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OPinie

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 4
Certificatul verde 
a stârnit multe controverse
în toată Europa; aspecte 
juridice formulate de un
specialist în legislaţie
românească.

tuRiSmPAg. 5

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

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

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

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

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

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Obiectivele turistice 
din judeţ atrag din ce 
în ce mai mulţi vizitatori. 
Punctele de interes:
Castelul Corvinilor şi
Sarmizegetusa Regia. 

GRATUIT

Comune izolate din
cauza transportului
nerentabil 

Comune izolate din
cauza transportului
nerentabil 

HOROSCOPPAg. 8-9
Anul Tigrului de Apă va 
domina zodiacul chinezesc
începând cu 1 februarie
2022, până la 21 ianuarie
2023. Acest semn zodiacal
este cunoscut pentru puterea,
măreția și îndrăzneala lui.

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
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Ce proiecte are în lucru Episcopia Devei?
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A
genția de Plăți şi
Intervenție pentru
Agricultură (APIA) -

după cum ne spunea
Veronica TOPOR (foto) di-
rector executiv al Centru-
lui Județean Hunedoara -
a autorizat la plată suma
de 936.328.606 euro din
Fondul European de
Garantare Agricolă
(FEGA), Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) și din
Bugetul Naţional, astfel:

• 857.886.039 euro din
FEGA, FEADR și cofinanțare
de la bugetul național pentru
plata finală, Campania 2021.
Au fost autorizați un număr
de 749.420 de fermieri, ceea

ce reprezintă 92,07% din
numărul fermierilor care au
depus Cerere unică de plată
în Campania 2021; 

• 2.159.722 euro din
FEGA pentru măsurile de
piață;

• 76.282.844 euro din
bugetul național pentru
schema de ajutor de stat
pentru motorina utilizată în
agricultură, programul de
susținere a producției de
legume în spații protejate
pentru anul 2021, schema de
ajutorul de stat în sectorul
creșterii animalelor, ajutorul
de minimis pentru compen-
sarea efectelor fenomenelor
hidrometeorologice nefavor-

abile manifestate în perioada
martie - mai 2021 asupra
sectorului apicol.

De notat că în județul
Hunedoara au fost primite
16.802 cereri, eligibile la
plata finală fiind 16.705, iar
15.809 fermieri au fost
autorizați, suma totală fiind
de 16.846.402, 26 euro.

APIA va continua efectu-
area plăților aferente Cam-
paniei 2021 în același ritm
susținut, astfel încât toți be -
neficiarii să primească în
timp util banii cuveniți.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

I
nspectorii de muncă ai
Serviciului Relaţii de
muncă din cadrul In-

spectoratului Teritorial
de Muncă Hunedoara -
după cum ne spunea
Adrian Florin BOZDOG
(medalion) în calitatea sa
de inspector şef - au deru-
lat o campanie de control
la angajatorii care asigură
servicii externe de pre-
venire şi protecţie pe
linia securităţii şi
sănătăţii în muncă.

Plecând de la cele mai
frecvente încălcări ale preve -
derilor legale referitoare la:
nerespectarea duratei maxi -
me a timpului de muncă,
necompensarea orelor supli-
mentare cu timp liber cores -
punzător, neacordare sporuri
la salariu, neacordarea libere -
lor în zilele de sărbătoare
legală, lipsa evidenţelor clare
a timpului de muncă şi a
orelor efectiv lucrate, neevi -
denţierea reală a timpului de
muncă în cadrul contractelor
cu timp parţial şi trans-
miterea cu întârziere a con-
tractelor în aplicaţia ReviSal,
controalele au vizat cu
predilecţie aceste aspecte.

Obiectivele avute în vedere
au constat în identificarea an-
gajatorilor care nu respectă
prevederile legale, dimin-
uarea consecinţelor sociale şi

economice negative ce derivă
din eventualele încălcări ale
legii, eliminarea neconformi -
tăţilor constatate şi, nu în ul-
timul rând, creşterea gradului
de conştientizare a angajato-
rilor şi lucrătorilor privind
necesitatea respectării preve -
derilor legale în materia
relaţiilor de muncă.

În cadrul campaniei au fost
controlaţi 12 angajatori din
domeniul de activitate vizat la
care lucrau 48 de persoane,
din care 27 aveau întocmite
contracte cu timp parţial.

Nu au fost depistaţi anga-
jatori care foloseau muncă
nedeclarată sau subdeclarată.
Deşi a fost nevoie ca inspec-
torii de muncă să aplice
sancţiuni contravenţionale,
totuşi aceştia au constatat un
număr de 14 neconformităţi
astfel: nerespectarea de către
angajator a obligației  angaja-
torului de a ţine la locul de
muncă evidenţa orelor de
muncă prestate zilnic de
fiecare salariat, cu eviden -
ţierea orei de începere şi a
celei de sfârşit a programului

de lucru, nerespectarea ter-
menului transmiterii în Reg-
istrul General de Evidenţă a
Salariaţilor în ziua anterioară
începerii activității pentru
fiecare persoană care ur mea -
ză să fie angajată, neeviden -
ţierea în contractul de muncă
cu timp parţial a repartizării
programului de lucru, lipsa
documentelor justificative
care demonstrează efectu-
area plăţii salariului către
lucrătorul îndreptăţit, pentru
toată perioada lucrată.

Au fost dispuse 14 măsuri

cu termene de îndeplinire
stricte şi care vor trebui per-
manent menţinute pe toată
perioada derulării activităţii.

Inspectorii de muncă îşi
vor face datoria şi în perioada
care urmează efectuând con-
troale tematice sau inopinate
pentru supravegherea
respec tării legislaţiei atât în
domeniul relaţiilor de muncă,
cât şi în cele ale securităţii şi
sănătăţii în muncă sau
supravegherii pieţei.

Plăți aferente campaniei 2021 

Inspectorii de muncă - 
o nouă campanie de control
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Deva - Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara propune
găsirea unor modalităţi prin
care transportul în comun
între localităţile dintr-un
judeţ să poată fi subvenţionat
din fonduri publice, în contex-
tul în care sunt deja trasee de
pe care firmele de profil s-au
retras afirmând că nu mai
sunt rentabile din cauza
numărului mic de călători. 

Preşedintele CJ Hune-
doara, Laurenţiu Nistor, a de-
clarat că problema este una la
nivel naţional, deoarece, în
lipsa unui cadru legal, admi -
nistraţiile judeţene nu pot
aloca sume pentru sprijinirea
unei rute de transport spre
localităţile cu un număr mic
de oameni. În acest context,
localnicii riscă să rămână
izolaţi deoarece nu mai sunt
firme care să asigure maşini
pe anumite trasee de utilitate
publică. 

O problemă la nivel
naţional

„Transportul între locali -

tăţi este o problemă în toate
judeţele ţării. Au fost la mine
în audienţă zece persoane şi
primarul comunei Peştiş, în
problema transportului în
comun. Deoarece nu mai sunt
suficienţi călători, operatorii
care au câştigat un anume
traseu funcţionează în pier -
dere şi s-au retras de pe acea
rută”, a spus preşedintele CJ
Hunedoara.

Potrivit acestuia, în judeţul
Hunedoara sunt deja trei
localităţi din mediul rural în
care oamenii se confruntă cu
probleme în asigurarea trans-
portului spre oraşe, după ce
firmele de profil s-au retras de
trasee apreciate ca neren -
tabile. 

Trebuie modificată
legea

Ca urmare, CJ Hunedoara
propune modificarea Legii nr.
92/2007 a serviciilor publice
de transport persoane în
unitățile administrativ-terito-
riale, în sensul introducerii
unor reglementări care să

permită ca autoritățile pu -
blice locale (consiliul județean
și/sau consiliile locale) să
poată contribui cu sume pen-
tru asigurarea acestui servi-
ciu.

„Potrivit propunerii noas-
tre, contractele de delegare a
serviciului public de transport
rutier de persoane presupun
acordarea de compensații în
situația în care costurile de ex-
ploatare plus un profit rezona -
bil nu pot fi acoperite de
activitatea desfășurată. Cu alte
cuvinte, ne dorim ca împreună
cu primăriile pe teritoriile
cărora se află traseele, să
asigurăm transportul per-
soanelor chiar și acolo unde,
din diferite motive, numărul
de călători este foarte mic”, a
declarat președintele Lauren -
țiu Nistor.

În urma discuțiilor pe mar-
ginea propunerilor elaborate
de aparatul de specialitate al CJ
Hunedoara, conducerea insti -
tuției a transmis Guvernului o
solicitare în vederea adoptării
unei ordonanțe de urgență
care să permită implicarea
autorităților locale prin acor-
darea de compensații acolo
unde traseele sunt nerentabile
pentru operatori.

Proiectul este susţinut de
parlamentarii judeţului, care
au răspuns invitaţiei făcute de
către preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara. La ul-
tima întâlnire pe această
temă, care a avut loc săptă -
mâna aceasta, au răs puns
invitației preșe dintelui CJ
Hunedoara, doamnele depu-
tat Natalia Intotero și Vetuța
Stănescu, respectiv deputatul
Ilie Toma. 

Urmare a acestui demers,
parlamentarii prezenți la în-
tâlnire și-au luat angajamen-
tul de a urmări procesul
legislativ al viitoarei ordo -
nanțe de urgență și de a com-
pleta prin amendamente
această propunere.

Transportul spre
zonele izolate – 

în atenţia 
Consiliului Judeţean

Deva – Noul episcop al
Devei şi Hunedoarei, Preasfi -
nţitului părinte episcop
Nestor, a dat asigurări că
proiectele începute de epis-
copul Gurie, decedat din
cauza COVID-19, vor continua
în judeţ. În discursul rostit cu
ocazia slujbei de întronizare,
PS Nestor a menţionat câteva
dintre realizările predece-
sorului său, dar şi proiectele
pe care Episcopia Devei le va
continua.

Între obiectivele realizate
de episcopul Gurie se numără
noul sediu administrativ al
centrului eparhial, un număr
însemnat de centre educa -
ţionale şi structuri social-fi-
lantropice, centre de zi pentru
copii, centre de tineret, case
de copii, centre social-me -
dicale. 

Anul acesta Episcopia De -
vei va deschide o grădiniţă
pentru copii.

Totodată, vor continua
lucrările începute anul trecut
la Aşezământul „Părintele Ar-
senie Boca”, ce va fi situat în
vecinătatea municipiului De -
va, aici urmând să funcţioneze
o mănăstire, o şcoală liceală,
un azil de bătrâni şi un centru
de îngrijiri paleative.

„Consider că momentul

acesta (al întronizării - n.r.) nu
este un nou început, ci este
doar un scurt popas într-o
călătorie pe o cărare care a
fost bine fundamentată, dar
care trebuie parcursă, în con-
tinuare, cu aceeaşi râvnă şi
dragoste care i-au fost impri-
mate de iniţiatorul ei, pentru
ca duhul înaintaşului să
trăiască, în continuare, prin
lucrarea urmaşului, iar bucu-
ria comuniunii de dragoste
între aceştia să depăşească
timpul şi spaţiul”, a spus
părintele episcop Nestor.

Preasfinţitul părinte Nes -
tor a fost întronizat, pe 26 de-
cembrie, ca episcop al Devei şi
Hunedoarei, la ceremonie
participând Mitropolitul Lau -
renţiu al Ardealului, alături de
un sobor de preoţi.

PS Nestor a fost ales în
această funcţie pe 16 decem-
brie de către membrii Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, după ce postul a
rămas vacant prin decesul PS
Gurie Georgiu, răpus de
COVID-19, pe 21 octombrie.

Episcopul Nestor, pe nu-
mele de mirean Dumitru-Cris-
tian Dinculeană, s-a născut în
11 iunie 1983, în Craiova,
judeţul Dolj.

Aşezământul „Arsenie
Boca” şi o grădiniţă, 

între proiectele 
Episcopiei Devei 
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D
eva - Certificatul
verde digital
privind Covid 19,

este o atestare a faptului
că o persoană -  fie a fost
vaccinată împotriva
Covid 19 -  fie s-a testat și
are un rezultat negativ -
fie că a avut Covid 19 și s-
a vindecat.

În ce privește faptul
vaccinării unei persoane,
acesta este înscris în Certifi-
catul verde digital, pe baza
Adeverinței de Vaccinare (Vac-
ctination Certificate), eliberat
celui vaccinat cu ocazia
vaccinării, redactat în două
limbi, română și respectiv
engleză, conform Formularu-
lui tip, eliberat de Mi niste rul
Sănătății.

Adeverința de vaccinare
constituie dovada vaccinării
pe suport de hârtie, după cum
se menționează în adeverință,
în limbile română și engleză.

Potrivit reglementărilor în
vigoare, activitatea cu publicul
în centre și parcuri comerciale
sau unități care au ca obiect
principal de activitate comer-
cializarea produselor neali-
mentare, este permisă doar
pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului
SARS-COV 2 și pentru care au
trecut zece zile de la fi-
nalizarea schemei de vac-
cinare.

În practica de zi cu zi s-au
întâlnit cazuri în care per-
soanele care voiau să intre în
mall-uri nu aveau, din varii
motive (l-au uitat, l-au pierdut,
li s-a furat), telefonul pe care
era setat Certificatul verde dig-
ital.

Dar fiind această situație,
persoanele în cauză au pre -
zentat, în original, Adeverința
de vaccinare în care erau
menționate toate vaccinurile
făcute (date care, de altfel, au
fost preluate ”tale quale” în
Certificatul verde digital).

La unele mall-uri, cei
însărcinați cu verificarea doc-
umentelor de acces au luat în
considerare adeverința de vac-
cinare, care atesta vaccinarea,
și au permis intrarea în re-
spectivele spații comerciale.

În schimb, la alte mall-uri
nu s-a permis intrarea, cu mo-
tivarea că dovada vaccinării
trebuie făcută exclusiv cu cer-
tificatul verde digital.

Un oficial al DSP Hunedoara
s-a pronunțat, într-un ziar
hunedorean, că:” intrarea în
mall sau în alte locuri se poate
face, potrivit legii, pe baza Cer-
tificatului verde digital”. ”Per-
soana respectivă nu are voie să

intre cu Adeverința de vac-
cinare”.

În mod evident, o atare in-
terpretare este greșită,
contrară scopului urmărit de
legiuitor, prin interzicerea
intrării în mall-uri a per-
soanelor nevaccinate.

În realitate, prin interdicția
accesului în anumite spații
(locuri) etc. strict determinate
a persoanelor nevaccinate anti
Covid 19, legiuitorul a urmărit
să impună vaccinarea obliga-
torie, în lipsa unei legi cu un
atare obiect de reglementare,
lege dificil de adoptat în
prezent în țara noastră.

Or, prin prezentarea actului
de vaccinare, act primar esen -
țial, se face dovada irefutabilă
a vaccinării, ceea ce legiuitorul
urmărește să realizeze, cum
am arătat mai sus, cu privire la
toate persoanele vizate de
măsurile anticovid. 

Este o lipsă vădită de logică
în a afirma că:”persoana
respectivă nu poate să intre cu
adeverința de vaccinare, in-
trarea ( în mall) fiind permisă
numai în baza Certificatului
Verde digital, certificat care,
după cum am arătat, este un
act secundar, care înserează în
el (copiază) datele privitoare
la vaccinare cuprinse în
Adeverința de vaccinare.

Neluarea în considerare a
unei dovezi legale ( unica de
altfel) a vaccinării, adică
Adeverinței de vaccinare, cu
consecința interzicerii intrării
în mall a unei persoane vacci-
nate, constituie un abuz și se
poate discuta o eventuală în-
cadrare a acestei fapte în
infracțiunea de abuz contra in-
tereselor persoanelor prevă -
zute de art.297, al.1, Cod Penal.

În final, pot afirma în mod
cert că persoanele abilitate,
care au permis intrarea în mall
pe baza adeverinței de vac-
cinare, nu au comis nicio ile-
galitate, deoarece au permis
intrarea unei persoane care
efectiv a fost vaccinată, iar cele
care nu au permis intrarea
unei persoane vaccinate, deși
s-a făcut dovada printr-un act
legal emis de instituția care a
efectuat vaccinarea, au comis
o ilegalitate.

Repet, scopul legiuitorului
este de a implementa, pe cale
ocolită,  ( un cal troian juridic)
obligativitatea vaccinării, câtă
vreme, din varii motive, nu a
putut să o facă, cel puțin până
acum, în mod direct, prin
adoptarea unei legi, care sub
sancțiuni penale sau contra -
venționale să impună obliga-
tivitatea vaccinării.

Certificatul Verde – un cal troian?
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Deva - Aproximativ
75.000 de turişti au vizitat
anul acesta cetatea dacică
Sarmizegetusa Regia, din
Munţii Orăştiei, mai mult cu
5.000 de persoane compara-
tiv cu anul 2020. Potrivit
datelor centralizate de către
Direcţia Generală de Admin-
istrare Monumente şi Pro-
movare Turistică (DGAMPT)
Hunedoara, creşterea este
semnificativă şi se apropie de
maximul realizat înainte de
pandemie.

„Anul acesta fosta capitală
a Daciei a fost vizitată de
aproximativ 75.000 de oa-
meni, context în care am
reuşit obţinerea unor venituri

de circa 1,1 milioane lei din
valorificarea potenţialului
turistic al acestui monument
UNESCO. Încasările realizate
sunt cele mai mari de la mo-
mentul preluării cetăţii Sar -
mi zegetusa Regia în adminis-
 trarea Consiliului Judeţean
Hunedoara”, a declarat direc-
torul general al DGAMPT
Hunedoara, Radu Barb.

Sarmizegetusa Regia poate
fi vizitată pe tot parcursul 
anului, în perioada de iarnă
(1 decembrie-28 februarie)
programul fiind stabilit între
orele 10,00-15,00, cu ultima
intrare a vizitatorilor în sit la
ora 14,30.

Cei mai mulţi vizitatori ai

monumentului istoric au fost
în anul 2019, înainte de pan-
demia de coronavirus, când
pe poarta cetăţii au intrat
77.000 de turişti.

Cetatea dacică Sarmizege-
tusa Regia a fost preluată în
administrarea CJ Hunedoara
în anul 2013, de atunci fiind
instituite mai multe măsuri
de protejare şi punere în va -
loare turistică a monumentu-
lui UNESCO. Situl are acum un
regulament de vizitare, dru-
mul de acces a fost refăcut şi
este asigurat un serviciu de
pază dotat inclusiv cu echipa-
mente de supraveghere vi -
deo. 

75.000 de turişti 
au vizitat 

Sarmizegetusa Regia

Hunedoara - Castelul
Corvinilor a încheiat anul
2021 cu un total de 276.333
de vizitatori, cu 75.135 mai
mulți decât în 2020 – anul în
care turismul din întreaga
lume a suferit un recul pu -
ternic din cauza declanșării
pandemiei de COVID-19.

Primăria municipiului
Hu nedoara a decis ca obiec-
tivul turistic să rămână des -
chis vizitatorilor deși aici se
derulează ample lucrări de
restaurare și conservare prin
intermediul unui proiect cu
finanțare europeană în val-
oare de 5 milioane de euro.
Aceeași abordare se va
menține atât în 2022, cât și
în anii următori.

„Anul 2021, cu toate res -
tricțiile impuse de pan-
demie, a însemnat pentru
Castelul Corvinilor o creștere
a numărului de vizitatori cu
37,3 %. Acest procent repre -
zintă o confirmare a faptului
că eforturile administrației
Castelului și ale Primăriei
municipiului Hunedoara de a
restaura monumentul, de a-l
promova și de a desfășura,
chiar și în aceste condiții re-
strictive, evenimente au dat
roade. Castelul Corvinilor

demon strează că este mo-
torul turismului în județul
Hunedoara. Este un argu-
ment în plus pentru atenția
deosebită pe care i-am acor-
dat-o în ultimii ani și pe care
i-o vom acorda în contin-
uare. Anul acesta sperăm să
finalizăm actualul proiect de
restaurare – conservare, dar
să și putem depune încă
unul, de o amploare și mai
mare. În 2019 am avut, la
Castelul Corvinilor, 500.000
de vizitatori, dacă îi luăm în
considerare și pe cei care nu
au plătit bilet de intrare, cu
ocazia diferitelor sărbători
ale orașului. Dacă evoluția
pandemiei va fi una
favorabilă turismului, ne
dorim să revenim cât mai
rapid la această cifră și vom
depune toate eforturile
necesare pentru a atinge
acest obiectiv”, declară pri-
marul municipiului Hune-
doara, Dan Bobouțanu.

Pentru 2022, adminis trația
Castelului Corvinilor și Pri -
măria Hunedoara și-au propus
să realizeze noi evenimente,
dar și să îmbu nă tățească
experiența culturală a celor
care vin să viziteze „Le genda
vie a Transilvaniei”.

Creştere considerabilă 

a turiştilor şi la Castelul

Corvinilor

Băiţa – Taxele şi impozitele
locale au rămas aceleaşi ca şi
anul trecut, în comuna Băiţa.
Ele pot fi plătite deja de către
contribuabilii persoane fizice
sau juridice, la sediul Primă -
riei. Programul de încasare
este de luni până vineri între
orele 08,00 – 16,00.

« Încercăm să menţinem
taxele şi impozitele locale cât

mai jos, din dorinţa de a-i
ajuta pe oameni să depă -
şească o perioadă dificilă prin
care trecem, de altfel, cu toţii.
Am propus consilierilor locali
şi le mulţumesc că au acceptat
acest lucru, ca impozitele şi
taxele locale să nu fie majo-
rate. Singura creştere este cea
impusă de Codul Fiscal, care
ne obligă să indexăm valorile

cu indicele de inflaţie comuni-
cat de Institutul Naţional de
Statistică, adică 2,6% », a de-
clarat primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş.

El a arătat că persoanele
fizice şi juridice care achită in-
tegral impozitul până la data
de 31 martie 2022 bene -
ficiază de o bonificaţie de 5%.

Băiţa: Impozitele au rămas la fel ca anul trecut
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E
xecutivul a adoptat,
miercuri, Hotărârea
de Guvern privind

organizarea şi
funcţionarea Ministerului
Sportului iar în conformi-
tate cu aceasta noul minis-
ter se organizează şi
funcţionează ca organ de
specialitate al
administraţiei publice
centrale, cu personalitate
juridică, în subordinea Gu-
vernului, având rol de
sinteză şi de coordonare a
aplicării strategiei şi
politicilor Guvernului în
domeniul sportului.

Ministrul Sportului, 
Eduard Novak, a declarat că
prin această hotărâre Execu-
tivul a adus recunoaşterea
guverna mentală a sportului,
care are un minister dedi -
cat."Putem spune că Minis-
terul Sportului are de astăzi
certificat de naştere. Iată că
anul 2022 a adus recu -
noaşterea guverna men tală a
importanţei acestui domeniu,
care are, pentru prima dată,
un minister dedicat. Avem
multe de realizat, iar acum
avem şi cadrul optim şi instru-
mentele necesare pentru a o
face. Suntem în plin proces de
reformare a sportului, prin
Strategia Naţională pentru
Sport 2021-2032, document
strategic care ne va da şansa
unui nou început. Unul în care
sportul şcolar, sportul de
masă şi cel de performanţă
vor fi pilonii de însănătoşire a

României. Avem cel mai mare
buget aprobat în ultimii 30 de
ani pentru sport, avem o serie
de obiective prioritare,
printre care finalizarea Strate-
giei Naţionale pentru Sport,
redefinirea cadrului legislativ
în acest domeniu, precum şi
reforma finanţării sale, dar şi
digitalizarea, reformarea sis-
temului de specializare a
antrenorilor, reorganizarea
sistemului sportiv pentru
sportul paralimpic sau dez-
voltarea şi modernizarea in-
frastructurii sportive. Am
toată încrederea că 2022 va fi
cu adevărat anul renaşterii
sportului românesc perfor-
mant şi de performanţă şi le
mulţumesc colegilor de gu-
vernare pentru suportul oferit
prin adoptarea hotărârii de
guvern de astăzi", a declarat
Eduard Novak.

Ministerul Sportului va avea
în subordine Direcţiile jude ţe -
ne de sport, respectiv Direcţia
pentru Sport a Municipiului
Bucureşti, 48 de cluburi spor -
tive la nivelul întregii ţări, 10
complexuri sportive naţionale,
Centrul Naţional de Formare şi
Perfecţionare a Antrenorilor,
Muzeul Sportului, precum şi
Institutul Naţional de Cercetare
pentru Sport.

La nivelul Ministerului Spor -
tului au fost înfiinţate 4 noi
direcţii, prin reorganizarea
celor anterioare, după cum
urmează:

- Direcţia Generală pentru

Sport va avea în componenţă
Serviciul Sportul de Perfor -
manţă, Biroul Sportul Par-
alimpic, Serviciul Sportul de
Masă şi Compartimentul Baze
Sportive;

- Direcţia Tehnologia Infor -
maţiei, având în componenţă
Compartimentul Sistem Digital
şi Compartimentul Registru
Sportiv;

- Direcţia Generală Econo -
mică, Achiziţii, Investiţii, Patri -
moniu şi Proiecte Fonduri
Nerambursabile;

- Direcţia Generală Juridică,
Resurse Umane şi Afaceri Eu-
ropene.

O serie de alte direcţii şi ser-
vicii au fost desfiinţate sau re-
denumite, precizează Minis-
 s t rul Sportului. Ministrul
Sportului va fi ajutat în activi-
tatea de condu cere a minis-
terului de 2 secretari de stat,
un subsecretar de stat, de un
secretar general şi 2 se cretari
generali adjuncţi.

Ca urmare a divizării par -
ţiale a Ministerului Tineretu-
lui şi Sportului, Ministerul
Familiei, Tineretului şi Ega -
lităţii de Şanse va prelua
activităţile, precum şi patri-
moniul cores punzător din
domeniul tineretului.HG-ul de
organizare şi funcţionare a
Ministerului Familiei, Tinere-
tului şi Egali tăţii de Şanse va
intra pe ordinea de zi a
şedinţei viitoare de Guvern
sau, cel mai târziu, săptămâna
viitoare.

Avem de acum un 

Minister al Sportului

J
ucătoarele din Vâlcea
așteaptă debutul în
European League după

ce Federația Europeană
de Handbal a anulat
meciul din prima etapă,
din Danemarca, cu Viborg
HK, programat pe 9 ia -
nuarie. EHF a luat această
decizie, după ce clubul
danez a informat că are
mai multe teste pozitive
la Covid -19 la echipă.

Astfel, SCM Rm. Vâlcea va
juca primul său meci pe 16
ianuarie, acasă, cu Vaci NKSE
(Ungaria). Una din variantele
posibile pentru reprogra-
marea jocului de la Viborg
este 26 ianuarie, dată liberă
în calendarul EHF.

”Viborg avea 11 sau 12
cazuri de Covid -19, așa că nu
putea aduna o echipă pentru
9 ianuarie. Programul nostru
va fi foarte încărcat pe finalul
lunii ianuarie, așa că ne-am fi
dorit să jucăm acum, iar
amânarea meciului este un
dezavantaj pentru noi. Vi-
borg și-a amânat deja multe
meciuri de campionat, pro-
gramul nostru este foarte

aglomerat, așa că nu va fi
ușor să se găsească o dată
liberă. Dacă este după
tradiție,Viborg și Vâlcea sunt
favoritele grupei D, dar și
Chambray este o echipă
bună” a declarat antrenorul
echipei vâlcene, Bent Dahl.

Celelelate două echipe
românești calificate în gru-
pele EHF European League
vor juca în prima etapă con-
form programării. Măgura
Cisnădie va debuta în Grupa
C pe 8 ianuarie, acasă, cu
Storhamar (Norvegia), iar
Minaur va juca primul său
meci din Grupa B pe 9 ia -
nuarie, la Baia Mare, cu Za-
glebie Lubin (Polonia).

Menționăm că a fost re-
luat campionatul din prima
ligă cu meciuri în cadrul
etapei cu numărul 10. iată și
primele rezultate:

SCM Rm. Vâlcea- Minaur
Baia Mare 33-32 (16-17) și
CSM București – csm slatina
27-26 (15-13). Echipa CSM
Deva va întâlni sâmbătă
seara de la ora 18.00
formația  din Zalău.

Handbal feminin 

SCM Rm. Vâlcea încă nu
merge în Danemarca 

Protocol nou în 
fotbalul francez

Noul protocol sanitar prevede ca toţi jucătorii din
primele două ligi franceze de fotbal, Ligue 1 şi Ligue 2,
chiar şi vaccinaţi, să fie testaţi obligatoriu înainte de meci-
uri, ceea ce ar putea duce la o creştere sensibilă a
numărului de cazuri pozitive în următoarele săptămâni,
informează cotidianul L'Equipe.

Totodată, conform noului protocol sanitar pe care l-au
primit medicii de club, termenul de izolare s-a redus de
la 10 la 7 zile pentru un fotbalist vaccinat şi dacă după
cinci zile, testul său este negativ, el va putea relua antre-
namentul alături de coechipieri. Decizia finală va reveni,
evident, medicului clubului, plecând de la datele pe care
le deţine despre sănătatea jucătorului său.

Restul noului protocol sanitar, privind ceilalţi factori
implicaţi în meciuri (arbitri, public), urmează să fie fina -
lizat de Liga de fotbal profesionist (LFP)



Federația Română de
Gimnastică a publi-
cat  clasamentele

celor mai buni gimnaști
români la secțiunile din
portorfoliu pentru anul
competițional 2021. Iată
aceste clasamente:

Comitetul Executiv al Fe -
de rației Române de Gimnas -
tică a stabilit și componenţa
loturilor la cele 3 discipline:
gimnastică artistică femini -
nă, masculină, la  gimnastică
aerobică și a decis înființarea
Centrului Naţional Olimpic
pentru Tineret (CNOPT) la
gimnastică artistică mascu -
lină.
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Clasament la gimnastică artistică
feminină 

1. Maria Ceplinschi 205 puncte
2. Larisa Iordache 110 puncte
3. Amalia Puflea 86 puncte
4. Ana Maria Barbosu 69 puncte
5. Crina Tudor 41 puncte
6. Miruna Botez 30 puncte
7. Amalia Ghigoarţă 26 puncte
8. Alexia Vănoagă 21 puncte
9. Sabrina Maneca Voinea 20 puncte
10. Erica Gogoaşe 13 puncte

Clasament la gimnastică artistică 
masculină 

1. Gabriel Burtanete 85 puncte
2. Marian Drăgulescu 80 puncte
3. Vlad Cotuna 54 puncte
4 -5. Emilian Neagu 40 puncte
4-5. Răzvan Marc 40 puncte
6. Nicholas Ţarcă (juniori) 121 puncte
7. Nicolae Bera (juniori) 91 puncte
8. Norbert Marcu (juniori) 87 puncte
9. Radu Iustin Mihai (juniori) 76 puncte
10. David Puicea (juniori) 57 puncte

Clasament la gimnastică aerobică
1. Mădălina Teodora Cucu 442,5 puncte
2. David Gavrilovici 366 puncte
3. Daniel Ţavoc 365 puncte
4. Gabriel Bocşer 360 puncte
5. Mihai Alin Popa 315 puncte
6. Sarmiza Niculescu 217,5 puncte
7. Sandra Dincă 216 puncte
8. Alina Radu 192,5 puncte
9-10. Steliana Stoenescu 187,5 puncte
Flavia Sentea 187,5 puncte
Bianca Becze 187,5 puncte
Roberta Ecaterina Pleşa 187,5 puncte
Andreea Selena Şotângă 187,5 puncte

Gimnastică 

Clasa-
mentele
anuale 

la 
ramurile

din
gimnastică

Fostul internaţional
Florin Răducioiu a
fost numit în funcţia

de team manager la Di-
namo Bucureşti şi a fost
prezentat oficial  alături
de antrenorul Flavius Sto-
ican.În vârstă de 51 de
ani, fostul atacant al
Generaţiei de Aur, Florin
Răducioiu, care a evoluat
la echipe precum Brescia,
AC Milan, Espanyol sau
Stuttgart, s-a lansat în fot-
balul profesionist la Di-
namo Bucureşti.

Flavius Stoican a fost nu -
mit în funcţia de antrenor
principal al echipei de fotbal
Dinamo Bucureşti, la 17 de-
cembrie, când administra-
torul special al clubului, Iuliu

Mureşan, a anunţat ruperea
contractului cu Mircea Red-
nic. Stoican (45 ani), fost
jucător la Dinamo (2002-
2003 şi 2007-2008), a pre -
gătit în două rânduri echipa
bucureşteană, 2013-2014 şi
2015, dar a fost şi antrenor al
formaţiei secunde a clubului.

În acest sezon, Stoican a
fost antrenor la FC U Craiova
în doar patru partide în luna
octombrie. El le-a mai
pregătit în carieră pe Minerul
Valea Copcii, CSM Şcolar
Reşiţa, Chindia Târgovişte, CS
Mioveni, FC Voluntari, Zim-
bru Chişinău, Pandurii Târgu
Jiu, Politehnica Iaşi, Petrolul
Ploieşti şi ACS Viitorul Târgu
Jiu.

Fotbal 

Răducioiu, numit  team
manager la Dinamo



V
a domina zodiacul
chinezesc începând
cu 1 februarie  2022,

până la 21 ianuarie 2023.
Potrivit astrologiei
chinezești, fiecărui an îi
este atribuit câte un ani-
mal, dintr-un număr total
de 12, acest ciclu
repetându-se la fiecare 
12 luni. 

Anul Tigrului de Apă are
loc o dată la fiecare 60 de ani,
iar apa, forța imprevizibilă a
nataurii, este asociată cu
emoțiile puternice. Și cum în
tradiția chinezească acest
semn zodiacal este cunoscut
pentru puterea, măreția și
îndrăzneala lui, se pare că în
acest an vom asista la eveni-
mente deosebite, cu efecte
pozitive sau negative, dar
care pot aduce soluții la cele
mai mari probleme cu care ne
confruntăm în prezent. 

Semnificația Tigrului
în zodiacul chinezesc

Simbol al curajului, in-
teligent și puternic, Tigrul
este considerat regele ani-
maleleor în zodiacul oriental.
Despre el se crede că poate
alunga demonii, necazurile și
durerile, semnul Tigrului
fiind de bun augur, favorabil
pe toate planurile, scrie liber-
tatea.ro. Este și un an al
faptelor îndrăznețe, al schim -
bărilor masive, în care nimic
nu se va  realiza la  scară
redusă. Asemeni Tigrului,
anul este plin de tentații
nebănuite, iar sub puterea
impulsului, oamenii fac lu-
cruri nechibzuite. Dar curajul
Tigrului poate fi folosit și
pentru a da un nou impuls
cauzelor pierdute sau lu-
crurilor care stagnează. Iar
dacă ținem seama de previ -
ziunile astrelor, care ne arată
care din lunile anului sunt

benefice sau nu, vom avea
doar de câștigat. Astfel că: 

• Anul Tigrului de Apă
poate aduce bunăstare în lu-
nile aprilie, august și septem-
brie, despre care se spune că
posedă energii nebănuite. 

• În privința sănătății, lu-
nile aprilie, august și decem-
brie sunt cele mai bune, în
schimb, în iunie și noiembrie
vor fi anumite perioade ne-
faste. 

• Îndrăgostiții au cele mai
mari șanse în lunile aprilie și
mai, martie fiind o lună fără
noroc.

• În plan profesional, lunile
februarie și august pot aduce
multe satisfacții, dar posibi -
litățile sunt în scădere în mar-
tie și iunie. 

Noutăți în plan social
• Astrologii chinezi își pun

mari speranțe în Anul Tigru-
lui de Apă și speră să se
găsească soluții sau trata-
mente pentru pandemia de
Coronavirus. 

• În acest an se vor dez-
volta domeniile legate de in-

ginerie, infrastructură, con -
strucții și locuințe. 

• Și tot acum se prevede că
vom fi martorii unor mari de-
scoperiri, Tigrul fiind o zodie
progresistă, care poate
împinge lucrurile dincolo de
granițele cunoscute. 

• De asemenea, sunt șanse
mari ca în anul 2022 să apară
noi reglementări privind
bunăstarea generală și pen-
tru protecția mediului la nivel
global.

Previziuni pentru
fiecare zodie 

ȘOBOLAN - anul 

nașterii – 2020, 2008, 

1996, 1984, 1972, 

1960, 1948, 1936, 

1924
Despre nativii acestei zo -

dii, astrele spun că vor avea
un an bun, în care pot aduna
roadele muncii lor de pe par-
cursul anilor trecuți. Cu toate
acestea, trebuie să nu depă -
șească anumite limite și,

înainte de a lua o decizie, să
testeze terenul. Vor găsi put-
erea de a trece peste anumite
situații neplăcute și vor
merge mai departe. Schimbă -
rile care apar în plan profe-
sional le sunt favorabile, iar
călătoriile de afaceri le pot
aduce un profit nesperat,
scrie click.ro. Și în plan senti-
mental se anunță surprize,
care vor veni din partea per-
soanelor din anturaj. Până
spre sfârșitul anului vor reuși
să-și găsească echilibrul per-
fect și să ia o decizie în acest
sens.

BIVOL– anul nașterii -

2021, 2009, 1997,

1985, 1973, 1961, 

1949, 1937, 1925
Se anunță un an cu multe

reușite în plan profesional, în
care creativitatea nativilor
zodiei Bivol se va situa la cote
înalte. Vor apărea oportu -
nități nesperate, în care sunt
șanse să-și expună ideile și
punctele de vedere, lucru
care va atrage după sine o

recompensă substanțială la
locul de muncă. Cu toate aces-
tea, perioada nu va fi scutită
de unele neajunsuri sau
complicații, pe care vor reuși
să le depășească în timp. Vor
avea parte și de un ajutor nes-
perat din exterior. Dar, înainte
de toate, trebuie să vă bazați
doar pe voi, și să nu așteptați
prea mult de la partenerul de
cuplu. Astrele vă sfătuiesc să
aveți grijă și de sănătatea
voastră.

TIGRUL – anul 

nașterii - 2022, 2010,

1998, 1986, 1974, 

1962, 1950, 1938, 

1926
Tigrul poate aduce multe

schimbări în viața voastră,
anul fiind presărat cu de toate.
Va trebui să luați decizii im-
portante, iar dacă nu faceți
alegerea corectă, s-ar putea să
vă confruntați cu destule
situații neplăcute, scrie zodi-
acul chinezesc. În schimb,
dacă deciziile corespund cu
felul vostru de a fi, vă veți bu-
cura de succes, mai ales în
plan profesional. În dragoste
trebuie să manifestați pru -
dență și să eliminați din antu-
rajul vostru persoanele toxice.

IEPURE – anul nașterii

-  2023, 2011, 1999,

1987, 1975, 1963, 

1951, 1939, 1927
Aveți multe planuri pentru

anul acesta, care în cea mai
mare parte se vor materializa.
Sunteți nevoiți să reveniți cu
picioarele pe pământ și să nu
mai visați la lucruri imposi-
bile. Și, atunci când sunteți
puși în fața unor situații
limită, trebuie să le rezolvați
singuri. Partea bună este că
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afacerile voastre vor fi înflori-
toare, iar banii vor veni pe tot
parcursul intervalului. Tre-
buie doar să-i gestionați cu
atenție. Vă veți bucura de
sănătate, dar în viața senti -
men tală lucrurile nu se vor
petrece așa cum vă doriți.

DRAGON – anul 
nașterii - 2024, 2012,

2000, 1988, 1976, 
1964, 1952, 1940, 

1928.
Anul Tigrului de Apă le va

aduce nativilor acestei zodii
multe schimbări, mai ales în
privința profesiei. Persoanele
care doresc o schimbare în
plan profesional, vor primi o
ofertă profitabilă, care nu tre-
buie ratată. În viața amoroasă
nu vor lipsi emoțiile, care vor
duce doar la lucruri fru-
moase. Astrele vă sfătuiesc să
nu vă neglijați sănătatea și,
dacă este posibil, să vă
odihniți mai mult.

ȘARPE – anul nașterii 
- 2025, 2013, 2001, 
1989, 1977, 1965, 
1953, 1941, 1929
Chiar dacă începutul anu-

lui este mai puțin favorabil, pe
parcursul intervalului  lucru -
rile se vor redresa începând
cu luna martie. Oamenii de
afaceri din această zodie se
pot aștepta la propuneri sau
colaborări profitabile, care le
vor spori veniturile, dacă se
axează pe problemele reale.
Persoanele căsătorite ar pu -
tea avea neînțelegeri în fami-
lie, iar dacă le nesocotesc,
lucrurile vor lua o turnură
neașteptată.

CAL – anul nașterii - 
2026, 2014, 2002, 
1990, 1978, 1966, 
1954, 1942, 1930
Vor fi multe schimbări

pentru nativii acestui zodiac,
care vor investi mult în pro-
pria persoană, ne spun as-
trele. Anul va fi plin de
realizări și întâmplări fru-
moase, din care nu vor lipsi
reușitele profesionale. Munca
depusă pe tot parcursul inter-
valului va fi răsplătită, iar per-
soanele care au avut
difi cultăți financiare, își vor
găsi drumul spre reușită. În
dragoste, apar situații nepre -
văzute, dar care se vor regla
pe la jumătatea lunii mai. 

CAPRĂ – anul nașterii 
- 2027, 2015, 2003,
1991, 1979, 1967, 
1955, 1943, 1931
Va fi un an plin de

schimbări, cu situații limită
pentru cei născuți în această

zodie. Prima jumătate a anu-
lui va fi incertă, dar până la
urmă vor găsi soluții, nu se
vor lăsa copleșiți de situațiile
ivite. Totul este să gândească
pozitiv, iar energia de care
dispun să o pună în slujba
binelui. Situația financiară se
va îmbunătăți, iar problemele
de sănătate vor trece. Este
posibil să acceseze niște fon-
duri sau să primească o
moștenire.

MAIMUȚĂ – anul 
nașterii - 2028, 2016,

2004, 1992, 1980, 
1968, 1956, 1944, 

1932
Pentru nativii acestei zodii

se anunță un an deosebit, cu
multe evenimente impor-
tante, toate pe placul lor. Vor

culege roadele anului trecut și
se pot aștepta la schimbări fa-
vorabile în plan profesional.
De asemenea, satisfacțiile fi-
nanciare vor fi pe măsură. În
viața amoroasă vor fi schim -
bări neașteptate. Unii vor
avea parte de emoții sau de o
relație nouă, în timp ce alții s-
ar putea să încheie o relație,
cu discuții mari. Și, nu în ul-
timul rând, problemele de
sănătate vor trece.

COCOȘ – anul nașterii
- 2029, 2017, 2005, 
1993, 1981, 1969,
1957, 1945, 1933

Va fi un an cu multă muncă
pentru cei născuți în această
zodie, spun astrele. Și, dacă
nu vor încerca să obțină totul
prin muncă, nu vor realiza

nimic trainic. Viața amoroasă
va fi cu suișuri și coborâșuri,
iar împlinirea depinde doar
de felul cum știu să ges-
tioneze situația. În prima
jumătate a intervalului, oa-
menii de afaceri vor avea
parte de pierderi financiare,
după care se vor redresa.

CÂINE – anul nașterii -
2030, 2018, 2006, 
1994, 1982, 1970,
1958, 1946, 1934

Urmează un an stabil din
punct de vedere profesional,
prielnic afacerilor. Nici în
situația financiară nu vor fi
schimbări drastice, dacă este
gestionată cu atenție. Dar
cum nativii acestei zodii nu-și
asumă responsabilități,
încercările lor de a scăpa ușor
de probleme nu vor avea
șansă de reușită. Nativii vor
avea parte de multe aventuri
amoroase, care le pot aduce
neliniști și dezamăgiri.

MISTREȚ-  anul 
nașterii - 2031, 2019,

2007, 1995, 1983, 
1971, 1959, 1947,

1935
Se anunță schimbări pozi-

tive pentru nativii zodiei
Mistreț. Astrele prevăd o
perioadă favorabilă oame-
nilor de afaceri. În plan profe-
sional, persoanele născute în
această zodie vor avea succes,
vor primi oferte tentante,
totul este să le gestioneze așa
cum trebuie. Vor avea o 
energie debordantă, iar acest
lucru îi ajută să ia decizii bune
în privința persoanelor
apropiate. Anul este benefic și
investițiilor financiare. În
viața amoroasă, ar fi bine să
se lase conduși de ceea ce
simt și nu de interesele finan-
ciare.

Cornelia Holinschi
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Aveți un program destul de
încărcat în perioada următoare,
mai ales că astrele vă favorizează
călătoriile, fie în țară, fie în
străinătate. În astfel de condiții,
trebuie să vă luați măsuri de
precauție întrucât pandemia vă
poate face probleme. În rest,
numai de bine.

Vă așteaptă o perioadă destul de
încărcată, atât la locul de muncă,
cât și acasă. Și cum sărbătorile de
iarnă s-au cam terminat, trebuie
să recuperați timpul pierdut și să
reveniți la zi cu toate activitățile
pe care le-ați amânat în această
perioadă.

Astrele vă sfătuiesc să nu vă
impuneți părerile atunci când
discutați cu persoanele apropi-
ate și să încercați să vă păstrați
ca lmul. Dacă nu sunteți de acord
cu ideile lor, sigur veți găsi un
compromis. La locul de muncă
lucrurile vor fi în favoarea
voastră.

Începutul anului vă este favora-
bil și plin de surprize plăcute.
Încercați să păstrați relațiile
bune cu familia și, dacă este
cazul, să o sprijiniți. La locul de
muncă pot avea loc schimbări
semnificative, iar în astfel de
situații trebuie să vă acomodați,
din mers, cu toate.

Începutul intervalului va fi plin de
provocări pentru nativii acestei
zodii, care, fiind foarte ambițioși,
încearcă să-și schimbe locul de
muncă. De asemenea, fiind
preocupați de confort, toate
schimbările la care se gândesc
vor fi legate de casă și familie.

Urmează o perioadă mai liniștită
pentru voi. În plan profesional,
vor exista în continuare suișuri și
coborâșuri, dar important este să
păstrați echilibrul în toate. Veți
primi și niște bani în plus de la
serviciu, iar acest lucru vă
binedispune. În plan sentimental,
nu sunt probleme deosebite. 

Se anunță zile frumoase pentru
voi, pline de dragoste și armonie,
mai ales că sărbătorile v-au cam
epuizat. Problemele minore ar
trebui să le lăsați în urmă și să
mergeți mai departe pe drumul
ales. La serviciu vor fi și momente
tensionante, dar vor trece repede.

Veți avea parte de evenimente
fericite, chiar de la începutul in-
tervalului. Grijile privitoare la
sănătatea voastră se vor risipi. La
locul de muncă aveți un program
destul de încărcat și căutați să
faceți față tuturor cerințelor.
Ideile pe care le aveți vă pot
aduce satisfacții și profit.

Situația voastră financiară în-
cepe să se îmbunătățească. Tre-
buie să fiți de acum încolo foarte
atenți la cheltuieli și să evitați
schimbările de orice fel. Este posi-
bil să vi se ofere o colaborare
importantă în plan profesional,
care vă poate aduce un profit
nesperat.

V-ați bucurat din plin de zilele
libere, iar acum când ați revenit
la serviciu, vă acomodați destul
de greu. Liniștea și sănătatea
familiei rămân prioritare pentru
voi, așa că vă străduiți ca lu-
crurile să meargă bine. La servi-
ciu încercați să vă încadrați în
termenele stabilite.

Oboseala acumulată începe să-și
spună cuvântul, așa că trebuie să
vă gândiți ceva mai mult la
sănătatea voastră. De asemenea,
astrele vă sfătuiesc să fiți mai
prudenți în privința cheltuielilor
viitoare, întrucât sărbătorile v-au
cam epuizat bugetul.

Ați început anul în forță, cu
activități neprevăzute sau
proiecte noi la serviciu, iar acum
nu știți cu ce să începeți. Dacă vă
planificați cu mai multă atenție
timpul, veți avea numai de
câștigat. Persoanele dragi vă sunt
alături, iar sfârșitul intervalului vă
aduce o surpriză plăcută.

• Interviu cu o blondă
Reporterul:
- Spuneți, domnișoară, câinele dumneavoastră

e de rasă pură?
Blonda:
-Pură!
- Are și arbore genealogic? – întreabă re-

porterul.
Blonda:
- Nu e nevoie, îl folosește pe cel din curte.

• Discuție între soți
- Spune-mi, draga mea, cum ai reacționa dacă m-

ai vedea că sărut o domnișoară frumoasă?
- Cum să reacționez?! Ca o soție grijulie, te voi

vizita în fiecare zi la spital.

• La poliție
- Spuneți că hoțul v-a furat cerceii, brățara și

lănțișorul de aur?
- Da, domnule polițist!
- Și de ce n-ați strigat după ajutor?
- Riscam ca hoțul să-mi vadă și dinții de aur...

• Pe o șosea
Un polițist, cu răsuflarea tăiată, sare într-o

mașină și îi ordonă șoferului:
- Repede, urmărește mașina din fața noastră, nu

cumva să o scapi din vedere!
- Fiți liniștit, sunt tractat de ea!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 7 ianuarie
PRO CINEMA, ora 20,20, Dă mai departe
TVR 1, ora 22,10, Răzbunarea unui hoț

Sâmbătă, 8 ianuarie
TVR 2, ora 20,10, Bufnița cenușie
PRIMA TV. ora 22,30, Împotriva mafiei

Duminică, 9 ianuarie
TVR 2, ora 20,10, Căsătorie cu repetiție
PRO CINEMA, ora, 20,30, Șapte suflete

Luni, 10 ianuarie
PRO TVA. ora 20,30, Kong: insula craniilor
PRO CINEMA, ora 23,15, Amanet cu ghinion

Marți, 11 ianuarie
PRO TV, ora 20,30, Iceman-ultimul meci
PRO CINEMA, ora 23,00, Blonda de pe net

Miercuri,12 ianuarie
DIVA, ora 21,00, Steaua inimii mele
PRO CINEMA, ora 22,30, Continuă să

privești

Joi, 13 ianuarie
ANTENA 1, ora 20,30, Regatul cerului
PRO TV, ora 22,30, Viespea verde

Duminică, 9 ianuarie, ora 22,10

Reduși la tăcere 
Acțiunea filmului are loc în Argentina, în timpul

dictaturii militare din anii 1976-1983. Atunci, mii
de oameni au dispărut în mod misterios, fără ca
cineva să-i mai găsească. Printre aceștia se afla și
Cecilia, o jurnalistă angajată în lupta pentru
democrație, care, în ciuda împotrivirii soțului, scrie
un articol despre dispariția unor elevi. Soțul ei, Car-
los, care descoperă că are calități paranormale de
clarvăzător, pornește în căutarea ei. Totodată, el va
ajuta și alte familii care, la fel ca el, își căutau
dispăruții.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

F - A - A - PRANCER - AGIL - E - EURO - QA - DANSUL - RAR - FII -O - ARAL - IR - ISTM - EROI - A - S - B - LAS - A - ANA - ASCULTATI - TABU
- R - DA - TATAR - INTER - R - SCANTEI - VASC - ARATA - AR - RATE - DOAR - STAR - BL - SEU - ARII - AI - ORI - AHTIAT - ATAT - X MAS -
LINIA - ULII - IZ - AS - Y - IS - UA - ATU - MARAR - AL - LUNG - ACRE - COAFURA - TIFLA - ANI - REA - INCA - CELIBATAR



Concertul de Anul
Nou al Filarmonicii
din Viena a arătat

,,discrepanța‘ între
lumea săracă și bogată.
Adică între sclavii care
au fost furați și hoții
îmbuibați. Concertul se
tine de pe la 1838. Nu au
îngenuncheat pentru
BLM, niciun însem,
nimic, nimic, despre
"discriminații" planetei,
nici un însemn UE, or-
chestra formată din
bărbați si femei îngrijiți,
îmbrăcați la costum și
cravata de aceeași cu-
loare, uniforme ce mai,
sala decorată cu aranja-
mente florale din flori
naturale. 

În rest, ce să zic, ceva
artă muzicală la superlativ,
sub bagheta inegalabilului
Daniel Barenboim care,
pentru că este ce și cine
este în lumea muzicii, a
alcătuit și în pre zentat  un
repertoriu cu totul și cu
totul special, chiar atipic pe
alocuri, dar SENZA ȚIO NAL.
Dar astea sunt nesemni-
ficative în raport cu marile
griji.

Virusul trece, virus vine,
însă muzica rămâne, ome -
ni rea rămâne așa cum a
croit-o Bunuțul. Vivat! Lu -
mea din sală nu mai suferea
de virus.

Aceste țări care bogate,
care nu-și vând pădurile,
curentul, apa, gazul, terenu -
rile sau celelalte avuții, ne
demonstrează nouă ce în -
seamnă civilizația, demo -
crația și bunăstarea. Totul
este un fals, ne-au luat totul
pe nimic, ca să ne arate cât
de bună este democrația. 

Dar, democrația nu mai
funcționează

Iar drepturile omului nu
mai există. Țările europene
dezvoltate sunt țări post-
imperialiste, care au luat,
secole la rând, de la toți
amărâții pământului. Au
luat de la săraci, să dea la
bogați. Să se îmbuibe ei. Așa

se întâmplă și acum, dar cu
alte mijloace, în speță, cele
economice.

Și, ori de câte ori mer -
gem prin capitalele alea
mari, celebre, devenite ade -
vărate locuri de pelerinaj
turistic, ni se strânge inima.
Uite, în Paris, Viena, Londra,
Berlin se vede bunăstarea,
câștigată din sudoarea al-
tuia. Dacă te plimbi prin
Viena sau prin Budapesta
(sau mai la est, prin Istan-
bul sau prin Mos cova), poți
chiar să și pui degetul pe
rana noastră, proprie și
personală. 

Uite, ăsta e din aurul din
Apuseni. Asta e luată de la
gura copiilor ro mâni din
Sibiu, ca să mănânce gura
nepoților nemți din Berlin.
Uite, palatul ăsta e din sarea
și petrolul de la Prahova, iar
stația asta imperială de
metrou, din grânele Bără -
ganului și din pădurile
Carpaților noștri. Dar, ce să-
i faci?

Unii exploatează, 
alții sunt exploatați!

Asta e! Istoria nu are
milă față de cei proști, de
cei slabi, de cei care nu știu
că-și vază interesul. Se
numește colonialism și
funcționează din primii
zori ai istoriei, de la Sumer
încoace. 

Iar nouă se pare că ne
place jocul ăsta tâmpit, că
ne-a intrat în sânge!
Aprobăm cu entuziasm
necontenita extracție de
resurse de aici, din Româ-
nia. De secole acceptăm să
vină alții, să ne ia aurul,
sarea, petrolul, copiii, banii.
Acum și italienii, care  vin
să ne ia femeile divorțate și
fără ,,noroc”.

Să ne ia tot, să ducă la ei
acolo, să facă metropola
frumoasă și bogată. Ce să
facem noi cu ele?  Luați-le,
mă, voi pe toate! Ssă vă
bucurați voi de ele cu copiii
și nepoții voștri turci, habs-
burgi, ruși!

Mai nou, să vină fran -
cezii, austriecii cu băncile
lor, să transfere banii legal,
nu cu geanta. Să vină aus-
triecii, să ne ia banii prin
bănci, pădurile, petrolul etc.
Să vină nemții, să ne pună
președinte și să instituțio -
nalizeze slugăr ni cia!

De sute de ani, metro -
pola se tot îmbuibă pe
spinarea slugilor. Și, ce să
vezi? De ceva timp, metro -
pola dezvoltată și imperială
a descoperit că…

Îmbuibarea cronică 
produce obezitate! 

Că dezvoltarea produce
consecințe neplăcute. Buba
e la mediu! Suferă liliecii,
somonii, broscuțele și
pârșii de alun. Suferă aerul,
apa, râul, ramul, mediul
înconju rător. Inventează fel
de fel de nenorociri ca noi
să nu progresăm.

După ce occidentalii, sec-
ole la rând, au penetrat cu
entuziasm tot ce puteau
prinde spre penetrare,
acum, dintr-o dată, a dat
grija peste ei. Să intrăm la
dietă. Suntem obezi. Sufe -
rim. Respirăm greu. Avem
”colesterol” social. Să ne
învețe să ne pocăim și să ne
deplasăm doar pe troti netă.
Au grijă de noi, să nu facem
diabet, colesterol etc.

Iar din dorința de înavu -
țire, țările occidentale dez-
voltate renunță la cele
pă mântești și trec la cele
nepământești. Și nu numai
că intră la penitență, dar îi
obligă și pe ceilalți să facă
același lucru, indiferent în
ce stadiu al existenței lor ar
fi ei. Îi ”freacă” la cap pe
ceilalți să nu bea, să nu
mănânce, să nu …să nu faci
nimic, decât mătănii pentru
păcatele încă necomise.

Țările europene 
dezvoltate

Sunt miezul puterii Uni-
unii Europene și, având
puterea în mână, ele fac ce

au făcut mereu. Îi exploa -
tează pe alții. Doar că nu o
mai fac cu tunul sau cu tan-
cul. Nuu! Acum avem alte
mijloace, mai viclene, mai
insidioase.

Din pix. Din hârtii.  Din
PNRR. Să dea reziliența în
noi. Cuvinte pompoase,
care ascund de fapt un con-
trol ideologic necruțător.
Nici nu mai e nevoie să tragi
cu tunul. Tragi cu fondurile
europene.

România e în continuare
o țară săracă.  Săracă în
comparație cu restul Uniu-
nii Europene. România are
nevoie în continuare să se
dezvolte, să dea un pic de
cheagul abundenței și al
înstăririi. Nu vrem nimic
altceva decât ce au și
îmbuibații. Concert de Anul
Nou?! În limbajul de lemn
al Bruxellului vorbim de
convergență. Adică, să-i
prindem din urmă pe cei
bogați și puternici. Și de co-
eziune. Adică de respons-
abilitatea celor bogați și
puternici care, pentru a
face ca ăia mici au renunțat
la o parte însemnată de su-
veranitate statală, și-au
asumat prin tratatele eu-
ropene să-i ajute pe ăia mici
și slabi să crească, să-i
prindă din urmă, să real-
izeze procesul de conver -
gență.

Ce-i prostia asta? Nici o
convergență. Nici o coezi-
une. Post și rugăciune.
Acuma noi ăștia dezvoltați
suntem obezi și trebuie să
intram la dietă, să ascultăm
de Ursula… Deci, ghinion
sărăntocilor! V-ați așezat
prea târziu, când deja
strângem îmbrățișați tacâ-
murile și nu mai aveți voie
nici  să ciuguliți. Uitați de
autostrăzi și de irigații! Nu
contează că noi avem de
toate. 

Ce să faceți voi cu
autostrăzile? N-auzi că
intrăm la dietă? N-auzi că
Ursula  ne pune la mătănii
și la canoane?

Gata cu 
îmbuibarea! 

Produce suferință. Ia
uitați-vă la noi ce suferim,
după ce ne-am îmbuibat pe
spinarea voastră, sute de
ani. Acuma capu’ la fond,
urmează programul de
rezi litate. Noi ne dezvoltam
pe munca mintea și bogăția
voastră. Suficient! Aveți
concert de Anul Nou!

Rezilitate? Adică  neo-
colonialism mascat prin cu-
vinte frumoase, virtuoase,
pline de înțelepciune tristă,
post-materialistă, meno -
pau  zatică. Vă place ce ieftin
continuă procesul de colo-
nialism? 

Extracție de resurse prin
vorbe. Doamne, ce ieftine
sunt vorbele. Și ce puter-
nice. 

Vă place, cum ne place să
fim făcuți din vorbe? Vă
place ce ușor punem botul
la păcălelile stăpânilor? Vă
place cum n-avem nici
coloană vertebrală, nici in-
teres național?

Lasă, că n-avem nevoie
de coloană vertebrală. Nici
de interes național. Noi
avem nevoie de Ursula…

Ghinion! Avem mare ghi -
nion! Pe 15 ianuarie, ora
25,  vine Omicron. Vine
Omicron în locul lui Moș
Crăciun.

Al dumneavoastră,
același,

Prof. Ioan Romeo
Mânzală
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Cu ,,Marșul lui Radetzky” mergem
spre o sclavie planificată



Mod de preparare:
Se pregătește un vas mai

mare, în care se pun la fiert
patru litri de apă, la care se
adaugă o lingură de ulei de
măsline, sare și puțină
nucșoară rasă. Când apa dă
în clocot, se pun pastele, care
se fierb după instrucțiunile
de  pe ambalaj. După ce au
fiert se strecoară, se trec
printr-un jet de apă rece și se
lasă la scurs.

Pentru prepararea sosului
de carne, se călește o ceapă
tăiată mărunt, iar când de -
vine sticloasă se pune mor-
covul ras pe răzătoare.
Ingre dientele se călesc îm -

pre ună aproximativ cinci
minute, la foc mic, apoi se
adaugă carnea tocată. Totul
se amestecă continuu, iar
după aproximativ  3-4 mi -
nute, se toarnă sucul de roșii
și puțină apă. După câteva
clocote, compoziția se ia de
pe foc și se lasă să se
răcorească.

Între timp, se pregătește
un vas termorezistent, care
se unge cu unt și în care se
toarnă jumătate din canti-
tatea de paste. Peste ele se
pune carnea cu sos și se
presară jumătate din cașca -
valul ras. Se adaugă apoi
pastele rămase, care se dis-

tribuie uniform pe toată
suprafața tăvii. 

Cele patru ouă se bat cu
puțină sare, se toarnă peste

ingredientele din tavă, iar
cașcavalul rămas se presară
în strat uniform deasu pra.
Tava se introduce în cuptorul

preîncălzit și se lasă la foc
mediu, până când com -
poziția se rumenește dea-
supra. 
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Mod de preparare:
Carnea afumată se porțio -

nează și se pune la fiert. Între
timp, se curăță legumele.
Cartofii, morcovii și țelina se
taie în cubulețe, iar ceapa se
toacă mărunt și se călește în
ulei. Când devine sticloasă,
se adaugă morcovul și țelina,
iar după câteva minute, pasta
de ardei și boia. Ingredien-
tele se călesc împreună, iar

când afumătura a fiert pe
jumătate, se toarnă în oala cu
ciorbă. Se continuă fierberea
încă 10 minute, după care, se
pun cartofii și o foaie de
dafin. 

După ce cartofii au fiert,
ciorba se acrește cu bulion,
se adaugă tarhonul, iar dacă
este cazul, se mai pune sare.
Ciorba se poate drege cu ou
și smântână.

INGREDIENTE

500 g afumătură, un
kg, de cartofi, un morcov,
o felie de țelină, o ceapă,
un pahar cu bulion, o
linguriță boia dulce, 4
linguri pastă de ardei, 4
linguri de ulei, tarhon în
oțet, pătrunjel verde,
sare.

cIoRbă DE caRTofI cu afuMăTuRă șI TaRhoN

PaSTE cu caRNE TocaTă 

INGREDIENTE

un pachet cu foi de plăcintă, un kilogram de iaurt,
8 ouă, 300 g zahăr, o esență de vanilie,  coaja rasă de
la o lămâie.

Plăcintă cu iaurt

Mod de preparare:
Ouăle se mixează împreu -

nă cu iaurtul până se omo -
genizează, apoi la compoziție
se adaugă zahărul, în ploaie,
esența de vanilie și coaja
rasă de lămâie. Foile de
plăcintă se împart în trei, iar
crema de iaurt în două.

Se pregătește o tavă unsă
cu unt, în care se așază o
parte din foi, peste care se

toarnă o parte din umplu -
tură, se pun din nou foi, peste
care se toarnă restul de
umplutură, care se acoperă
cu ultimele foi de plăcintă.
Tava se dă la cuptor pentru
20-25 de minute, până când
foile de deasupra devin aurii.
Plăcinta se pudrează cu
zahăr și se lasă să se
răcească, după care se poate
servi.  

INGREDIENTE

400 gr paste, 200 gr cașcaval, nucșoară, o lingură
ulei de măsline, sare, o lingură de unt, 4 ouă.

Sosul de carne: 300 gr carne tocată, o ceapă,1/2
morcov,100 ml suc de roși, sare, piper, busuioc.
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând garsonieră Deva, zona

piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781. 

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

l Vând apartament Deva, 60 mp.,
str. Al. Pescarilor, bl.A 10. sc.1, parter
față, colț, două intrări, băi, focuri,
beci, terasă, proiect balcon, posibilități
de extindere o cameră. Preț: 255.000
lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

l Vând apartament 3 camere,
baie +bucătărie, cartier Dacia, Al,Ro-
manilor, bl.11, sc.I, et.4, ap.19. Preț:
50.000 lei, telefon: 0737.148.544.

l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, telefon:
0737.192.061.

l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând casă și grădină intravilan
10000 m şi alte parcele, Ilia sat Bacea
nr.31. Volieră păsări, pavilion remorcă,
grinzi pentru pod peste apă, 3 butoaie
de 1600 kg fiecare, 2 bazine fibră sticlă
50 t, țeavă neagră. Informaţii şi detalii
la tel.0730.903.368.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

l Vând casă cu grădină, în
suprafață de 4700 mp, pretabilă 
pentru casă de vacanță sau cămin
pentru persoane vârstnice. 
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă cu grădină, 
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând apartament trei camere,
decomandat, et.2,  două băi, CT, gresie,
parchet, ușă metalică, zona piață
Deva. Preț: 72.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, parter, semideco-
mandat, contorizat, neamenajat, ușă
metalică. Preț: 45.000 euro, (fără
agenție), telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, mobilat, 54 mp, CT,  2 bal-
coane închise, et.7, zona gării, Deva.
Preț: 55.000 euro, tel: 0731.431.429.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

l Vând casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Vând foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

l Vând casă, renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră, zona piață,
Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând casă, în roșu, grădină
mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

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

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriere

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

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

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

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

l Închiriez/vând casă cu 5
hectare pământ, fân și pomi, grajd,
întabulată CF, utilități, cale de acces,
la 300 m de comuna Blăjeni, telefon:
0728.846.517.

l Închiriem spații de depozitare,
DN7, diverse suprafețe, intrare tir,
zona Volvo, telefon: 0723.350.905.

l Închiriez teren la DN 7, zona
Dedeman, front stradal, cu toate
utilitățile, 500-1000 mp. Preț: 1
euro/mp, 0723.350.905.

l Închiriez spații și teren pentru
depozit de la 100 mp la 500 mp, pen-
tru diverse activități. Preț: de la 1 la 5
euro, telefon: 0723.320.965.

l Ofer pentru închiriere spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. 
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

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

TeReNURI
l Vând 2 ha teren și casă din

lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi în zona localității
Abrud. Preț: 20.000 euro, telefon,
0720.855.002.

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

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren extravilan, întabulat
dar neparcelat, 1ha și 13 ari. Hațeg,
Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul
locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. 
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi 
fructiferi, zona localității Abrud. 
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 0790.641.826.

l Vând teren intravilan, Deva,
zona Boromir, 4200 mp, FS 33 m,
anexe, toate utilitățile. Preț: 50
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren intravilan în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. 
Telefon: 0742.187.459.

l Vând teren intravilan în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS.
5,25, la 10 km de Deva și 14 km de
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 0769.213.866.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO

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

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

l Vând Opel Astra, AF 1998,
arată foarte bine,. ITP făcut, pornire
ușoară. Preț: 1100 euro, tel.
0721.312.310.

l Vând electromotor alternator,
radiator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

OFERTE SERVICII

l Domn serios, cinstit și corect, cu
credință și frică de Dumnezeu, doresc
să mă angajez, cu carte de muncă, ca
paznic la un post fix. Rog și ofer seri-
ozitate! Telefon: 0731.129.646,
0762.754.969. 

l Supraveghez doamne vârstnice
și îngrijesc copii peste doi ani. Rog și
ofer seriozitate. Telefon:
0731.129.646.

l Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva
și împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

l Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.
Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646,  0736.175.735,
0762.754.969.

MATRIMONIALE

l Domn serios, 52 de ani,
190/95/ din Deva, singur, fără
obligații, doresc să cunosc o doamnă
din Deva sau împrejurimi, să fie
baptistă sau penticostală, pentru pri-
etenie sau căsătorie. Aștept SMS la nr.
0752.396.515.

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

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

l Sunt o persoană cu dizabilități,
doresc să cunosc o persoană de sex
opus, de preferință cultul baptist sau
penticostal, să fie serioasă și cu frică
de Dumnezeu. Telefon: 0774.042.022.

l Tânăr simpatic, 33/180/80 kg.
cu locuință și auto, serviciu stabil,
harnic și serios, doresc căsătorie cu o
doamnă/domnișoară compatibilă,
poate avea și un copil. Neserioasele să
se abțină! Telefon: 0731.003.834.

l Domn, 65/168/56, singur, sin-
cer, fără vicii, pensionar cu locuință,
doresc căsătorie cu o doamnă cu
aceleași calități, nematerialistă. Rog
seriozitate. Telefon: 0745.649.281.

l Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și
casă, caut o relație stabilă cu o
doamnă sau domnișoară care dorește
o relație bazată pe încredere și serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

l Pensionar, serios, bine situat,
fără obligații și vicii majore, doresc să
cunosc o doamnă între 52-56 de ani,
de condiție bună, frumoasă, gospodină,
pentru prietenie sinceră, de lungă
durată. Tel. 0790.641.826.

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, de vârsta a treia, fără vicii,
doresc să cunosc o doamnă fără vicii
pentru o prietenie de durată. Telefon:
0254.211.731, după ora 16,00.

l Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

l Domn, 64 de ani, 170/80, singur,
cu apartament în Deva, doresc să
cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 
să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -
tatea. Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

l Domn singur, divorțat, 52 de ani,
190/92, fără vicii, obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi pentru o relație frumoasă
de prietenie, poate chiar mai mult.
Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,
0752.396.515.

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

ANUNŢ UMANITAR

l Persoană singură, cu handicap
gradul II și cu venituri mici dorește să
fie ajutat. Telefon: 0774.042.022,

DIVERSE

l Vând, bicicletă Shimano, genți
duble, mărimea 26, 2 coșuri de metal,
stop spate wirles, cu semnalizare, ghi-
don nou, 2 faruri față, sonerie etc.
Preț: 1400 lei, telefon: 0741.087.825.

l Vând vin negru, din struguri
selecționați, producție proprie, fără
chimicale și zahăr, la 8 lei/litru, în vas
propriu, minim 5 litri. Telefon:
0724.451.762.

l Vând magnetofon Kastan, rus-
esc și două boxe aferente, multe benzi
înregistrate cu toată gama de muzică,
canapea extensibilă cu ladă, scule de
mână electrice pentru tâmplărie. Tele-
fon: 0720.855.002. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE - 157 - 13 IANUARIE 2022

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică  publicitate

în ziare locale şi centrale



Straja - Turiştii care s-au
aflat ieri în staţiunea Straja
au primit aghiazmă făcută
din apa adusă de salva -
montişti de la şapte izvoare
situate pe Muntele Straja,
conform unei tradiţii de
peste 20 de ani.

„Aducem apa pentru sluj -
ba de Bobotează de la şapte
izvoare de pe Muntele Straja,
aşa cum îl cunosc localnicii.
Este un moment foarte fru-
mos, apreciat de credincioşi
şi, în egală măsură, de turiştii
care se află la schi, în Straja”,
a spus şeful Salvamont Lu-
peni, George Resiga.

Anul acesta, salvamon -
tiştii nu au putut merge după
apă pe schiuri, aşa cum se în-
tâmpla de obicei, deoarece
zăpada este mică. De aceea,
ei au fost nevoiţi să se de-
plaseze pe jos până la fiecare
izvor.

Apa a fost sfinţită în faţa
schitului din Straja, după
care a fost împărţită
credincioşilor care au luat
parte la slujba de Bobotează. 

În staţiunea Straja se
aflau, ieri, peste 1.500 de
turişti, în prezent fiind
funcţionale pârtiile Constan-
tinescu şi Platoul Soarelui. 

Administratorii pârtiilor
se aşteaptă ca temperatura

aerului să scadă la noapte şi
să poată pune în funcţiune
tunurile de zăpadă artificială.
De asemenea, prognoza
meteo arată că în urmă -
toarele zile este posibil să
ningă în staţiune. 
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Apa de Bobotează, adusă
de la şapte izvoare de

salvamontiştii din Straja

Bucureşti – Programul
„Rabla” va începe pe 4 febru-
arie, în Vinerea Verde,
săptămâna viitoare urmând
să fie prezentate toate ele-
mentele acestuia. Ministrul
Mediului, Apelor şi Pădurilor,
Barna Tanczos, a declarat că
se doreşte prezentarea unui
program care are ca obiective
„nu închiderea porţilor ime-
diat după terminarea ban-
ilor”, ci o etapizare şi o
predictibilitate în ceea ce
priveşte finanţarea şi avanta-
jele unui asemenea proiect. 

În 2021, programele
"Rabla Clasic" şi "Rabla Plus"
au demarat pe data de 26
aprilie atât pentru per-
soanele fizice, cât şi pentru
cele juridice.

Anul trecut, prima de
casare de la "Rabla Clasic" a
fost majorată de la 6.500 de
lei la 7.500 de lei, la fel şi

ecobonusul pentru tehnolo-
gia hibrid - de la 2.500 de lei
la 3.000 de lei, precum şi
ecobonusul GNC/GPL/emisii
sub 96 de grame CO2/km -
de la 1.000 de lei la 1.500 de
lei.

În acelaşi timp, la noua
ediţie a programului "Rabla
Plus" s-a păstrat prima de
casare de 10.000 de euro
pentru "full electric" şi de
circa 4.500 de euro pentru
maşini hibride plug-in, dar
nu mai mult de 50% din va -
loarea autovehiculului nou.
Cei care doreau să renunţe la
o maşină veche, poluantă, şi
să achiziţioneze un autove-
hicul electric au putut bene-
ficia atât de prima de casare
acordată prin Programul
"Rabla Clasic", în valoare de
7.500 de lei, cât şi de eco -
tichetul alocat în cadrul Pro-
gramului "Rabla Plus".

Bucureşti – Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (OMS) a
atenţionat, din nou, asupra
pericolului pe care îl
reprezintă varianta Omicron
a virusului SARS-CoV-2.
Reprezentanţii OMS au aver-
tizat că pe măsură ce varianta
Omicron se va răspândi ac-
celerat în întreaga lume, va
crește și riscul apariţiei unei
noi variante, mai periculoase,
a coronavirusului.

Deşi varianta Omicron se
propagă precum un incendiu
în întreaga lume, pare a fi mai
puţin patogenă comparativ
cu temerile iniţiale şi a
reaprins speranţa că pan-
demia ar putea fi depăşită.
Însă, Catherine Smallwood,
reprezentantă a biroului de
urgenţe din cadrul OMS, a de-
clarat că o creştere vertigi -
noasă a ratelor de infectare
ar putea avea efectul opus.

„Cu cât (varianta) Omicron
se răspândeşte mai mult, cu
atât este transmisă mai mult
şi cu cât se replică mai mult,
cu atât este mai probabil să
genereze o nouă variantă. În
prezent, Omicron este letală,
poate provoca moartea Poate
mai puţin comparativ cu
Delta, dar cine poate spune ce
ar putea genera următoarea
variantă?”, a punctat Small-
wood.

Europa a înregistrat peste
100 de milioane de cazuri de
COVID-19 de la începutul

pandemiei şi peste cinci mil-
ioane de cazuri noi în ultima
săptămână a anului 2021,
ceea ce „eclipsează aproape
tot ce am văzut până în
prezent”, a adăugat reprezen-
tanta OMS. 

OMS a anunţat marţi că
apar tot mai multe dovezi că
varianta Omicron de coron-
avirus afectează căile respira-
torii superioare, provocând
simptome mai blânde decât
variantele anterioare. 

Managerul pentru moni-
torizarea COVID-19 din ca -
drul OMS, Abdi Mahamud, a
declarat, însă, că transmisi-
bilitatea ridicată a Omicron
înseamnă că noua variantă va
deveni dominantă în câteva
săptămâni în numeroase
locuri, reprezentând o ame -
ninţare în ţările în care o
parte mare a populaţiei
rămâne nevaccinată. 

OMS: Omicron se răspândeşte 
ca un incendiu

Programul „Rabla” va începe
pe 4 februarie


