orificii care au fost
remediate de operator prin
obturare cu dopuri din lemn.
Direcţia de Sănătate Publică
nu a fost anunţată cu privire la
intervenţiile efectuate de ope -
rator asupra reţelei de apă”, a
precizat medicul şef al DSP
Hunedoara, Cecilia Birău.

Apa este 
bună de băut

În timpul controlului, in-
spectorii sanitari au prelevat
trei probe de apă din puncte
reprezentative ale reţelei de
aducţiune constatându-se că
apa livrată consumatorilor se
încadrează în parametri nor-
mali. 

De asemenea, s-au verificat
buletinele de analiză a apei
din cadrul monitorizării de
audit pentru ultimele 6 luni,
fără să fie constatate necon-
formităţi.

Compania de apă a început
procedura de înlocuire a con-
ductei pe porţiunea deterio-
rată pe o lungime de 500 de
metri.

Operatorul regional de apă
SC Apa Prod SA Deva este în
subordinea Consiliului Jude -
ţean Hunedoara.
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Deva - Opt persoane, între
care şi un copil de 7 ani, au
fost diagnosticate cu gripă în
judeţul Hunedoara în ultima
săptămână, alte cinci fiind
suspecte că ar fi contractat
boala, potrivit informaţiilor
centralizate de specialiştii
Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Hunedoara.

Pacienţii la care boala a
fost confirmată sunt inter-
naţi în spitalul municipal din
Vulcan, în Valea Jiului, şi au
vârstele cuprinse între 7 şi

67 de ani. Toate aceste cazuri
evoluează bine şi nu prezintă
complicaţii. 

Alte cinci persoane sunt
suspecte de gripă şi sunt in-
ternate în spitalul municipal
din Hunedoara.

De la începutul anului, în
judeţul Hunedoara au fost
diagnosticate, în total, 21 de
cazuri de gripă, dintre care
unul s-a soldat cu decesul
unui bolnav de 76 de ani,
care suferea şi de alte afecţi-
uni şi nu fusese vaccinat

antigripal. 
În judeţul Hunedoara au

fost vaccinate gratuit îm-
potriva gripei 31.840 de per-
soane, cu aproape 5.000 de
oameni mai mult faţă de se-
zonul rece trecut. 

DSP Hunedoara a mai
primit, la începutul lunii fe -
bruarie, 695 de doze de vac-
cin antigripal sezonier, care
sunt ridicate de medicii de
familie în funcţie de soli -
citările primite de la pa-
cienţii înscrişi pe liste. 

Opt persoane diagnosticate cu gripă
în ultima săptămână

Amendaţi pentru conducta 
“şvaiţer de la Haţeg



Și în anul 2020 ITM
Hunedoara - după
cum ne spunea re-

cent Adrian Florin BOZ-
DOG, inspector șef - este
implicat într-o serie de
acţiuni cu caracter pre-
ventiv în domeniile de
acţiune proprii, adică
pe cele două compo-
nente ale sănătăţii şi se-
curităţii şi relaţiilor de
muncă.

Acţiunile sunt împărţite în
31 de campanii care se vor
derula pe parcursul acestui
an şi se vor desfăşura în mai
multe etape având diferite
date de începere şi de fi-
nalizare.  

Două dintre acţiuni sunt
campanii europene la care
participă toate ţările membre
U.E. Unul din aceste eveni-
mente multinaţionale se

referă la organizarea și des-
fășurarea activităților deru-
late în cadrul Campaniei
Europene de informare cu
privire la beneficiile muncii
declarate având denumirea
„Câștigă, Declară, Benefici-
ază”. A doua acţiune se referă
la organizarea şi desfăşu-
rarea Săptămânii Europene
de Securitate şi Sănătate în
Muncă - Afecțiunile musculo-
scheletice (AMS), sub egida
Agenţiei Europene pentru Se-
curitate şi Sănătate în Muncă.

Acţiunile urmăresc conşti-
entizarea angajatorilor cu
privire la necesitatea respec-
tării cerinţelor legale din
domeniul securităţii şi sănă -
tăţii în muncă, al suprave -
gherii pieţei şi al relaţiilor de
muncă. 

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș
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De la Ildiko Irina
GLĂMAN, purtă-
torul de cuvânt al

Tribunalului Hunedoara
(în foto), am fost infor-
mați că recent la nivelul
Tribunalului Hunedoara
a fost convocată
Adunarea Generală  a
Judecătorilor, în cadrul
căreia s-a  hotărât: 

- suspendarea formei de
protest adoptată prin Hotă -
rârea Nr. 2/22.01.2020, în-
cepând cu data de 07
februarie 2020 şi până la pro-
nunţarea Curţii Consti tu -
ţionale asupra sesizării Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie
pentru controlul constituţion-
alităţii, înainte de promulgare,
a Legii privind abrogarea
unor prevederi referitoare la
pensiile de serviciu şi indem-
nizaţiile pentru limită de
vârstă, precum şi pentru re-
glementarea unor măsuri în
domeniul pensiilor ocu-
paţionale, adoptată prin vot
final în şedinţa Camerei De -

putaţilor din data de
28.01.2020.

În consecință, începând cu
data de 07 februarie 2020, pe
perioada suspendării protes-
tului, Tribunalul Hunedoara
și-a reluat întreaga activitate,
astfel toate şedinţele de jude-
cată se vor desfăşura conform
planificărilor inițiale, apro-
bate de Colegiul de Condu -
cere.

- menţinerea formei de
protest în privinţa nepar-
ticipării judecătorilor la con-
stituirea birourilor electorale. 

S-a revenit la Programul de
relaţii cu publicul: la Regis-
tratură şi Arhivă, acesta se va
desfăşura în intervalul orar:
8.30-13, iar la Arhivă Fali-
mente, în intervalul orar:
8.30-11.30.

Pe perioada protestului a
fost amânată judecarea cau -
zelor aflate pe rolul instanței
cu excepția cauzelor consid-
erate urgente, enumerate în
Anexa disponibilă pe site-ul
instanţei portal.just.ro și

afișată la sediul instanței.
Adresăm pe această cale,

întreaga noastră apreciere
pentru calitatea umană şi pro-
fesională a echipei manageri-
ale a Curţii de Apel Alba Iulia,
pentru valorile promovate de
aceasta în înfăptuirea actului
de justiţie şi în optimizarea
climatului organizaţional şi
interinstituţional, precum și
pentru întregul sprijin acor-
dat în vederea promovării
unor relații de colaborare
bazate pe respect și comuni-
care eficientă cu Baroul Hune-
doara.

De notat că au fost convo-
cate Adunări Generale ale
Judecătorilor la toate judecă-
toriile din circumscripţia Tri-
bunalului Hunedoara şi aces tea
au hotărât suspendarea for -
melor de protest şi reluarea ac-
tivităţii începând cu data de
10.02.2020.

Au consemnat: Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș

Instanţele de judecată 
şi-au reluat activitatea

CAMPANII DE CONTROL PE
PARCURSUL ANULUI 2020

După 25 de ani pe-
trecuți în slujba
Poliţiei Române,

fostul poliţist este, de
astăzi, cetăţean de
onoare al Oraşului Uri-
cani.

Onorantul titlu de
cetăţean de onoare al Oraşu-
lui Uricani i-a fost acordat
comisarului de poliţie (r)

BUZGURE VIOREL, „pentru
întreaga activitate desfăşu-
rată în slujba comunităţii”, în
cadrul unei ceremonii ofi-
ciale, ce a avut loc la sediul
Primăriei Oraşului Uricani.  

Fostul nostru coleg este
locuitor al oraşului Uricani
de peste 35 de ani, însă a ac-
tivat în structurile de com-
batere a criminalităţii orga-

 n i zate şi de investigaţii
cri  minale ale Poliţiei Mu-
nicipiului Vulcan până în
septembrie 2017, când a tre-
cut în rezervă, la împlinirea
vârstei legale. 

Absolvent al Facultăţii de
Drept din cadrul Univer-
sităţii Constantin Brâncuși
(Tg. Jiu) şi al Universităţii
Tehnice din Petroşani, fostul
ofiţer de poliţie a ales nobila
misiune de apărător al legii
din convingere,  pentru a fi
de partea adevărului şi a
dreptății şi a îmbrăcat uni-
forma de polițist cu onoare
și demnitate. 

Implicarea deosebită în
apărarea intereselor legit-
ime ale cetăţenilor, i-a fost
recunoscută, recent, fostului
poliţist, şi de Primăria Mu-
nicipiului Vulcan, care i-a
conferit o DIPLOMĂ DE EX-
CELENŢĂ, pentru „întreaga
activitate desfăşurată de-a
lungul întregii cariere profe-
sionale, conform crezului de
poliţist”.  

Colegi cu care ne 
mândrim: comisarul de poliţie

(r) VIOREL BUZGURE 



Din fericire, numărul
apelurilor false este
în scădere.

Deva – După 16 ani de la
primul apel efectuat către
numărul unic de urgenţă 112,
încă mai există români in-
conştienţi care sună la acest
telefon în bătaie de joc. Este
drept, numărul apelurilor
false este în scădere, iar anul
trecut, în premieră, situaţiile
reale semnalate la 112 le-au
depăşit pe cele anunţate fără
niciun temei. 

În ceea ce priveşte situaţia
din judeţul Hunedoara, lu-
crurile stau mai bine decât
cele de la nivel naţional. Anul
trecut, apelurile false au
reprezentat 30 % din totalul
situaţiilor de urgenţă anun -
ţate la Centrul Judeţean pen-
tru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă Hunedoara. Statis-
tic vorbind, numărul apelu -
rilor false s-a înjumătăţit faţă
de anul 2015. 

Amenzile 
au crescut mult

O explicaţie poate fi şi fap-
tul că, din luna august a anului
trecut, cuantumul amenzilor
a crescut foarte mult pentru
a-i pedepsi pe cei care se joacă
cu telefonul. Astfel, persoa -
nele care sună la 112 în mod
nejustificat pot fi amendate cu
1.000 de lei pentru apelare
abuzivă şi cu 5.000 de lei pen-
tru alertarea falsă.

Şi totuşi, nu au lipsit cazu -

rile în care obiectul unui apel
de urgenţă a fost altul decât
cel normal.

„Oamenii trebuie să înţe-
leagă că la 112 se sună doar
atunci când avem o urgenţă.
Au existat cazuri când s-a
sunat pentru a afla mersul
trenurilor, pentru a afla cât
este ceasul, pentru a comanda
un taxi sau pentru a comanda
o pizza, pentru a afla alte lu-
cruri care nu ţin de urgenţe.
Trebuie spus că urgenţe
reprezintă accidentele cu vic-
time, fie că ne referim la cele
feroviare, rutiere sau de
muncă, anumite traumatisme,
incendii sau alte situaţii de ur-
genţă”, a declarat purtătorul
de cuvânt al Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Hunedoara, Anemona
Doda.

Ambulanţa, cea mai
solicitată

Datele statistice mai arată
că în judeţul Hunedoara, din
cele 136.000 de apeluri reale,
peste 54% au fost direcţio -
nate către Serviciul Judeţean
de Ambulanţă, 21% către In-
spectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă, 19% către Poliţie şi
4% către Jandarmerie.

Cu ocazia Zilei Europene a
numărului de urgenţă 112, în
centrul municipiului Deva a
fost organizată şi o expoziţie
cu tehnica din dotare folosită
în caz de incendii, intervenţii
ale poliţiştilor, jandarmilor şi
salvamontiştilor. 
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Un bărbat a ajuns la
spital după ce a fost
atacat de 20 de

câini.
Vulcan – Un caz incredibil

s-a petrecut, săptămâna aceas -
ta, în Valea Jiului. Un bărbat de
47 de ani, angajat ca impiegat
de mişcare la Preparaţia de
cărbune Coroieşti, de la Vul-
can, a ajuns la spital în stare
gravă după ce a fost muşcat de
o haită de câini. 

Bărbatul se afla la serviciu
şi pregătea o garnitură de tren
încărcată cu cărbune pentru
plecare spre una dintre ter-
mocentralele Complexului
Energetic Hunedoara. La un
moment dat, a fost atacat de
un grup format din cel puţin
20 de câini vagabonzi. Victima
a rămas fără o parte dintr-o
ureche şi prezintă mai multe
muşcături pe corp, de la brâu
în sus.

Victima a fost transportată
pentru îngrijiri medicale la
Spitalul de Urgenţă din Petro -
şani şi apoi a fost transferată
la un spital din Timişoara

pentru tratament cu ser an-
tirabic. 

Poliţia s-a autosesizat
Cazul a intrat în atenţia

poliţiştilor din municipiul Vul-
can, care s-au sesizat din ofi-
ciu şi au declanşat o anchetă.
Poliţiştii vor să afle dacă au
fost luate toate măsurile prin
care se putea preveni atacul
câinilor asupra bărbatului
muşcat.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei
Municipiului Vulcan efectu ea -
ză cercetări privind comiterea
infracţiunilor de neluarea de
către proprietarul câinelui
sau deţinătorului temporar al
acestuia a măsurilor de pre-
venire a atacului canin asupra
unei persoane şi neluarea mă-
surilor legale de securitate şi
sănătate în muncă, în cazul
unui bărbat care a fost muşcat
de mai mulţi câini”, a informat
purtătorul de cuvânt al In-
spectoratului de Poliţie Jude -
ţean (IPJ) Hunedoara, Bogdan
Niţu.

Poliţiştii continuă cercetă -
rile în acest caz, în vederea
stabilirii circumstanţelor în
care a avut loc incidentul şi a
luării  măsurilor legale.

Tratament cu ser 
antirabic

În ceea ce priveşte starea
de sănătate a victimei, medicii
au decis ca bărbatul să fie
transferat la un spital din
Timişoara. El a primit vaccin
antirabic la Petroşani, însă
medicii au stabilit că este mai
bine să facă şi un tratament cu
ser antirabic, având în vedere
faptul că au fost mai mulţi
câini. De altfel, pe trupul său
au fost identificate muşcături
şi răni provenite de la opt
câini. 

Medicul şef al DSP Hune-
doara a explicat că tratamen-
tul cu ser antirabic poate
începe în termen de 72 de ore
de la momentul la care pa-
cientul a fost muşcat de câini,
aşa că viaţa bărbatului din
Valea Jiului nu este în pericol.

Bărbat muşcat de 
o haită de câini, 
în stare gravă

Bărbat muşcat de 
o haită de câini, 
în stare gravă

Încă se mai confundă apelul de
urgenţă 112 cu... gara
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S
portivul  Cosmin Gîr-
leanu, legitimat la
secția de box din

cadrul  CS Hunedoara
,pregătit de antrenorul
emerit Ilie Captari, a câști-
gat recent  la Iași, în cadrul
întrecerilor  Campionatu-
lui național de box pentru

seniori, un nou titlul de
campion național. 

Este cel de al 12-lea său
titlu pe care la- cucerit acum
după ce l-a învins în finala
categoriei 52 kg. prin aban-
don în prima repriză. pe
Gabriel Șchipu (CSM Petrolul
Ploiești).De menționat că și în

semifinala disputată contra
lui Istvan Nagy (Universitatea
Cluj), Gârleanu s-a impus tot
după numai un minut.

"Petre și-a făcut treaba, din
nou. A fost bine pregătit pen-
tru competiția aceasta și și-a
dorit foarte mult să câștige", a
spus antrenorul emerit Ilie

Captari, cel care a fost alături
de pugilistul hunedorean la
Iași.

După această competiție
urmează preselecția pentru
Jocurile Olimpice de la Tokyo.
Preselecția are loc la Londra,
în perioada 14-24 martie
2020, iar Petre Cosmin Gîr-

leanu este componentul lotu-
lui olimpic. El are nevoie de
mai multe victorii în meci-
urile programate la Londra
pentru a se califica la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

De menționat că la între-
cerile desfășurate la Iași, în
semifinalele competiției  a
mai ajuns și James Damian
Chereji, alt boxer legitimat la
CS  Hunedoara. El a evoluat la
categoria 63 kilograme dar  a
fost întrecut la puncte de
Vasile Suciu de la SCM Bacău
și hunedoreanul a rămas doar
cu medalia de bronz. "Sper să
reușesc, în viitorul apropiat,
să îl duc și pe el  la un nivel
mai înalt, cu rezultate mai
frumoase" spune Ilie Captari.

"Sunt bucuros pentru re -
zul tatele obținute de spor tivii
noștri și de domnul profesor
Captari și îi felicit pentru că
duc numele Hunedoarei în
lume! Felicitări ambilor jucă-
tori antrenați de Ilie Captari,
dar și acestuia, pentru toată
munca depusă!", a declarat
primarul municipiului Hune-
doara, Dan Bobouțanu, cel
care a avut initiativa înființării
secției de box la CS Hune-
doara.

BOX: Hunedoreanul Cosmin Gîrleanu,
campion naţional la box

A
tletismul românesc
și-a desemnat la fi-
nalul săptămânii tre-

cute  primii campioni
naționali din acest an com-
petițional 2020. Vineri și
sâmbătă, în Sala de
atletism “Ioan Soter” din
Complexul bucureștean Lia
Manoliu s-au desfășurat
întrecerile finalei Campio -
natului Național de
atletism la probe combi-
nate pentru seniori,
tineret, U20, U18 și U16.

Surpriza evenimentului a
oferit-o  atletul devean Andrei
Răzvan Deliu (SCM Deva),
care s-a clasat pe locul secund
în proba de heptatlon cu un
total de cu 4.702 puncte. Locul
I a fost cucerit de Răzvan
George Roman (CS Dinamo/
CS Seven Athletic) – 5.207 pct
iar podiumul de premiere a
fost întregit de Ionuţ Grecu
(CS Rapid), 4.642 puncte.

Andrei Răzvan Deliu este
singurul atlet din România
care  a reușit să atingă  perfor-
manța de 5.00 m la săritura cu

prăjina și anul acesta are
șanse  să câștige un nou titlul
național la această probă,
după rezultatele înregistrate
la acest debut de sezon.

Federația Română de atle -
tism a dat publicității recent și
rezultatele înregistrate în
etapa a II-a a Campionatului
național de seniori și seniori U
la care au participat 234 de
atleti, 98 la feminin şi 136 la
masculin, de la 78 de cluburi.
Iată rezultatele obținute de
atleții din județ: lungime fe -
minin Florentina Marincu
Iușco loc 1 iar Geoargiana
Timu (ambele LPS Cetate) loc

5, prăjină : Antonia Irimia și
Andrei Răzvan Deliu(ambii
SCM Deva) fiecare s-a clasat
pe primul loc,. 800 m:  Claudia
Maria Florea (SCM Deva) loc
5, Dan Florin Boldor(Ghelari
Hunedoara și SCM Deva) loc
15, 1500m- Mihaela Ioani(LPS
Cetate Deva) loc 11, Raul
Manuel Dan (LPS Cetate Deva)
loc 11,înălțime fete: Elisa
Marisia Enache(LPS Cetate)
loc 6.

Etapa finală a acestor cam-
pionate naționale este progra-
mată tot la București spre
sfârşitul lunii februarie.

Atletism:
Florentina 
Marincu-

Iușco  
participă la

Cupa 
Balcanică In-

door
România va participa la

finalul acestei săptămâni
la o nouă competiție in-
ternațională din calendarul actualului sezon atletic.

Conducerea  Federației Române de Atletism a decis ca
atleta Florentina Marincu-Iușco și antrenorul acesteia, prof.
Nicolae Alexe să particile cu delegația țării noastre la între-
cerile ediției din acest a Campionatului Balcanic de atletism
în sală  pentru seniori, întreceri care se vor desfășura în
Sala Polivalentă Ataturk din Istanbul, Turcia, începând de
vineri pînă duminică.

Delegația României pentru acest concurs balcanic are în
componență 15 sportivi, alături de atleta din Deva fiind
nominalizati printre alții și Andreea Miklos( care recent  a
avut evoluții excelente la Viena), Bianca Răzor, Andrea
Panțuroiu,Robert Parge,Mihai Donișan, Alin Anton și Vlad
Dulcescu, toți cu șanse la medaliile  balcanice dar și cu posi-
bilitatea de  calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Suc-
ces!

Atletism: Andrei Deliu (SCM Deva) 
vicecampion național la heptatlon
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Clubul Sportiv CFR
Simeria a organizat
recent în sala de

sport a Școlii Generale
“Sigismund Toduță”  din
localitate examenul an-
nual pentru acordarea de
centură pentru sportivii
din localitățile Simeria,
Băcia și Geoagiu, practi-
canți ai karate-ului

La examen au participat
48 sportivi, care au avut
ocazia să își arate cunoștințele

dobândite pe parcursul anului
competițional 2019.Comisia
de promovare  în grad și acor-
dare a centurilor a fost alcătu-
ită din președintele clubului
Vasile Hrițac, vicepreședintele
clubului Adelin Rotariu, Shi-
han Nicolae Iordăchescu, Sen-
sei Ion Hrițcu, Senpai Claudia
Stănuț și Senpai Bogdan
Hrițcu, ceea ce a dat greutate
și importanță concursului.

Cu această ocazie a fost or-
ganizată și festivitatea de pre-

miere a sportivilor anului
2019 la secția de karate a CS
CFR Simeria. Au fost recom-
pensați pentru realizările lor
în anul competițional trecut
Ionuț Vesa,Delia Breazu, Paul
Todea,  Caitlin Solda și David
Todea, toți participanți cu
rezultate deosebite în com-
petițiile naționale și interna-
tional.

Premiile au fost înmânate
de membrii comisiei de ates -
tare și acordare a centurilor.

În perioada 7-9 febru-
arie 2020, pe Arena de
popice aparținînd

clubului  Inter Petrila, 
s-au desfășurat întrece -
rile  ediției din acest an 
a Turneului Final indivi -
dual la popice pentru 
juniori U18 în probele de
clasic, sprint şi tandem,
atât la masculin cât şi la
feminin.

Au fost prezenți la această
competiție peste 60 de spor -
tivi din țară, reprezentând 14
cluburi de profil afiliate la Fe -
derația Română de Popice.

Sportivii  de la Siderurgia
Hunedoara pregătiți de Mănea
Manea au obținut o serie de
rezultate  de top, ei aducând la
vitrina cu trofee a clubului  2
medalii de aur, 3 de argint şi 7
de bronz. Iată seria rezul-
tatelor obținute de tinerii

popicari hunedoreni: la mas-
culin Adrian Isăilă- aur la
indivi dual clasic și argint la
tandem mixt, o medalie de
aur la tandem pentru  pere -
chea Tudor Opre și Raul Chiș,
ultimul dintre ei cucerind și o
medalie de bronz la sprint.

În întrecerea feminină Noe -
mi Budoi, a câștigat o medalie
de argint la individual clasic și
una de bronz la tandem, Erika
Kali  a adus la palmaresul
clubului o medalie de bronz la
sprint, Karina Lapoși –o
medalie de argint la sprint și
una de bronz la tandem îm-
preună cu colega ei de club,
Andreea Cărămidariu iar Eliza
Călin o medalie de bronz la in-
dividual clasic.

Tânărul sportiv de la Inter
Petrila, Alexandru Denis Pă-
durean, a obținut medalia de
argint la individual clasic.

Karate: Examen de
centură pentru

karatiştii din Simeria

Popice: Sportivii hunedoreni
printre laureații Turneului 

Final individual

ANUNȚ PUBLIC

Popa Georgeta Gina, titular al planului: „Atelier de
reparaţii auto cu staţie ITP, împrejmuire şi amenajări ex-
terioare”, localitatea Cristur, Şoseaua Hunedoarei
(DJ687), nr. 40A, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţa
publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura
de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de
adoptare a planului fără aviz de mediu. Propunerile de
reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în ter-
men de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara,
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.

Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu

CRĂCIUN MARIANA   PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
O.R.C.    F20 /1391 /2013,   CUI  32476585  anunţă pu blicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul ”PENSIUNE  AGROTURIS-
TICĂ  “CASA CRĂCIUN”  propus a fi amplasat în SAT
JOSANI FN, COMUNA  PEŞTIŞU MIC, JUDEŢUL HUNE-
DOARA.                                           

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM HUNEDOARA din Deva, str. Aurel Vlaicu nr.
25 în zilele de luni până joi între orele 8:00 - 16:00 şi vineri
intre orele 9:00 - 13:00 şi la sediul CRĂCIUN MARIANA
PERSOANĂ FIZICĂ  AUTORIZATĂ, SAT   ROŞCANI   NR.  195
COMUNA   DOBRA, JUDEŢUL  HUNEDOARA, în zilele de
LUNI  până VINERI, între orele 8:00 - 16:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
HUNEDOARA. 

Foto: arhivă



Este celebrată în multe
țări, la data de 14
februarie. Sărbă-

toarea își are originea în
vechile tradiții și obiceiuri
romane, fiind asociată cu
numele Sfântului Valentin,
care s-a sacrificat pentru
ca tinerii să aibă posibili-
tatea de a se căsători cu
persoana iubită. Sărbă-
toarea îndrăgostiților este
bine primită și în țara
noastră, tinerii fiind încân-
tați să petreacă, alături de
persoana iubită, într-o zi
anume.

Legenda Sfântului
Valentin 

Despre Sfântul Valentin se
spune că ar fi fost un preot
creştin, la curtea împăratului
roman Claudius al II-lea. În
acea vreme, împăratul se an-
gajase în multe campanii
sângeroase, având nevoie de
noi trupe de tineri. Tocmai de

aceea, el a interzis căsătoriile.
Neținând seama de porunca
împăratului, Valentin a con-
tinuat să cunune, în taină, cu-
plurile. De aceea, a fost
în temnițat și condamnat la
moarte. La închisoare, el s-a
îndrăgostit de fiica tem-
nicerului, iar înainte de a fi
decapitat, într-o zi de 14 fe -
bruarie, i-a scris fetei o
scrisoare cu însem na rea:
“Pentru Valentina mea”. Preo-
tul a fost îngropat pe Via
Flaminia din Roma, iar astăzi
moaştele sale sunt expuse la
Biserica Carmelita din Dublin
şi la Biserica Sfântul Praxed.
Două secole mai târziu, papa
Gelasius întâi a decis ca la 14
februarie să fie sărbătorit
Sfântul Valentin, care a rămas
în istorie drept protectorul
îndrăgostiţilor. Sărbătoarea a
fost preluată  şi de americani
în jurul anului 1700, ne spune
https://ro.wikipedia

Tradiții și obiceiuri
de Ziua îndrăgostiților 

• Pentru a-și visa ursitul,
fetele nemăritate înconjoară
de 12 ori biserica. Şi tot în
această zi, ele vor scrie nu-
mele pretendenţilor pe bucăţi
de hârtie, care vor fi învelite în
lut şi puse în apă. Prima bu-
cată de lut care va ieşi la
suprafaţă conţine numele
celui cu care fata se va mărita.

• În seara acestei zile, în-
drăgostiții se întâlnesc la o
cină romantică. De asemenea,
se organizează petreceri, atât
pentru cei care şi-au găsit deja
perechea, cât şi pentru cei sin-
guri. În unele ţări, de Sfântul
Valentin, familiile petrec ală-
turi de prietenii apropiaţi.

•  De asemenea, înainte de
culcare, fetele îşi pun sub per -
nă o floare de coada şoricelului.
Se spune că, prima persoa nă
întâlnită atunci când pleacă de
acasă, va fi viitorul lor soţ.

• În această zi specială,
tinerii obișnuiesc să se întâl-
nească, fără a stabili acest
lucru. Ei vor organiza petre-
ceri atât pentru cei care şi-au
găsit deja perechea, cât şi pen-
tru cei singuri, potrivit,
potrivit http://www.click.ro

În unele țări din lume
• În SUA, în această zi, se

oferă cele mai diverse cadouri,
de la felicitări, flori, ciocolată,
până la diamante. Se orga-
nizează evenimente stradale,
concursuri sau concerte pen-
tru îndrăgostiți.

• În Italia, dis de dimineață,
fetele obișnuiesc să se ducă la
geam, unde așteaptă să treacă
mai mulți bărbați. Se crede că,
primul bărbat pe care-l vor
privi, urmează să le fie soț.

• În Marea Britanie, fetele
obișnuiau să-și pună sub per -
nă frunze de dafin și să mă nân -
ce ouă cu sare, cre zân du-se că

doar așa își vor visa alesul.
• În Spania, orașele se

decorează cu flori multicolore,
iar cuplurile îşi sărbătoresc iu-
birea în cel mai romantic mod. 

• În Franţa, sărbătoarea
este cunoscută ca Saint
Valentin, iar în Portugalia, se
numeşte “Ziua prietenului sau
a prietenei”.

• În Japonia, Ziua Îndră-
gostiților este sărbătorită de
două ori: în 14 februarie și 14
martie. La prima data, femeile
fac daruri bărbaților, iar la a
doua bărbații întorc cadourile
primite pe 14 februarie. Cio-
colata este cel mai popular
cadou în Japonia, iar multe
japoneze cred că cea cumpă -
ra tă nu este o dovadă a
dragostei adevărate. De aceea,
ele prepară singure ciocolata
pe care o dăruiesc, potrivit
www.traditii.ro.

Pagină realizată de
Cornelia Holinschi
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Dragobetele sau Năvalnicul
În țara noastră, sărbătoarea iubirii este omagiată și

pe 24 februarie, când este celebrat Dragobetele, un
personaj din folclorul românesc, fiul chipeș și năvalnic
al Dochiei. În tradiţia populară, Dragobetele este de-
scris ca un personaj mitic, tânăr voinic, frumos şi bun,
care aduce iubire în case. De aceea, în această zi se or-
ganizau petreceri, deseori urmate de căsătorii, Drago-
betele fiind considerat protectorul iubirii.

Valentine's Day – 
sărbătoarea îndrăgostiţilor 

Valentine's Day – 
sărbătoarea îndrăgostiţilor 



De-a lungul timpului,
oamenii de știință
au făcut descoperiri

uimitoare legate de
creierul uman. Cu toate
acestea, el rămâne, încă, o
parte fascinantă a organis-
mului, cu multe necunos-
cute. Poate de aceea
descoperirile și studiile
legate de funcționarea
creierului sunt surprinză-
toare și incitante. Iată
câteva dintre ele:

În primii ani de viață
Nu ne putem aminti toate

evenimentele petrecute în-
trucât o parte a creierul nu
este dezvoltată suficient.
Creierul unui copil nou-născut
se dublează în dimensiune în
doar un an. Până la vârsta de
șapte ani, creierul uman
atinge 95% din mărimea de
adult. Chiar dacă se dezvoltă
complet în jurul vârstei de 25
de ani, cercetătorii susțin că
diferitele abilități se dezvoltă
odată cu trecerea timpului, pe
parcursul întregii vieți.

Creierul nu simte 
durerea

La nivelul creierului nu ex-
istă receptori de durere, motiv
pentru care unele dintre in-
tervențiile chirurgicale pe
creier se fac fără ca pacienții
să fie anesteziați. Doar craniul
și membrana care acoperă
creierul posedă receptori de
durere, aceștia fiind implicați
atunci când apare o durere de
cap,  susțin oamenii de știință. 

În zilele de 
repaus total

Creierul consumă o cin -
cime din energia corporală,
energia consumată în astfel de
situații echivalează cu con-
sumul zilnic al unui bec incan-
descent de 25 wați.

Deciziile de zi cu zi
Majoritatea dintre acestea

sunt prelucrate şi stabilite în
mod inconştient, deși, spun
cercetătorii, există modalități
de a le aduce pe unele dintre
ele, în planul minții conș-
tiente.

Transpirația 
abundentă

În urma cercetărilor efec-
tuate s-a ajuns la concluzia că,
după o oră și jumătate de
transpirație neîntreruptă, în
urma unui efort fizic, creierul
începe să se micșoreze. Și, în
decursul următoarelor 90 de
minute de efort fizic, creierul
se poate micșora la fel de mult
cu cât s-ar micșora în condiții
normale, într-un an. De aceea,
în timpul efortului fizic pre-
lungit este absolut necesară o
bună hidratare.

Celulele creierului se
regenerează

Chiar dacă până nu demult
se credea că acest lucru este
imposibil, în ultimii ani cerce -
tă torii au descoperit că ce lu -
lele creierului se regenerează.

În stare de ebrietate
Creierul nu stochează in-

formații atunci când canti-
tatea de alcool consumată
depășește limita. Asta pentru
că, pe fond de ebrietate,
funcția de memorare este
practic sistată, ne spun cerce -
tătorii. De aceea, consumul
excesiv de alcool nu este
dăunător doar pentru unele
organe interne, ci și pentru
creier, potrivit howandwhy.ro.

Activitatea creierului
este mai intensă

noaptea decât ziua
Oamenii de știință au se-

sizat că noaptea creierul este
mult mai activ decât ziua. Chiar
dacă nu-și pot explica cert
mecanismele care stau în
spatele acestui rezultat uimi-
tor, ei cred că activarea intensă
cerebrală din timpul somnului
se datorează tuturor proce-
selor reparatorii, atât la nivel
celular şi energetic, cât şi ca
ansamblu funcţional, ca struc-
turare a memoriei, estompare
a stimulilor afectivi prea puter-
nici sau marcanţi. Practic, are
loc o reechilibrare atât fizică,
dar şi psihică, emoţională,
comportamentală.

Cât trebuie să
dormim?

În general, un adult sănătos
are nevoie de aproximativ 8
ore de somn. De asemenea,
persoanele care dorm după-
masa au o cantitate mai mare
de energie, iar puterea de con-
centrare crește. Dar, nevoia de
somn diferă de la o specie la

alta. Dacă oamenii au nevoie de
8 ore, leii dorm câte 13 ore pe
zi, iar veveriţele şi tigrii chiar şi
14 ore. În schimb, pentru un
elefant sunt suficiente 3 ore şi
jumătate de somn, iar pentru o
girafă doar o oră şi jumătate,
potrivit descopera.ro.

Cu cât avem un IQ 
mai mare

Cu atât visăm mai mult. Și,
cu cât creierul nostru reușește
să acumuleze și să proceseze
mai multă informație, cu atât
are mai multa nevoie de a
amortiza excesele, pe care le
prelucrează, le inhibă, poten -
ţează ori le eliberează sub
formă de vise. De aceea, ideea
de interpretare a viselor are și
un gram de adevăr. Iar
dimineața, dacă ne amintim ce
am visat, putem deduce
punctele de tensiune din sub-
conștientul nostru, care ne pot
afecta într-un anumit fel, scrie
howandwhy.ro.

Un creier 
sănătos

Nu-și pierde capacitatea de
a învață niciodată. Studiile
efectuate de-a lungul timpului
arată că partea stânga a
creierului controlează partea
dreapta a corpului și partea
dreapta a creierului con-
trolează partea stânga a corpu-
lui.  De asemenea, râsul
acti vează cinci părți diferite ale
creierului. În cazul în care
fluxul sanguin la creier este în-
trerupt, cunoștința este pier-
dută timp de 8 până la 10
secunde, iar fără oxigen putem
supraviețui timp de 4 până la 6
minute. Cercetătorii susțin că
50-70% din bolile fizice pentru
care mergem la medic sunt
cauzate doar de creierul nos-
tru și de nimic altceva, scrie re-
altatea.net.

Pagină realizată de
Cornelia Holinschi

uTiLe - 914 - 20 februarie 2020

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Curiozităţi despre creierul uman



10 - timp liber 14 - 20 februarie 2020

Sâmbătă, 15 februarie, ora
23,30

ALIATUL 
Acțiunea filmului are loc în timpul celui de-al Doilea

Război Mondial când, ofițerul canadian Max Vatan, agent al
serviciului britanic de spionaj este parașutat în Casablanca.
El trebuia să facă echipă cu Marianne Beausejour, membră a
rezistenței franceze. Misiunea celor doi era să asasineze un
oficial neamț. În timp ce pregătesc operațiunea, care se
dovedește a fi un succes, cei doi se îndrăgostesc. După câteva
săptămâni se căsătoresc și au împreună și un copil. Dar lu-
crurile se complică atunci când Max află că soția sa lucrează
pentru nazişti și începe să o investigheze.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Vă propuneți proiecte de an-
vergură, dar depindeți, în
mare măsură, de anumite
persoane din anturajul vostru.
Tocmai de aceea, ar fi bine să
acordați atenția necesară tu-
turor întâlnirilor și discuțiilor
pe care le veți avea. Vi se reco-
mandă prudență și răbdare.

Apar situații neprevăzute la
locul de muncă legate de unele
modificări salariale sau
schim  barea condițiilor de
muncă. Nu vă faceţi probleme,
lucrurile se vor regla pe par-
curs. Este posibil să primiți o
sumă de bani restantă. Relația
de cuplu se va îmbunătăți.

Începe o perioadă bună, mai
ales că totul se desfășoară în
favoarea voastră. Veți avea
parte de liniște sufletească și
întâmplări frumoase. La ser-
viciu lucrurile merg bine și
sunt șanse de promovare. Se
vor ivi cheltuieli neprevăzute,
dar le veți face față. 

Sunteți predispuși la transfor-
mări interioare profunde. Ca
să treceți cu bine peste toate,
aveți nevoie de liniște și de-
tașare. Vor veni și zile fru-
moase, în care veți regândi
planurile personale și profe-
sionale. Familia vă sprijină în
tot ce întreprindeți.

În perioada următoare, se
conturează schimbări majore
la locul de muncă. Tocmai de
aceea, trebuie să manifestați
prudență în tot ce faceți, mai
ales că unii dintre colegi nu
sunt de acord cu ideile voastre.
Organizați-vă programul în
așa vel încât să vă și odihniți.

Se anunță schimbări impor-
tante în plan profesional. Poate
fi vorba de finalizarea unui
proiect important sau de unele
reorganizări la locul de muncă.
Totul se poate face rapid, fără
nicio explicație. Bazați-vă pe
forțele voastră și nu admiteți
nici un compromis!

Pe tot parcursul intervalului
vă faceți planuri și vă pro -
puneți o schimbare. Energia
de care dispuneți vă ajută să
realizați multe lucruri fru-
moase. Faceți unele demer suri
legate de o călătorie în
străinătate. Vă evidențiați și
la locul de muncă.

Vă preocupă situația finan-
ciară și încercați noi moda -
lități de a câștiga bani în plus.
Împreună cu partenerul de
viață încercați să deschideți o
afacere, la care să participe și
unele persoane apropiate din
familie. O persoană din antu-
raj vă ajută cu sfaturi și bani.

În plan partenerial, săp-
tămâna este foarte impor-
tantă pentru voi. Apar noi
colaborări, în care vă impli-
cați necondiționat. Dar
atenție, există detalii și in-
terese ascunse. Tocmai de
aceea, păstrați-vă obiectivi-
tatea. 

Activitățile desfășurate la
locul de muncă reprezintă o
prioritate pentru voi. Conti -
nuați-le, fără a forța nota în
nici un fel. Asta pentru că,
orice grabă sau decizie pripită
poate fi dăunătoare. Relațiile
parteneriale sunt în plină des-
fășurare.

Bugetul vostru nu este așa
cum vi l-ați dori, lucrurile se
vor remedia pe parcursul in-
tervalului. În relațiile profe-
sionale trebuie să manifestați
prudență, dar și diplomație cu
partenerii de afaceri. O per-
soană apropiată are nevoie de
sprijinul vostru. 

Sunteți nevoiți să vă împărțiți
între îndatoririle profesionale
și familie. Dar accentul îl veți
pune pe relațiile parteneriale,
unde aveți multe de rezolvat.
Dacă vă organizați cu atenție
timpul și resursele, veți reuși
să finalizați cu bine tot ce 
v-ați propus. 

ANTENA 1

• Înainte de alegeri…
Un politician, merge însoțit  de televiziune,

într-un sat îndepărtat. Acolo, se adună toți
sătenii, iar politicianul întreabă primarul ce
problem au și cu ce-i poate ajuta. Primarul se
plânge.

- Avem două mari probleme aici!
- Care?
- Prima e că există dispensar, dar nu avem

medic. Atunci, politicianul scoate mobilul și
vorbește tare, în fața camerelor TV. După
câteva minute, închide și zice:

- Rezolvat! Mâine dimineață aveți doctor.
Spune-mi a doua problemă!

- La noi în sat nu există semnal de mobil!

• Un vis îndepărtat…
- Azi, iubire, am visat că mi-ai cumpărat

cizme de 300 de euro!
- Mai visează… Poate găsești mai ieftine!

• Geografia mă scoate din minți!
Marea Neagră, nu e neagră! Vârful Omu, nu

e OM! Și nu știm cine a retezat Munții Retezat
și…nici ce căutau babele alea singure prin
munți!

• Servus, Gheorghe!
- No, ingye ai fo ?!
- No, am condus-o pe soacră-mea la gară!
- Și de ce ești plin de funingine pe gură?
- Am pupat locomotiva de bucurie, mă!

• Discuție între prietene
- Nela, tu fumezi!
- Da!
- De când?!
- Din seara în care soțul meu s-a întors mai

repede din delegație și a găsit în scrumieră
un muc de țigară!

Vineri, 14 februarie
DIVA, ora 20,00, Vrei să te însori cu

mine
PRIMA, ora 22,00, Eu cu cine mă mărit

Sâmbătă, 15 februarie
PRIMA, ora 20,00, Secretul unei crime
TVR 2, ora 20,10, Rapsodie în roz

Duminică, 16 februarie
DIVA, ora 20,00, Vacanță All Inclusive
PRIMA, ora 23,00, Nuntă cu repetiție

Luni, 17 februarie
TVR 2, ora 20,10, Jocul destinului
PRO CINEMA, ora 20,30,  În armată

Marți, 18 februarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Cântec de

leagăn
TVR 1, ora 22,10, Răzbunarea

Miercuri,19 februarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Automata
ANTENA 1, ora 22,15, Misiune de sal-

vare

Joi, 20 februarie
TVR 2, ora 20,10, Nemuritorul 2: Mo-

mentul întâlnirii
PRO CINEMA, ora 20,30, Dreptate la

înălțime

ALTE  RECOMANDĂRI:



P
oporul român începe
să priceapă cam unde
se îndreaptă politi-

cienii cu această țară. ”Noi
apărăm străinii, în loc să
apărăm poporul român”,
spunea un cunoscut acade-
mician, D.C. Giurescu, care
nu mai este printre noi. Și
avea perfecta dreptate. Ni-
meni nu mai pricepe nimic,
legalizăm, prin vot, totul,
numai rău să ne fie!

În contextul „alegerilor", m-
am întrebat și mă întreb și
acum, cum de unii pot vota cu
cineva care, ani de zile nu a
făcut nimic, care nu a fost în
stare să poarte o dezbatere
publică și care nu a promis
nimănui nimic. Ce fel de gân -
dire avem? Oare omul dorește
să se lase prostit, manipulat,
învrăjbit? Cum este posibil să
spui ,,ciumă roșie" sau ,,ciumă
galbenă" omului de lângă tine,
când aceste CIUME sunt com-
puse din aceeași oameni.
,,Roșie și Galbenă” care mai
are în componență și pe cea
Portocalie. Cum este posibil să
ne urâm unii pe alții ca popor,
când noi împărțim aceeași
țară, același teritoriu, limbă,
obiceiuri și multe altele. Chiar
am ajuns să ne trădăm unii pe
alții pentru un partid politic
care nu ne face nimic? De ce
unii când ajung la putere vor
ca noi să nu mai fim creștini, în
biserici să meargă toți de-
străbălații, să mâncăm toate
chimicalele, să fim robii occi-
dentalilor, să nu mai avem
nimic al nostru și să ne con-
ducă toți bețivii, mafioții și toți
penalii. Oare noi chiar nu mai
gândim, sau gândim cu spa -
tele ?! După cum se vede, se
pare că chiar așa este!

Într-adevăr, nimic nu a ieșit
în ultimii patru  ani. În afară de
vorbărie goală, ură, dezbinare,
insultă, sclavie, lupta pentru
ciolan; până și justiția este îm-
părțită, dar s-a reușit ceva:
distrugerea din temelii a țării.
Noi nu avem cunoștință de o
performanță instituțională,
unde rezultatele sunt zero.
Performanța economică nu se
pune problema. Cuvântul
ECONOMIE ROMÂNEASCĂ
este un vis îndepărtat de când
ne-am europenizat. Am mutat
performanța economica pe
două paliere, criminale pentru
economie, consumul intern și
stimularea multinaționalelor.
Denotă un lucru simplu: ori
cei care ne conduc nu au ca-

pacitatea necesară de a con-
duce țara, ori vor să vândă și
să ne vândă prin distrugerea
cu buna știință din interior.

Nu se va rezolva nimic, nici
pentru muncă nici pentru cap-
ital, doar că se întrerupe dez-
voltarea! Ca să avem o
performanță socială, nu are de
unde să iasă. Noroc cu social-
democrații care au guvernat
până mai ieri, care au amelio-
rat veniturile populației, înv-
iorând, în același timp,
economia. Nu poți face perfor-
manță economică dacă nu ai
performanță politică. Noi
mergem, pas cu pas, spre au-
todistrugere, legalizând-o prin
votul exprimat. Adică, alegem
tot ce este mai rău datorită
răzbunării, urii din interiorul
fiecăruia. 

Am luat viața 
la ,,mișto"!

Iar ea ne plătește cu aceeași
monedă. Ca să vorbim de un
câștig  politic, nici atât, căci
țara este mai scindată ca
oricând după 1989. Și, emi-
grarea cetățenilor proprii în
condiții de pace și comerțul cu
ființe umane face din România
campioană. Performanța fă-
cută de noi în Europa este
zero. Cei care ne conduc nu
cunosc bine, sau nu vor să
cunoască Uniunea Europeană
și Europa cu problemele ei
groaznice, cu mascaradele eu-
ropene. Dar să mai facă și per-
formanță! Îmi pun întrebarea:
oare ce for conducător este la
Bruxelles, de știe doar să ne
jecmănească din bruma ce a
mai rămas? Oare de ce con-
ducătorii se știu dinainte de a
fi votați ? Oare noi nu suntem
capabili să ne alegem con-
ducătorii, trebuie să ne dea
sfaturi alții? Ce rost mai are să
mergem la vot, dacă ni se in-
dică pe cine să votăm?!

Cum să pregătești un viitor
performant, dacă nu ai perfor-
manță culturală. Nu avem ca-
pacitatea de a concepe un
program. Degradarea ia forma
creșterii confuziei valorilor și
a aducerii nepregătiților la de-
cizii. În fiecare zi se re-
proșează ceva cuiva, dar la
decidenți, lipsesc ideile con-
strucției. Dar, ce nu avem de
30 de ani, este performanță
morală, lucrul cel mai de preț!
Când îi arestezi pe rivalii tăi
politici, când hoții fură și nu se
recuperezi banii, când justiția

este injustiție, cum vrei să ai
performanță?! Toate astea se
fac pe fondul unei inculturi
morale. 

Avem politici 
concepute prost și

foarte prost

Făcute de un amator,
politici de învrăjbire internă și
de navetă externă. Ei stârnesc
acele iluzii pe care le livrează
poporului român, pentru că, în
țara asta s-au dat funcții și
grade unor inculți. Se orga-
nizează numărătoare de vo-
turi militarizată (STS),
referendumuri inutile, pe bani
grei, poze care costă milioane
de dolari sau euro. Avem
funcționari de trei ori mai
mulți decât într-un stat occi-
dental, generali mai mulți
decât la americani, bugete la
cei care ,,ne apără" mai mari
decât în Spania, Franța, Ger-
mania. Se doresc alegeri ,,an-
ticipate"! Și chiar dacă au
Guvernul, Parlamentul, justiția
și alte organe aservită, se
trăiește mai bine? Țara noas-
tră are nevoie de altceva, să
nu-i fie furată identitatea. Noi
nu avem nevoie de droguri,
maladii inventate, înarmare
necontrolată, de sfătuitori în
interesul țărilor lor! Avem
nevoie de altceva. S-a a ajuns
în țara asta să nu se mai con-
struiască autostrăzi din cauza
liliecilor, a unor urși, gaze care
nu există, doar ne închipuim.

Situația în care se află acum
România ne spune multe și
despre ceea ce se petrece
astăzi. Deși există Constituție,
nu avem cultură constituțion-
ală, iar constituționalismul
este fictiv. 

Ca oriunde, Constituția este
Buletinul de Identitate al Țării.
Ei cred că așa se face politică,
nerespectând Constituția și
legile țării, de dragul de a sta
în vârf. Fără respect între oa-
meni, nu există politici demo-
cratice. Cu ura care se
împrăștie și prinde la proști,
vom ajunge în pragul unui
război civil. Acolo unde justiția
politică a înlocuit legalitatea,
nu se pot da verdicte
echitabile, pentru că nu avem
răspunderea magistraților.
Abuzurile de ordin politic au
înlocuit Constituția, care tre-
buie aplicată în folosul
cetățeanului și a țarii. Nu este
normal să avem toate pârghi-
ile statului numai într-o mână,

că atunci ne îndreptăm spre
totalitarism sălbatic, mai rău
ca pe vremea lui Ceaușescu.
Nu trebuie să avem Președinte
sau Prim-Ministru umflati cu
pompa. Trebuie să ne ra-
portăm la moralitate, cultură,
iubire între oameni. Ca să dai
25 de ordonanțe într-o
noapte, este moral, este dem-
ocratic, este în regulă și legal?!
Sau așa a dorit Bruxellesul?
Adică, dacă mă dă jos din
funcție, să las dezastru în
urma mea, că așa vreau eu.
Mafia s-a instaurat în toată Eu-
ropa. 

Guvernul este un mic
departament al 

Palatului Cotroceni

Ne place sa paralizăm insti-
tuțiile statului, ne place să blo-
cam tot, dacă ceva nu ne
convine. De ce? Pentru că par-
lamentarii noștri au bube și
bubițe, execută comanda
Palatului, nu-și văd de rolul
lor.

Președintele știe tot și de
toate, dar a uitat că legile și in-
stituțiile țării trebuie respec-
tate. Într-o țară democratică,
el l trebuie sa fie garantul și ex-
emplul respectării legii. Sis-
temul prezidențiabil trebuie
îmbunătățit. Executivul tre-
buie să fie cu adevărat execu-
tiv. Nu avem nevoie de
orchestră de muzică populară,
dirijată din culise! Supremația
președintelui trebuie con-
cretizată pe plan extern, nu de
a crea un partid politic domi-
nant. Imunitatea unui Preșe -
dinte arată că Președintele
este mai presus de lege.
Președintele trebuie să fie
garantul Constituției și, dom-
nia sa, trebuie să fie primul
care respectă legile și Consti-
tuția. Acolo unde Președintele
are imunitate, se creează o
falie între popor și Președinte,
dând impresia celui de jos și
chiar Președintelui, că el este
mai presus de lege. Nicio de-
cizie nu poate fi examinată de
un tribunal. Critica asupra
Președintelui este cenzurată.
De supremația asupra Guver-
nului, nu mai vorbesc. Se
creează un vid între Președ-
inte și cei care-l înconjoară.
Sloganul ,,nevoia de stabili-
tate" creează mari ilegalități în
jur. Manipularea are con-
secințe deosebit de grave pen-
tru partide, care duce la
slăbirea lor. La noi, demnitarii

nu au comportament consti-
tuțional adecvat Constituției.
Mergem pe premisa că noi
,,suntem buricul pământului".
De aceea, nu mai vedeți per-
sonalități în Guvern, la
Cotroceni, în partide. Mă gân-
desc la dl. Predoiu, care a făcut
Codurile cu  infractoarea Bica
și care acum numește șefii
parchetelor. 

Ne trebuie stabilitate
și nu anticipate!

În ce țară trăim?! În țara
unde nimeni nu mai înțelege
pe nimeni. Ori, noi am devenit
sclavii unor forțe externe, ori
suntem sclavii conducătorilor
noștri, unde maturitatea și
cultura lipsesc cu desăvârșire.
Nouă ne trebuie stabilitate și
nu anticipate! Ne trebuie
românism și nu sclavagism,
globalism ,progresism, neo-
marxism. Dar instanța supre -
mă, Dumnezeu, va judeca.
Biserica nu spune nimic, stă și
ascultă ca și cum totul este în
regulă, dar regula aceasta este
toxică. Eu nu critic pe nimeni,
doar trag semnale de alarma
prin ,,opiniile mele". Lumea
este într-o frământare con-
tinuă, iar noi facem guverne,
anticipate, tururi la primării,
că în rest, avem de toate. Iar
Câțu face datorii peste datorii,
de parcă le face la mămica lui,
acasă. Oare chiar nu vede ni-
meni această ură și ambiție
prostească, născută din incul-
tură? Cele mai mici pensii ar
trebui indexate cu 40%, iar
cele mari, cu 5%, că altfel, apar
discrepanțe mari. Dar cine să
le facă, ne ocupam de munci-
tori și de găinării. Închei și
vorbesc tot despre poporul
roman și românii trădători
(concluziile le trageți dum-
neavoastră). Horia și Cloșca,
eroii neamului, au fost trădați
de romani, vânduți de popi,
judecați de Brukenthal, uciși
de țigani, ,,sărbătoriți la ar-
meni, de către unguri". Și, din
păcate, încă nici până astăzi n-
am învățat nimic!   Ne mân -
căm și ne vindem sufletele,
crezând că vom trăi o veșnicie.

Al dumneavoastră același
Prof.Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 1114 - 20 februarie 2020

Oare ne îndreptăm spre 
un ”colaps"dirijat?!
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Mod de preparare:
Cuş-cuşul se fierbe în apă

cu sare şi frunze de leuştean

aproximativ trei minute. Du -

pă acest interval, se acoperă

cu un capac, lăsându-se aşa

până se pregătesc legumele şi

carnea. Pentru un gust mai

deosebit, la cuş-cuş-ul din

cratiţă se poate adăuga un

cubuleţ de unt. 

Ardeii şi ceapa se taie fi-

deluţe şi se călesc uşor în ulei

de măsline. Se adaugă apoi, pe

rând, ciupercile şi pieptul de

pui, lăsându-se în cratiţă să se

pătrundă. Spre final,  mân-

carea se condimentează şi se

mai lasă câteva minute pe foc,

sub capac. Când este gata,

peste compoziţia de legume

cu ciuperci şi piept de pui se

toarnă cuş-cuşul, ameste -

cându-se uşor până la omoge -

nizare. Preparatul se or nează

cu pătrunjel verde şi frunze

de leuştean.

Poftă bună ! 
www.reteteculinare.ro

INGREDIENTE

1/2 pungă de cuş-cuş,
o cutie de ciuperci tăiate
bucăţele, piept de pui, un
ardei roşu, un ardei
verde, o ceapă, frunze de
leuştean, pătrunjel verde,
sare, piper, ulei de măs-
line.

Cuş Cuş Cu aRDEI, PIEPT DE PuI şI CIuPERCI 

PRăjITuRă Cu CREMă DE NuCI 

Gustoasă și hrănitoare, mazărea verde este o mi -

nunată sursă de albumine, hidrocarburi şi amidon. Da-

torită amestecului de vitamine: B1, B2, B6 şi C precum şi

a conţinutului de fier, constituie un medicament îm-

potriva oboselii şi anemiei. Are un conţinut bogat de fibre

şi ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. Con-

sumul de mazăre reduce riscul apariţiei bolilor de inimă,

scade colesterolul, protejează împotriva cancerului şi in-

fluenţează benefic oasele.

Omletă cu mazăre
Mazărea proaspătă se fierbe, se sotează în unt, după

care se adaugă piper şi pătrunjel verde. Soteul de mazăre

se amestecă cu 5 ouă bătute bine, o roşie mare, tăiată

cubuleţe. Totul se răstoarnă într-o formă, unsă cu unt,

după care se dă la cuptor. Deasupra se poate presăra caş-

caval ras. Se serveşte fierbinte. Poftă bună !

Mod de preparare:
Pentru prepararea blatu-

lui, ouăle se separă, albu -

şurile se bat spumă împreună

cu zahărul, apoi se adaugă, pe

rând, celelalte ingrediente,

amestecându-se uşor. Se

obţine astfel un aluat de con-

sistenţa unei smântâni mai

groase, care se toarnă într-o

tavă unsă cu ulei şi tapetată

cu făină. Se coace 15-20

minute. Se lasă să se răcească

şi se taie în două, pe orizon-

tal. 

Se obţin astfel două foi.

Prima foaie se aşează pe un

platou şi se însiropează uşor

cu sirop de lămâie, iar cea de

a doua se fărâmiţează şi se

foloseşte la cremă.

Crema:
Se bate untul cu zahărul,

se adaugă nucile, esenţa,

cacao, ciocolata rasă, zeama

de lămâie, blatul fărâmiţat şi

laptele. 

Ingredientele se amestecă

bine, iar crema rezultată se

întinde peste blatul însiropat.

Deasupra se poate presăra

nucă de cocos.

MazăreaMazărea

INGREDIENTE
Pentru blat: patru ouă, opt linguri de zahăr, patru

linguri de ulei, două linguri de lapte, o linguriţă praf
de copt, esenţă de vanilie, coajă rasă de lămâie, opt lin-
guri de făină

Pentru cremă: 100 g unt, o cană de nuci măcinate,
esenţă de rom, 1/2 cană cu zahăr farin, 2-3 linguri
cacao, 50 g ciocolată simplă, 1-2 linguri cu zeamă de
lămâie, 1-2 linguri lapte 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

S - D - E - CUCUIS - PI - NU - FRUCTA - ANSA - DOG - IP - C - I - B - MUSAI - C - A - A - CRISENI - MI - CIULPAZ - IUTA - MDA - SAT - ATOT - ASTM - TOARTE -

ICNI - E - CI - COSTESTI - IU - CC - BI - MII - AURAR - OCRU - LIPAN - ORE - NA - BA - AGA - R - RAGE - MS - UN - IC - TAR - TIPSII - HORN - CAIS - NEVOIAS - G

- C - CART - V - RAC - COVRAGIU - TARI - DG - ERE - LIP - LIN - REN - HM - ALIA - ASI - UU - LA - DEIST - CHIR - CRISTUR - SARACI - IAZ - TAIFAS



TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament 3 camere, de-

comandate, cu îmbunătățiri, în centrul
civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel
Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin.
Preț negociabil, telefon: 0744.534.951

l Vând casă + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.
Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-
ovată și mobilată modern, etaj inter-
mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând casă, lângă Deva, 4
camere, baie, bucătărie, garaj, hală +
hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-
lată și utilată,  sobe teracotă, teren –
un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând casă cu toate utilităţile în
Sîntandrei (lângă Deva),  2500 mp,
grădină cu pomi. Preţ 79.000 euro, 
negociabil. Tel. 0728.170.702.

l Vând apartament trei camere,
decomandate, cu îmbunătăţiri în
Hunedoara, Centrul Civic (deasupra
cofetăriei Jasmine). Preţ negociabil 
la vedere. Tel. 0744.534.951.

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 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. Tel.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 în satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

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, tel.
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, tel.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 2 camere
Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,
balcon, CT, termopan, parchet, gresie,
faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:
0745.202.448.

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 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 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 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 Închiriez garsonieră în Cluj,

zona  Parcul Rozelor, de preferință
student(ă), cu părinți în Deva. Preț ne-
gociabil, telefon: 0755.999.990.

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.

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, 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.

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

TERENURI

l Vând teren intravilan, Deva, DN
7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru
magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45
euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

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 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 mașină Ford Fusion, an de
fabricație 2003, climă, benzinar, de
culoare neagră, stare foarte bună.
Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:
0744.615.534.

l Vând rezervor pentru tractor
Ford, model 4000, în stare perfectă.
Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând motor Dacia 1310, seg-
mentat recent plus garnitură chiu-
loasă schimbată+cuzineți schimbați.
Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
0769.473.088.

l Vând Opel Corsa, 1200 cmc, în-
matriculat în România, decembrie
2018, culoare gri, Hunedoara. 
Telefon: 0741.367.062.

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,
tel.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.

OFERTE DE SERVICIU

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

l Caut serviciu ca paznic, agent
securitate ( am certificat calificare și
atestat). Sunt pensionar, rog seriozi-
tate. Telefon: 0737.682.930.

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 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 Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Tânăr, inginer, 33 de ani, 1,98
m. doresc să fac cunoștință cu o
tânără pentru o relație serioasă de
prietenie și căsătorie. Telefon:
0749.073.775.

l Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! 
Telefon: 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 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 legitimație de nevăză-
tor pe numele Moise Gicu, eliberată 
de DGASPC Deva. Se declară nulă.

l Pierdut legitimație de călătorie,
pe numele Comîrgean Florentina
Denisa, eliberată de DGASPC Vaslui. 
Se declară nulă.

DIVERSE

l Vând dulap vechi, sculptat și 4
scaune îmbrăcate în piele. Telefon:
0736.383.325.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, brevete, medalii, deco-
rații, monede, bancnote, acțiuni vechi,
timbre din China, eurocenți, Deva.
Telefon: 0254.213.819, 0724.576.218.

l Vând masă rotundă cu 2 fotolii,
masă alimentație copii și 640 mp,
teren, cu toate utilitățile. Preț nego-
ciabil, telefon: 0744.633.217.

l Vând 40 mp parchet stejar,
hambar din metal, sobă de teracotă,
din demolări, sobă de încălzit,
emailată, 70/70/25, la gaz sau
butelie. Preț negociabil, telefon:
0744.633.217.

l Vând mașină de cusut electrică,
model tip valiză, adusă recent din Ger-
mania, marca ”Privileg”. Telefon:
0254.776.082.

l Vând două fotolii și o canapea
extensibilă, din imitație de piele, de cu-
loare maro, în stare foarte bună,
Hunedoara. Preț: 800 lei, telefon:
0742.271.695. 

l Vând 30 kg de nucă, în coajă.
Preț: 7 lei/kg, telefon: 0769.473.088.

l Vând 2 purcei, de 3 luni, un cal
de doi ani, 2500 lei, sâmburi de nucă,
30 lei/kg, porumb știuleți, 0,50
lei/kg. Telefon: 0784.582.240,
0761.502.600. 

l Vând haină lungă de astrahan,
mărimea 46-48, căciulă, culoare nea-
gră, noi, preț: 550 euro, vând palton
negru, cu glugă, 48-50, preț: 750 lei,
serviciu de masă pentru 12 persoane,
porțelan de Alba Iulia, nou, 650 lei și
două dulapuri, lemn cireș, 600 lei și
pătuț nou-născuți, 150 lei. Prețuri ne-
gociabile, telefon: 0751.462.085.
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S
impaticul urs va fi
recompensat cu un
tort de fructe şi

miere.
Straja – Vedeta staţiunii

Straja, ursul Baloo, împli -
neşte, la acest sfârşit de săp-
tămână, 20 de ani. Cu acest
prilej, cabanierii care au grijă
de el i-au pregătit o nouă pe-
trecere la care îndrăgita
vedetă va primi tortul său
preferat, cu multe fructe şi

miere din belşug.
Povestea ursului Baloo în-

cepe în anul 2000, pe vremea
când, fiind doar un pui, a fost
găsit de vânători în pădurile
Parângului, în zona Polatişte.
Ursuleţul a fost adus în oraş
şi a stat în gazdă la mai multe
familii, care l-au îngrijit şi l-
au îndrăgit. Cum acesta creş -
tea însă ca în poveştile cu Făt
Frumos, într-o zi cât alţii
într-un an, în scurt timp el nu

a mai putut fi găzduit într-un
aparatament de bloc. 

Ursuleţul a fost adoptat de
omul de afaceri Emil Părău,
nu doar un investitor de ex-
cepţie în turismul din Valea
Jiului, dar şi un om cu inimă
mare, şi adus la Straja. A fost
botezat cu cel mai cunoscut
nume pe care-l au urşii din
întreaga lume, Baloo, după
celebrul personaj animat din
“Cartea Junglei”.

Petrecere în Straja -
Ursul Baloo 

împlineşte 20 de ani

Deva – Legendara trupă
“Compact” începe, de Ziua În-
drăgostiților, a doua parte a
Turneului Național ”Trupa de
vis”, care se va încheia de Ziua
Femeii. 

Îndrăgiţii membri ai tru-
pei: Paul Ciuci, Lucian Nuț,
Ionuț Micu și Cătălin Tuță-
Popescu le dau întâlnire de-

venilor, sâmbătă, 22 febru-
arie 2020, la ora 19:30, la
Centrul Cultural ”Drăgan
Muntean” Deva, convinși că
pentru prietenii lor adevărați
contează amintirile și sper-
anțele. 

Piesele “Fata din vis”, ”Cân-
tec pentru prieteni”, ”Ești
totul pentru mine” sau ”Pe

tine te-am ales”, dar și com-
poziții recente, în inter-
pretarea inconfundabilă a lui
Paul Ciuci, fac parte din pro-
gramul concertului pe care-l
va susține, la Deva, trupa em-
blemă a rock-ului românesc,
înființată în 1977, la Cluj-
Napoca.

Turneul Național “Compact – Trupa de vis”
ajunge la Deva

P
ovestea Winterfest
continuă la acest
sfârşit de săptămâ -

nă în staţiunea montană
Petroşani – Iubitorii

sporturilor de iarnă, dar şi
cei care sunt pasionaţi de
muzica bună îşi pot petrece
sfârşitul de săptămână în
staţiunea Parâng, unde are
loc o nouă ediţie a Festivalu-
lui Winterfest. 

Pentru că „a little party
never killed nobody”, con-
certele live și petrecerile
marca Winterfest îți vor
asigura atmosfera de festival,
spun organizatorii pe pagina
oficială a evenimentului. 

Astfel, artiștii care vor
aduce muzica la înălțime în
această ediție sunt: Șuie Pa-
parude • Argatu' & Moș Mar-
tin • Adrian Despot& Cezar
Popescu (Vița de Vie Acu2tic)

• Mihnea Blidariu& Nick
Făgădar(Luna Amară acustic
set) • Tapinarii • Suburbia11
• Gojira & Planet H • K-lu• DJ
Sauce • Kosta • MadLiquid •
Grecescu • Dodo • Prankie•
Drunken Pineapple • Ikim
Calin • Adrian Saguna • Mi
Rel B2B Alex Pintilie. 

Nu vor lipsi concursurile
de sporturi de iarnă,  cursu -
 rile de ski și snowboarding,
provocările crazy, multe jo -
curi și activități în zăpadă,
care îi vor captiva, în special
pe tineri, pe parcursul zilelor
de festival. Se va pedala pe ză-
padă, iar schiorii se vor putea
întrece la Cupa Winterfest de
ski și snowboard.

Cursurile de ski și snow-
board vor fi asigurate de cei
mai buni instructori Winter-
fest în două zile ale festivalu-
lui.

Distracţie în staţiunea
Parâng


