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ADMINISTrAŢIE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 5
Contribuabilii din localităţile
judeţului Hunedoara îşi 
pot achita impozitele şi 
taxele locale pe acest an.
Primăriile oferă reduceri
procentuale pentru plata
integrală a impozitelor.

CulTurĂPAg. 4

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!

Ziua Culturii Naţionale
este marcată, vineri,
prin mai multe acţiuni 
organizate de 
Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densusianu”. 

GRATUIT

Ce se întâmplă cu
ridicarea gunoiului
Ce se întâmplă cu
ridicarea gunoiului

SĂNĂTATEPAg. 9
Aromat și ușor picant, ghim-
birul este un condiment ori -
ginar din pădurile tropicale
ale Asiei de Sud, fiind 
renumit pentru beneficiile
aduse organismului. 

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

/p. 3

Polisportivul Avram Iancu a fost nominali -
zat de organizaţia mondială de înot în ape

deschise pentru a obţine distincţia de
„Performance Of The Year”. /pag. 16
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Viața creștină este și
viață de rugăciune.
Așa se face că, pen-

tru Mirela Maria POPA
(foto) o zi de activitate
intensă - perioadă în care
compune și poezii creștin-
religioase, se încheie cu o
seară de rugăciune
liniștită.

Deși lovită de multe greu -
tăți ale vieții, este o iubitoare
a scrisului și în fiecare zi cu
conștiința împăcată, se roagă

lui Dumnezeu cerând ocro -
tire și binecuvântare.

Are peste 70 de ani și prin
ambiție, credință și talent ea
împletește munca, scrisul,
rugăciunea și osteneala cu
darul care i l-a dat Dumne -
zeu, de a fi o vrednică poetă
creștină, fapt ce contribuie la
o continuă zidire a propriei
sale vieți, în dorința mântuirii
sufletești.

Iată și câteva din versurile
semnate de Mirela Maria POPA:

În această dimineață,/ M-
am trezit cu drag de viață,/
Îndreptându-mi gândul meu/
Spre Tatăl ceresc, bunul Dum-
nezeu./ I-am mulțumit pen-
tru ce mi-a dat/ Pentru viață,
pentru pâine și soare,/ Pen-
tru ziua cea de mâine,/ Care
mi-o doresc senină, rodi-
toare/ Și în suflet să pot
purta/ Dragostea, iubirea Sa.

La apus de soare,/ În
amurg de seară,/ Gândurile
îmi vin iară,/ Că ziua a tre-

cut,/ Iar pentru tine,
Doamne,/ Nimic nu am fă -
cut./ Căci vorbele și lumea,/
În valuri m-au luat,/ Și de
tine, Iisuse, iară am uitat./
Acum stau și mă gândesc/ Și-
n lacrimi mă dezvinovățesc./
Premărindu-te îți mulțu -
mesc,/ Cât în lume mai
trăiesc.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

- Pentru cei care nu vă
cunosc, punctați-ne câteva
date biografice.

- Dansul și cântecul 
popular, psihologia și televiz-
iunea. Între aceste pasiuni și
profesii viața mea curge.

De la dansul popular am
trecut la cântec, urmând
Școala de Arte. Am participat
la numeroase concursuri și
festivaluri de folclor, iar mai
apoi am intrat în studio pen-
tru înregistări. Fără să las de-
oparte pasiunea pentru dans,
mai târziu m-am specializat
ca instructor și coregraf, iar
de mai bine de 6 ani mă ocup
de formația de dansuri a
„Ansamblului Pusta Banatu-
lui” care are în componență
peste 80 de membri, ansam-
blul susținut de Casa de
Cultură din Timișoara.

Sunt licențiată în psiholo-
gie la Universitatea de Vest
din Timișoara, având For-
mare în Psihoterapie de Fam-
ilie și de Cuplu, absolventă a
Programului de Masterat
Management și supervizare
în bunăstarea copilului și a
familiei, angajată la Direcția
de Asistență Socială a Mu-
nicipiului Timișoara. Tot oda -
tă, sunt pasionată de
te le viziune, astfel că, de mai
bine de 10 ani realizez și
moderez o emisiune de fol-
clor la un post local, ca ulte-
rior să se adauge în grila
televiziunii și implicit în
agenda mea și una de psi-
hologie. 

- Ce înseamnă a fi
cântăreț de muzică
populară?

- A fi cântăreț de muzică
populară înseamnă a strânge
în jurul tău oameni, a-i bu-
cura, a-i alina. Aceasta este
misiunea interpretului, iar
modul în care reușeste să facă
acest lucru ține de măiestria
fiecăruia, de unicitatea vocii,

al costumului, al repertorului,
al personalității, al actului
artistic în sine.

- De unde dragostea pen-
tru cântecul popular și ce
când?

- Dragostea pentru cân-
tecul popular a apărut ca o
extensie la dragostea față de
dansul popular. În jurul
vârstei de 7 ani am început să
activez în cadrul unui ansam-
blu de cântece și dansuri 
populare din inima Banatului,
Timișoara, la propriul în-
demn. Atunci a apărut prima
dorință și apropiere față de
muzica populară, în fapt.
Înconjurată fiind de artiști, de
la instructori, coregrafi, soliști
instrumentiști și vocali și
până la dirijori, aceștia te
inspiră în timp. Ba chiar în
ceea ce mă privește, au avut
rolul de a contribui la des -
coperirea de calități și abi -
lități, iar pentru asta le
mulțumesc.

- Când și unde ați debutat
ca și cântăreață de muzică
populară?

- Trebuie să vă dezvălui și

să îmi exprim recunoștința și
fericirea față de momentul
debutului meu. A fost o reală
onoare pentru mine ca acesta
să aibă loc la TVR 2, în cadrul
unei emisiuni de folclor, mod-
erate de doamna Niculina
Merceanu. Aveam 11 ani. A
fost un moment fascinant,
privit prin ochii mei de copil
de atunci, dar și cu ochiul de
adult, de acum.

- Ce a însemnat pentru
dumneavoastră Festivalul
de muzică populară „Floare
mândră de Cinciș” și care a
fost amprenta acestuia pe
formarea dvs. ca și solistă?

- O experiență care te face
să vrei să fii mai bun.
Competiția mă atrage și
astăzi, consider că, în acest fel
evoluăm, învățăm. Situații
noi, persoane noi, generații,
cântece, stiluri diferite, o da...
câtă diversitate și cât teren
nou pe care să te poți dez-
volta și autoperfecționa, atât
personal cât și cultural-artis-
tic. Trebuie să ne educăm în
așa fel încât să putem extrage
din orice experiență, punctele
forte și cele slabe. Să tragem

concluzii și să trasăm noi
direcții de acțiune. Festivalul
„Floare mândră de Cinciș” m-
a învățat să fac lucrul ăsta.
Aparițiile mele scenice au
continuat să se îmbună tă -
țească, să fie apreciate și va -
lorizate, la fel cum s-a
întâmplat și la Cinciș.

- Ce înseamnă pentru
dumneavoastră specta-
torul, iubitorul de cântec
popular?

- Totul. El este oglinda
noastră. 

- Care a fost cea mai
semnificativă satisfacție în
calitate de interpretă a cân-
tecului popular?

- Sunt multe. Probabil că
cele în care simți și vezi că
ești apreciat și admirat de
către public, așa cum
spuneam, el este oglinda. Iar
dacă te uiți în ea și îți place
ceea ce vezi, e firesc...ești îm-
plinit!

- Ați avut și neîmpliniri?
- Nu. Așa cum vă spuneam,

experiențele mai puțin pozi-
tive au reprezentat noi con-

texte de a privi totul dintr-o
altă perspectivă, de a face
ceva diferit în scopul de a
obține rezultatele mult
așteptate.

- Aveți pe „agenda de
lucru” și preocuparea pen-
tru culegeri folclorice?

- Pe agenda de lucru ime-
diat următoare, nu. Însă sunt
deschisă la noi proiecte.

- În afara cântecului pop-
ular, aveți și alte pasiuni?

- O da! Dar asta nu exclude
ceea ce fac în mod curent. În
orice trebuie să existe pasi-
une. Fie că vine vorba de in-
terpret vocal, psiholog,
intructor sau prezentator TV,
pasiunea și dragul nu trebuie
să lipsească. 

- Pentru viitorul ascensi-
unii dumneavoastră, ce alte
gânduri vă frământă?

- Niciunul. Trecutul a fost,
prezentul este și viitorul va fi.
Aleg să trăiesc prezentul cu
toate fațetele sale, iar cu
adaptabilitate, deschidere și
perspicacitate voi încerca să
fac față oricărei provocări.

Între muncă și rugăciune

Viaţa mea curge între pasiuni şi profesii
Dialog cu Dolores DONGEA, solistă de muzică populară - câștigătoare, cu ani în urmă,

a locului I la Festivalul Național „Floare mândră de Cinciș” desfășurat în localitatea Cinciș-Cerna
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Deva – Graficele de ridi-
care a gunoiului după care îşi
desfăşoară activitatea opera-
torul regional de colectare şi
transport în zonele 1, 2 şi 3
ale judeţului Hunedoara a
generat un val de nemul -
ţumiri din partea populaţiei. 

Dacă acum frecvenţa
redusă de ridicare a gunoiu-
lui creează o stare de discon-
fort din punct de vedere al
depozitării şi vizual, oamenii
se întreabă ce vor face cu
resturile menajere în lunile
de vară, în condiţiile în care
această componentă a de -
şeu   rilor ar urma să fie co -
lectată o dată la două
săp tămâni? 

Colectarea şi transportul
gunoiului în cele trei zone ale
judeţului, între care şi cea
din care fac parte municipiile
Brad, Haţeg, Deva şi Hune-
doara, nu respectă graficele
de ridicare aprobate de
Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară (ADI) De -
şeuri. Afirmaţia aparţine di-
rectorului ADI Deşeuri, Dan
Stoian, care a explicat, într-o
conferinţă de presă că
asociaţia, care se ocupă la
nivel judeţean de sistemul
integrat de gestionare a
deşeurilor, a aprobat doar o
majorare a tarifelor fără o
modificare a graficului de
ridicare a gunoiului. 

Programul nu este
aprobat de ADI

Deşeuri

„Disconfortul cetăţenilor a
plecat de la faptul că opera-
torul Brai-Cata a anunţat, de
la 1 ianuarie, o modificare a
frecvenţei de ridicare a
deşeurilor, făcând o referire
la programul de ridicare
ataşat OUG 74/2018, care a
început să fie aplicat în-
cepând cu noiembrie 2021 şi
care are o perioadă de moni-
torizare între 90 şi 180 de
zile. Modificarea a fost
trimisă şi către ADI Deşeuri,
dar nu am aprobat-o, nici noi

şi nici unităţile administra-
tiv-teritoriale (...) atâta timp
cât infrastructura aferentă
nu este finalizată”, a spus di-
rectorul ADI Deşeuri.

ADI Deşeuri a solicitat
ope ratorului de colectare şi
transport al deşeurilor să
revină la vechile grafice de

ridicare a gunoiului, până
când vor fi asigurate
condiţiile de preluare sta-
bilite prin OUG 74/2018, în-
cepând de la sacii pentru
colectarea selectivă, până la
maşini speciale pentru trans-
portul acestora.

Taxă suplimentară

„Trebuie creată infra-
structura necesară pentru a
putea modifica frecvenţa de
ridicare a deşeurilor. OUG 74
presupune introducerea sa -
cilor albastru şi galben la
toate adresele, pubela nea -
gră trebuie să poarte micro-
cip. (...) Acest program de
colectare nu a fost aprobat
de ADI Deşeuri. Am cerut
opera torului să respecte
vechiul program”, a punctat
Dan Stoian.

În situaţia în care oamenii
vor ca gunoiul menajer să fie
ridicat mai des de două ori
pe lună, se poate solicita o
suplimentare a programului,
dar se va plăti în plus pentru
fiecare operaţiune. Taxa este
de 3 lei pentru o pubelă. 

ADI Deşeuri intenţionează
să rezilieze contractul cu ac-
tualul operator de colectare
şi transport al deşeurilor, în
acest sens fiind declanşate
proceduri la nivelul primă -
riilor membre ale asociaţiei.
Pe zona Centru, din care fac
parte Deva şi Hunedoara,
procedura ar putea începe,
având în vedere faptul că mai
mult de jumătate dintre
primării au aprobat acest
lucru.

Oamenii sunt nemulţumiţi de 
graficul de ridicare a gunoiului

Gradul de 
colectare 
selectivă

În judeţul Hunedoara
gradul de colectare se -
lectivă a gunoiului este de
circa 6-7%, faţă de ţinta de
50% stabilită pentru acest
an prin OUG 74/2018. 

Deva - Aproape 300 de
cereri pentru ajutorul de
încălzire și suplimentul pen-
tru energie - depuse în pe-
rioada 21 noiembrie – 20
decembrie 2021, au fost
aprobate de Direcția de
Asistență Socială Deva. 

Dreptul la acordarea aju-
torului a fost stabilit, con-
form legii, prin Dispoziție a
Primarului, care conține (în
anexe), numele și prenumele
titularului, cuantumul
subvențiilor și perioada pen-
tru care se acordă acestea. 

Dispoziția Primarului este
emisă o singură dată pentru
toată perioada de acordare a

ajutorului.
Solicitanții ale căror cereri

au fost respinse vor primi
Dispoziția Primarului la
adresa de domiciliu, cu moti-
varea soluției de respingere. 

Conform evidențelor DAS
Deva, în perioada 21 noiem-
brie – 20 decembrie 2021,
familiile și persoanele sin-
gure din municipiul Deva au
depus, în total, 295 de cereri
pentru acordarea ajutorului
de încălzire și a suplimentu-
lui pentru energie. 10 cereri
au fost respinse, ca urmare a
neîndeplinirii condițiilor
legale de acordare. 

Cu ce se încălzesc 
devenii

Mai mult de jumătate din
totalul cererilor aprobate au
fost depuse de către persoane
singure. Totodată, 80% dintre
solicitanții ajutorului de în -
călzire utilizează gaze na tu -
rale, 11% folosesc energie
electrică, iar 10% - com-
bustibili solizi/ petrolieri. 

În privința suplimentului
pentru energie, jumătate din-
tre devenii care au solicitat
acest drept utilizează energie
electrică, în timp ce 42% din-
tre aceștia folosesc gaze na -
turale, iar 8% - combustibili

solizi/petrolieri.

Cereri preluate în
continuare

Direcția de Asistență So -
cială Deva va prelua cereri
pentru acordarea ajutorului
de încălzire până în data de

20 martie 2022, iar în cazul
suplimentului pentru ener -
gie, pe toată perioada anului. 

Cererile depuse după data
de 20 ianuarie 2022 vor fi
evaluate și soluționate în-
cepând cu luna februarie
2022.

Alte 300 de cereri de ajutoare pentru
încălzire, aprobate la Deva
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C
a în fiecare an,
Biblioteca
Județeană „Ovid

Densusianu” Hune-
doara - Deva, cu spri-
jinul Consiliului
Județean Hunedoara,
cinstește memoria lui
Mihai Eminescu printr-
o suită de manifestări
cultural-educative, anul
acesta purtând generi -
cul „Eminescu, 
mândria noastră...”. 

Am ales aceste cuvinte
pline de profunde înțelesuri
cu care criticul și istoricul
lite rar Zoe Dumitrescu-Bușu -
lenga își încheia monografia
dedicată Poetului. Avem toate
motivele să ne mândrim cu
Eminescu, să ne mândrim că
pe acest pământ românesc a
trăit și a creat, a iubit și a
suferit cel care strălucește ca
un astru pe firmamentul cul-
turii române.   

Este deja o tradiție a Bi -
blio tecii Județene ca, la fie -
care miez de ianuarie, să ne
amintim de marele nostru
poet a cărui zi de naștere a
devenit Ziua Culturii Națio -
nale. În această zi, mai mult

ca oricând, ne îndrep tăm gân-
durile către cel care ne-a lăsat
o monumentală moștenire
spirituală pe care avem dato-
ria s-o prețuim și cu care tre-
buie să ne mândrim. 

La manifestările comemo-
rative dedicate lui Mihai Emi -
nescu îi invităm să ia parte pe
toți cei care poartă în suflet
minunata slovă a poetului, pe
cei care îl simt alături pe poet
la bucurie și la durere. Oricât
de greu ne-ar fi, oricâte
încercări avem de trecut, vom
afla întotdeauna bucurie și
alinare în poezia, proza sau
publicistica marelui nostru
poet. Versul eminescian a
însoțit generații întregi de
români în ultimul secol și
jumătate și, fără îndoială,
Emi nescu va fi la fel de iubit
și de către cei care vor veni
după noi. „Să ne aducem pu-
ruri aminte de Eminescu”
este îndemnul poetului
Tudor Arghezi, îndemn pe
care îl urmăm cu sfințenie.  

Vă așteptăm, așadar, la în-
tâlnirea de suflet cu versul
eminescian ale cărui farmec
și frumusețe tainică nu
încetăm să le deslușim și să le

iubim tot mai mult. 
Momentele dedicate lui

Mihai Eminescu se vor des -
fășura în ziua de 14 ia nuarie
2022, conform programului
de mai jos:

Ora 10:00 – Parcul
Munici pal „Cetate” Deva:

- Evocarea poetului națio -
nal;

- Recital muzical susținut
de Alexandrina, Iuliana și Flo-
rian Chelu Madeva, membri
ai Fundației Rock Filarmoni -

ca Oradea, care va consta în
interpretări originale pe ver-
surile poetului Mihai Emi-
nescu – sonete, poezii și
romanțe;

- Recital Mariana Anghel –
„Eminescu, patriot și iubitor
de folclor”;

- Depunere de flori la sta-
tuia poetului.

Ora 12:00 – Deva Mall,
etajul 3, Salle dʼOr:

- „Eminescu – Muntele fără
poteci”, concurs între elevii de

la colegiile și liceele din Deva
pe subiecte legate de viața și
creația marelui nostru poet.

Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara -
Deva, Sala de Lectură:

-Expoziție de carte din
opera lui Mihai Eminescu,
cărțile prezentate făcând
parte din patrimoniul 
Bibliotecii Județene.

Cu deosebită prețuire,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Primăria Municipiului Deva a inițiat procedura de consultare publică cu
privire la PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI DEVA PE ANUL
2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului
de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021 publicată în Monitorul Oficial nr.
1238/28.12.2021.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de
vedere în perioada 11.01.2022-21.01.2022, pe adresa de e-mail:
buget2022@primariadeva.ro,fax: 0254.226.176 sau să le depună la
Centrul de relații cu publicul – Primăria
Municipiu lui Deva, Piața Unirii, nr.4. (cu res -
pectarea normelor de protecție COVID – 19).

Materialele vor prezenta mențiunea Recomandare
privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2022.

Consultarea publică privind dezbaterea proiectului
de buget general al Municipiului Deva pe anul 2022 va
avea loc în data de 25 ianuarie 2022, ora 12:00, în
sala de sedințe a Primăriei Municipiului Deva, cu res -
pectarea normelor de protecție COVID – 19.

Veniturile bugetului general sunt în sumă de
385.155,31 mii lei și cuprind:

- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 346.726,29 mii lei,
- bugetul creditelor interne în sumă de: 34.048,11 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial

din venituri proprii, în sumă de: 4.380,91 mii lei.
Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 433.024,15 mii lei

și cuprind:
- bugetul local al municipiului Deva, în sumă de: 394.101,37 mii lei,
- bugetul creditelor interne sunt în sumă de:  34.048,11 mii lei,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial

din venituri proprii, în sumă de: 4.874,67 mii lei.
Excedentul anului 2021 – buget local, în sumă de 47.375,08 lei mii

lei, a cărui utilizare urmează să fie aprobată prin Hotărâre a Consiliului
Local al Municipiului Deva în ședința extraordinară ce va avea loc la data
de 17.01.2022, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, respectiv pentru
finanțarea obiectivelor de investiții, în anul 2022.

Excedentul anilor precedenți – bugetul instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă
de 493,76 mii lei, a cărui utilizare a fost dispusă în anul 2022 prin De-
cizii/Dispoziții ale ordonatorilor terțiari de credite, pentru finanțarea chel-
tuielilor secțiunii de funcționare, sau după caz, dezvoltare. 

Veniturile bugetului general înregistrează o creștere de
45,52% față de valorile prognozate în bugetul inițial al anului
precedent, pe fondul avansării execuției obiectivelor finanțate
din fonduri nerambursabile și a sumelor din credite bancare
estimate a fi trase în anul curent.

Având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii
ale U.A.T. Municipiul Deva a depășit în ultimii 2 ani procen-
tul de 97% pe fiecare an, în conformitate cu prevederile Legi-
inr.273/2006, pentru anul 2021, s-a estimat o creștere a
veniturilor proprii cu 10,41 % față de încasările anului prece-
dent, ca rezultat al creșterii sumelor estimate a se încasa din
cota defalcată din impozitul pe venit cuvenită autorităților
publice locale.

Ponderea investițiilor în total buget general este de 50,32 %, respectiv
de 217.896,51 mii lei.

Obiectivul general este creșterea calității vieții în municipiul Deva
– educație, sănătate, infrastructură, mediu, transport în comun, spații
verzi, asistență socială etc.

Cei interesați pot consulta PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI
DEVA PE ANUL 2022 accesând link-ul:
https://www.primariadeva.ro/stiri-si-evenimente/consultare-publica-pe-
bugetul-general-al-municipiului-deva-pe-anul-2022

Nicolae-Florin OANCEA
Primarul Municipiului Deva

Consultare publică pe Bugetul General al Municipiului Deva, pe anul 2022

Eveniment la Biblioteca Judeţeană:
„Eminescu, mândria noastră…”.
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Vălişoara – Administraţia
locală din comuna Vălişoara a
început încasarea taxelor şi
impozitelor locale pe acest
an. Îmbucurător este faptul că
acestea se menţin la valoarea
de anul trecut, singura modi-
ficare fiind o indexare cu rata
inflaţiei, ce este impusă de
Codul Fiscal.

„Contribuabilii persoane
fizice și juridice care dețin
bunuri imobile, terenuri și
construcții pe raza comunei
Vălișoara precum și mijloace
de transport înregistrate în
evidențele fiscale ale primă -

riei, pot achita impozitele și
taxele locale pentru acest an,
începând cu data de vineri, 7
ianuarie 2022. Programul de
încasare este de luni până joi
între orele 7,30– 16,00, iar în
ziua de vineri între orele
7,30-13,30. În ultima zi
lucrătoare din lună, încasările
se fac până la ora 11,00”, a ex-
plicat primarul comunei
Vălişoara, Camelia Bedea.

Autorităţile locale au pre-
cizat că acei contribuabili
care achită integral impozitul
până la data de 31 martie
2022 beneficiază de o boni  f i -

caţie de 10%
În ceea ce priveşte per-

soanele cu domiciliul în
localitățile din ”Zona Moților”,
acestea beneficiază de re -
duce rea impozitelor cu 50%
stabilite la nivelul comunei
Vălișora, în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr.
27/1996 privind acordarea
unor facilităţi persoanelor
care domiciliază sau lucrează
în unele localităţi din Munţii
Apuseni şi în Rezervaţia Bios-
ferei "Delta Dunării", repu -
blicată, cu modificările
ul  te  rioare.

„Impozitele și taxele locale
nu s-au majorat în acest an,
fiind doar indexate cu in-
dicele de inflație aferent, res -
pectiv 2,6%, comunicat de
Institutul Național de Statis -
tică, așa cum prevede Codul
Fiscal. A fost modificat doar
cuantumul taxei de mediu”, a
precizat primarul comunei
Vălişoara.

Vălişoara: Impozite şi
taxe locale nemodificate

Vaţa de Jos – Consiliul
Local şi Primăria comunei
Vaţa de Jos au decis ca în acest
an valorile taxelor şi im-
pozitelor locale să rămână
aceleaşi ca în 2021, singura
modificare fiind cea care ţine
de indexarea cu rata inflaţiei,
comunicată de Institutul
Naţional de Statistică, adică
2,6%. 

„Vom acorda o reducere de
10 la sută pentru persoanele
fizice şi pentru persoanele ju-
ridice în situaţia în care vor
achita impozitele integral,
până la 31 martie 2022.
Dorim să sprijinim atât
cetăţenii comunei, cât şi
agenţii economici, deoarece
este nevoie de o dezvoltare a
vieţii economice în zona
noastră”, a spus primarul co-
munei Vaţa de Jos, Liviu Ioan
Linţă. 

El a menţionat că admi -
nistraţia locală şi-a propus ca
în acest an să abordeze mai
multe proiecte de investiţii,
unele dintre acestea fiind
prevăzute să fie finanţate de
la bugetul local, iar altele prin
Programul Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny”. În
acest context, pe agenda pri-
marului se află modernizarea
mai multor drumuri de in-
teres local, construirea reţelei
de canalizate şi a unor staţii
de epurare la Vaţa de Jos şi
între satele Brotuna şi Ociu. 

De asemenea, în proiectele
pentru anul acesta se află şi
construirea unei capele mor-
tuare în satul Târnava,
aceasta urmând să poată fi
folosită în cazul unor decese
de către toţi cetăţenii, indifer-
ent de confesiunea religioasă
a acestora. 

Vaţa de Jos: Impozite
neschimbate şi proiecte de

investiţii pentru acest an

Vulcan – Un adevărat ar-
senal militar a fost des -
coperit de poliţişti în
lo cuinţa unui bărbat de 32
de ani din oraşul Vulcan,
după ce oamenii legii au
efectuat percheziţii la mai
multe adrese din Valea Jiului
unde bănuiau că s-ar afla
suspectul.

„În urma activităţilor
desfăşurate, poliţiştii au des -
coperit la adresele folosite de
persoana bănuită, un bărbat,
în vârstă de 32 de ani, care

locuia fără forme legale în
municipiul Vulcan: două pis-
toale cu glonţ şi mai multe
componente de arme de
diferite tipuri (peste 500 de
elemente de muniţie con-
stând în cartuşe de diferite
calibre, tuburi de cartuşe şi
capse de iniţiere), precum şi
două elemente de muniţie
tip grenade. Armele şi muni -
ţia deţinute ilegal au fost
ridicate, în vederea conti -
nuării cercetărilor”, a infor-
mat IPJ Hunedoara

Din cercetări poliţiştii au
stabilit faptul că armele,

componentele de arme şi
ele mentele de muniţie găsite

la percheziţie ar fi fost intro-
duse ilegal în ţară, în pe-
rioada octombrie - noiem-
brie 2021, de către bărbat,
fără a fi declarate organelor
vamale şi ar fi fost deţinute
fără drept de acesta.

Bărbatul a fost arestat
preventiv pentru o perioadă
de 30 de zile, el fiind acuzat
de nerespectarea regimului
armelor şi muniţiilor şi con -
trabandă calificată. 

Cercetările în acest dosar
continuă.

Vulcan: Mai multe pistoale şi grenade descoperite în locuinţa unei persoane
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M
inistrul Sportului,
Eduard Novack  a
anunțat că minis-

terul pe care îl conduce
va finanţa începând cu
2022, pentru prima oară,
academiile de copii şi ju-
niori ale cluburilor de fot-
bal din România,

"Mă aşteptam la perfor -
manţe mai bune ale lotului
naţional de fotbal. În 2022 ne
dorim foarte mult să finan -
ţăm academiile de fotbal de
copii şi juniori afiliate FRF.

Cine are cluburi de copii şi
juniori prin Federaţia Ro -
mână de fotbal o să finanţăm
aceste academii", a declarat
Novak.

El a precizat că Federaţia
Română de Fotbal va fi
finanţată în baza cererilor
depuse de către cluburile
care au academii."Ei trebuie
să vină, ca orice altă
federaţie, să îşi depună actele
pentru finanţare conform
metodologiei şi dacă totul
este în regulă, noi finanţăm

federaţia. Sunt copiii noştri şi
este normal că statul să
investească în copii. Cei de la
FRF au un proiect special
pentru copii şi juniori şi
ideea noastră este să creştem
nivelul de performanţă. Este
ceva imperios necesar", a
adăugat Novak.

Federaţia Română de Fot-
bal, entitatea cu cel mai mare
număr de sportivi legitimaţi,
nu primeşte finanţare de la
bugetul de la stat prin Minis-
terul Sportului.

Finanțare 

Ministerul Sportului 

va finanța și fotbalul

Clasament discipline olimpice
1. Iuşco Florentina Costina - Atletism/LPS Cetate Deva
2. Mikloș Beatrice - Tir cu arcul/SCM Deva
3. Gîrleanu Daniel Florin - Box/CS Hunedoara
4. Miler Giorgiana - Judo /SCM Deva
5. Țîmpu Mario - Tir cu Arcul/SCM Deva
6. Florea Claudia  - Atletism/SCM Deva
7. Pop Adelin Daniel - Atletism/CSS Hunedoara
8. Tudorache Dariana Elena - Judo/SCM Deva
9. Borbely Sebastian Andrei - Lupte libere/CSS Petroșani
10. Mălăuță Miruna Mihaela  - Karate WKF/CSM Petroșani

Clasament discipline neolimpice
1. Gherghel Anamaria - Fotbal Tenis /CS Comexim Lupeni
2. Rizescu Ana Maria - Fotbal Tenis / CS Comexim Lupeni
3. Stoeinică Marius - Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni

Purice Szel Lucian - Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni
4. Şotângă Andreea Selena - Gimnastică Aerobică/CSS

Petroșani
Șagău Monica - Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni

5. Stoica Alexia Antonia - Karate WUKF/CS Shinto
Petroșani

6. Rădulică Briana - Karate WUKF/CS Shinto Petroșani
7. Vornicu Răzvan - Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni

Rus Adriana - Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni
8. Mărtinesc Mihai - Karate WUKF, SKDUN, IKU/Champi-

ons Club Karate DO+CS Kihon Deva
9. Hoca Roberto -  Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni
10. Popovici Daniel - Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni

Lică David-  Fotbal Tenis/CS Comexim Lupeni

Premii speciale pentru performanţele

obținute în 2021
Resiga David Ruben  - ParaKarate WUKF/Palatul Copiilor

Deva
Popescu Sabina - ParaKarate WUKF/Palatul Copiilor Deva
Avram Anda - ParaKarate WUKF/Champions Club Karate

DO+ CS Kihon Deva
Sîrbu Antonia - Champions Club Karate DO+ CS Kihon

Deva/Palatul Copiilor Deva

Clasamentele celor mai buni
sportivi hunedoreni pentru

anul 2021

F
ranţa va organiza
Cupa Mondială de
rugby în XIII în

2025, după 71 de ani de
la apariţia acestei
competiţii în calendarul
internaţional.

Programată iniţial în
Statele Unite şi Canada, iar
apoi amânată din motive fi-
nanciare, cea de-a 17-a ediţie
a Mondialului de rugby în XIII
va avea loc în Franţa, ţară care
a mai găzduit de două ori

singură acest eveniment, în
1954 şi 1972, fiind de aseme-
nea co-organizatoare a edi -
ţiilor din 2000 şi 2013, alături
de Marea Britanie şi Irlanda.

Turneul din 2025 se va
întinde pe durata a cinci
săptămâni, în perioada oc-
tombrie - noiembrie, şi va
cuprinde patru competiţii care
vor avea loc simultan (mas-
culin, feminin, tineret şi fotolii
cu rotile), urmând să se
deruleze în 40 de oraşe din în-
treaga ţară.

"Mondialul din 2025 va fi o
competiţie populară. Preţul
mediul al unui bilet va fi într-
adevăr mai mic de 30 de euro
şi va permite astfel întregului
public să participe la această
sărbătoare", a subliniat fede -
raţia franceză.

Franţa va găzdui şi urmă -
toarea Cupă Mondială de
rugby în XV, în anul 2023, iar
apoi Jocurile Olimpice şi Par-
alimpice de vară, în 2024.

Iuşco Florentina 

Gârleanu Daniel

Rugby: Cupa Mondială, în 2025, în Franţa
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P
rimul turneu de
Mare Şlem al anului,
Australian Open se

va disputa cu limitarea
numărului de spectatori
din tribune la  50 la sută
din capacitatea acestora
din cauza unei creşteri a
numărului de cazuri de
Covid-19 şi a
spitalizărilor din
regiunea Melbourne, a
anunţat, joi, guvernul
statului Victoria.

"Această punere în ordine
a regulilor pentru Openul
Australiei semnifică faptul că
publicul, jucătorii şi persona -
lul s-ar putea aştepta la un
eveniment extrem de sigur",
a afirmat ministrul Turismu-
lui, Jaala Pulford, într-un co-
municat dat publicităţii.

Pentru acest prim turneu
de Mare Şlem al anului, care
debutează luni, portul măştii
va fi obligatoriu pentru spec-
tatori, în afara meselor, iar

regulile de distanţare vor
trebui respectate.

Anul trecut, reguli simi-
lare au fost instituite, dar o
carantină de cinci zile
decretată la Melbourne din
cauza epidemiei a constrâns
organizatorii să închidă ac-
cesul publicului la mai multe
meciuri.

Joi, statul Victoria a înre -
gistrat 953 de pacienţi cu
Covid-19 spitalizaţi, un
număr record, şi peste
220.000 de cazuri de in-
fectare.

Fotbal Liga a III-a

Șef nou la centrul de copii și
juniori de la CS Hunedoara

D
upă un sezon 2021
în mare măsură
ratat, din cauza nu-

meroaselor probleme de
sănătate, Halep a început
perfect 2022, cu al 23-lea
titlu din carieră, după ce
duminică   a câştigat
turneul Melbourne Sum-
mer Set 1 (WTA 250),
dotat cu premii totale de

239.477 de dolari ameri-
cani, duminică, după ce a
învins-o pe rusoaica
Veronika Kudermetova,
cu 6-2, 6-3.

Simona Halep (30 ani, 20
WTA), a doua favorită, s-a
impus după o oră şi 14
minute, câştigând primul său
titlu în Australia.

Halep a fost recompensată

pentru titlu cu 31.000 de
dolari şi 280 de puncte WTA,
iar Kudermetova s-a ales cu
18.037 de dolari şi 180 de
puncte WTA. Acesta a fost ul-
tima repetiţie pentru Simona
înaintea participării la Aus-
tralian Open (17-30 ianua -
rie), ea renunţând la turneul
de la Sydney, care va avea loc
săptămâna viitoare.

D
inu Maghici (39 de
ani) este noul coor-
donator al Centru-

lui de copii şi Juniori  de
la CS Hunedoara. 

Fost jucător la UTA și ACU
Timișoara, în liga secundă, la
Frontiera Curtici, Gloria Arad
și CS Ineu, în eșalonul al
treilea, Dinu Maghici și-a
făcut stagiatura ca tehnician
la Academia celor de la FC
Liverpool (grupele de copii
Under 12), după care a
antrenat 6 luni la trei cluburi
de pe coasta de vest a
Statelor Unite ale Americii și
până în prezent a adunat o
experiență de 10 ani la toate
nivelurile juvenile. Din 2014
a fost antrenor la Viitorul
Arad, club privat specializat
în creșterea copiilor și junio-

rilor, iar anul acesta a avut
rezultate remarcabile la
Campionatul Național Under
17 și în Cupa României, unde
a adunat 15 victorii și două
remize, iar la Under 16 a ter-
minat în primele opt echipe
din țară, în urmă cu două se-
zoane.

La nivel de seniori, anul
acesta, a făcut parte și din
staff-ul tehnic al celor de la
Astra Giurgiu, unde a fost
antrenorul secund al lui
Ionuț Badea și, de-a lungul
carierei, a mai pregătit, la
nivelul ligii a patra, Progresul
Pecica, Frontiera Curtici și
Păulișana Păuliș – grupare
de care s-a despărțit în
această iarnă, înainte de a
oficializa trecerea la Hune-
doara.

G
imnastul japonez
Kohei Uchimura, a
anunţat că pune

capăt carierei sale
sportive, după ce a eşuat în
tentativa de a câştigat un
nou titlu olimpic în vara
trecută, la JO de la Tokyo. 

Uchimura, în vârstă de 33
ani, a eşuat în calificările la
bară fixă, singurul aparat la
care a ales să concureze. El a
dominat mult timp gimnastica
artistică masculină la nivel
mondial.

Dublu campion olimpic la
individual compus (Londra
2012 şi Rio 2016), o perfor -

manţă pe care niciun alt gim-
nast nu a mai reuşit-o de mai
bine de patru decenii, spor -
tivul nipon a câştigat şi titlul
olimpic pe echipe la Olim -
piada din Brazilia. El are de
asemenea în palmares patru
medalii olimpice de argint,
două cucerite în 2008 şi alte
două în 2012.

Japonezul a fost campion
mondial la individual compus
de şase ori consecutiv (un
record), între 2009 şi 2015, şi
a obţinut alte patru titluri
mondiale în această perioadă
(sol, paralele, bară fixă şi con-
cursul pe echipe).

Patinaj artistic 

Rușii domină 

întrecerile 

europene

P
atinatori din Rusia
îşi dovedesc
supremaţia și  la

Campionatele Europene
de patinaj artistic de la
Tallinn (Estonia), unde
conduc atât în programul
masculin, cât şi la perechi,
cu aproximativ 20 de zile
înaintea Jocurilor
Olimpice de iarnă de la
Beijing (4-20 februarie),
informează AFP.

Înaintea programului liber,
tânărul patinator rus Andrei
Mozalev (18 ani) conduce în
proba masculină, după pro-
gramul scurt, cu 99,76 puncte,
urmat de compatrioţii săi
Mark Kondratiuk 99,06
puncte, şi Evgheni Semenenko,
99,04 puncte. Campionul eu-
ropean din 2020, rusul Dmitri
Aliev, este absent. În proba de
perechi, podiumul, este de
asemenea, sută la sută rusesc
înaintea programului liber de
joi, cu Anastasia Mişina/Alek-
sandr Ga lia mov (82,36 puncte)
pe primul loc, urmaţi de Evghe-
nia Tarasova/ Vladimir Moro-
zov (81,58 puncte) şi
Aleksandra Boikova/ Dmitri
Kozlovski (76,26 puncte).

Tenis de câmp

Turneul Australian Open,

cu 50% spectatori în tribune

Tenis de câmp

Simona Halep a câştigat
turneul de la Melbourne

Gimnastică

Kohei Uchimura se retrage 

din marea performanță



Atât lunile anului, cât
și anotimpurile au
strâns în jurul lor,

de-a lungul timpului, o
seamă de legende și
povești nemuritoare, care
poate au influențat com-
portamente sau chiar au
schimbat vieți. De unde le
vine numele și ce
semnificație au ele în
credința populară, vom
vedea în continuare. 

În legendele populare
românești

Lunile anului sunt consi -
derate a fi cei 12 fii ai anului
sau ramurile unui copac
bătrân, fiecare dintre ele
având o denumire și o
semnificație aparte. Și, se
mai spune că, cele care au în
denumirea lor litera”r”sunt
luni friguroase, celelalte fiind
cu soare. Prin numele lor, lu-
nile sugerau fie o activitate
din viața oamenilor, fie amin -
teau de tradițiile corespun -
zătoare unei anumite peri-
  oade din an sau chiar se
identificau cu starea vremii. 

Ianuarie sau Gerar
Cea dintâi lună din an, în

care gerul își spune cuvântul,
se mai numea și Gerar,
primul dintre cei 12 fii ai an-
ului. Este luna în care oa-
menii dădeau petreceri de
anul nou și făceau previziuni
pentru lunile următoare. Ei
considerau că, dacă în luna
ianuarie timpul nu este
geros, atunci se anunța ger în
martie și aprilie. Iar dacă de
Bobotează era foarte frig,
atunci în februarie era posi-
bil să ningă. 

Februarie sau Făurar 
Este o luna în care viscolul

și frigul cuprind totul. În
această perioadă, țăranii se

pregăteau deja de primăvară,
făurindu-și uneltele de care
aveau nevoie pentru
lucrările agricole.

Martie  sau Germănar
(Încolțitorul)

În această lună natura în-
cepe să prindă viață. Tot
acum, legenda ne spune că
Baba Dochia urca la munte
cu oile, împletind firul roșu
al soarelui, și cel alb, al
zăpezii realizând Mărțișorul,
vestitorul primăverii. 

Aprilie sau Prier
Numele de Prier vine de la

faptul că această perioadă
din an este una  prielnică, în
care mugurii plantelor se de-
schid, iar primăvara își intră
în drepturi. Dar denumirea-i
vine și de la latinescul
apreio, apreris, care în -
seamnă a deschide. Iar pen-
tru că este o lună cu vreme
schimbătoare, în popor i se

mai spune și Traista-n Băţ.

Mai – Florar sau 
Frunzar

Își are denumirea de la
florile multicolore, care
inundă pajiștile, iar frunzișul
pădurilor și livezilor se
scutură de iarnă, primind cu
bucurie  adierea vântului
cald al primăverii.

Iunie sau Cireșar, 
Cireșel

Acum natura și-a intrat pe
deplin în drepturi și apar
primele fructe ale verii,
cireșele, de unde și denu-
mirea ei. Iar pentru că cele
mai multe nunți se făceau în
iunie, se pare că denumirea
lunii vine și de la zeița Iuno,
soția lui Jupiter, ocrotitoarea
femeilor măritate. 

Iulie sau Cuptor
Este cea mai caldă lună a

anului, în care soarele

dogorește puternic, la fel ca
un cuptor. Numele de Iulie
vine și de la Iulius Cezar, care
s-a născut în această lună. În
tradiţia populară se spune că
este perechea lui Făurar,
pentru că, pe cât de frig e în
vremea lui Făurar, pe atât de
cald va fi în luna lui cuptor. 

August, Gustar 
sau Secerar 

Face trimitere la recoltele
de cereale, la gustul poame -
lor care se coc în această
lună de vară. Are 31 de zile,
ca și luna iulie, deoarece
împăratul roman Cezar Au-
gust a dorit să nu aibă mai
puține zile decât luna lui
Iulius Cezar.

Septembrie sau 
Vinițel (Răpciune) 
Este luna în care, potrivit

legendelor, deschide ușa
toamnei. Iar pentru că acum

se recoltează strugurii și se
prepară vinul, mai poartă de-
numirea și de Vinițel sau
Răpciune. 

Și, se mai crede că, dacă de
Răpciune este cald, atunci în
luna următoare, Brumărel,
va fi multă ume zeală. Iar
dacă în această lună înfloresc
scaieții, toam na va fi lungă.
Dacă rândunelele pleacă de-
vreme, se spune că iarna
vine mai repede. 

Octombrie sau 

Brumărel
Chiar dacă uneori sea -

mănă cu o vară timpurie,
această lună aduce prima
brumă, care se depune peste
tot, lăsând toamna să-și intre
în drepturi. 

Noiembrie, Brumar 

sau Promorar
Vestește că se apropie

iarna, bruma fiind prezentă
peste tot, vântul bate cu mai
multă putere, iar frigul
devine tot mai pătrunzător.
Este o lună ce stă sub semnul
șezătorilor, al postului, al
sărbătorilor creștine, în care
mustul se transformă în vin.  

Decembrie sau 

Undrea, Andrea
Denumirea populară vine

de la Sfântul Andrei, care
este sărbătorit la  30 noiem-
brie. În popor se crede că,
dacă în decembrie este ger,
atunci anul va fi mănos, iar
dacă e zăpadă, atunci luna lui
Cireșar va fi una ploioasă. 

Cornelia Holinschi
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Aromat și ușor picant,
ghimbirul este un
condiment originar

din pădurile tropicale ale
Asiei de Sud, fiind renumit
pentru beneficiile aduse
organismului. Rădăcina
plantei se evidențiază prin
conținutul ridicat de
antioxidanți, despre ghim-
bir spunându-se că este
este unul din cele mai
sănătoase condimente din
lume. 

Proprietăți trapeutice
Folosit încă din antichitate

de medicina tradițională,
ghimbirul ajută la întărirea
sistemului imunitar, stimu lea -
ză digestia, fiind și o excelentă
sursă de vitamine și minerale.
De asemenea, ameliorează
problemele legate de reuma-
tism, tratează răceala și gripa
încă de la primele semne.
Împiedică apariția în exces a
acidului gastric, care provoacă
arsuri stomacale, reglează di-
gestia. Se consumă sub formă
de ceai sau se poate folosi
rădăcina proaspătă. Atunci
când rădăcina de ghimbir este
fiartă, gustul iute este mai in-
tens, dar aroma scade în-
trucât, prin procesul de
fierbere se elimină o parte din
uleiurile volatile, spun
specialiștii. 

Remedii naturiste cu
ghimbir

În sezonul rece
Când răceala și gripa își

face simțită prezența, ceaiul
din ghimbir are efect ener-
gizant, ameliorează indigesti-
ile, iar prin concentrația mare
de antioxidanți și substanțe
active, întărește sistemul imu-

nitar. Totodată, pe lângă re-
ducerea manifestărilor de
răceală și gripă, ghimbirul
contribuie la diminuarea
riscului de infecții. Acest efect
este datorat unui compus care
se regăsește în rădăcina ghim-
birului și care este de mare
ajutor în problemele respira-
torii, acționând ca un expecto-
rant natural, spun cercetătorii. 

Remediu în caz 
de răceală 

Se rade ghimbirul proaspăt
până se obțin 1-2 lingurițe.
Peste ghimbirul ras se toarnă
300 ml de apă clocotită.
Amestecul se lasă la fiert 2-3
minute, apoi se ia de pe foc.
Vasul se acoperă și se lasă la
infuzat 10 minute, după care
se strecoară. La lichidul
obținut se adaugă sucul de la
o jumătate de lămîne și 1-2
lingurițe de miere, scrie

vegis.ro/. Acest remediu este
util atât în cazul durerilor de
gât, cât și pentru tuse.

Durerile de cap
Se pot ameliora cu ajutorul

ceaiului de ghimbir, care une-
ori poate înlocui medica-
mentele. Se prepară din
câteva felii de rădăcină de
ghimbir, fără coajă, peste care
se toarnă un litru de apă
clocotită. Se lasă la infuzat 15
minute, după care, infuzia se
strecoară și se consumă pe
parcursul zile. Tratamentul
ajută și în cazul durerilor
musculare, scrie doc.ro. Se
poate face timp de 3-4 zile,
când durerile articulare se
acutizează. Infuzia nu trebuie
combinată cu medicamente.

În cazul indigestiilor
Ceaiul de ghimbir calmează

simptomele indigestiei și ale

diareei, reglând tranzitul in-
testinal, scrie click.ro.  În
același timp, proprietățile sale
antiinflamatorii relaxează
mușchii stomacului, ajutând
astfel sistemul digestiv. De
aceea, atunci când apar indi-
gestiile, se amestecă sucul de
ghimbir cu zeamă de lămâie și
puțină sare. Ideal ar fi ca acest
amestec să fie consumat
înaintea unei mese copioase.
Iar pentru că stimulează me-
tabolismul, nutriționiștii
recomandă ghimbirul și în
cazul dietelor de slăbire.
Acesta intensifică arderea
grăsimilor, toxinele fiind elim-
inate mai ușor din organism.

Previne infecțiile orale
În timp, s-a doverdit că

rădăcina de ghimbir are un rol
important în prevenirea
infecțiilor orale, inhibând dez-
voltarea bacteriilor care pro-

duc boli gingivale precum
paradontoza și gingivita.

Scade colesterolul
În urma studiilor clinice

efectuate s-a constatat că
ghimbirul poate contribui la
scăderea colesterolului și a
trigliceridelor. Astfel că, admi -
nistrarea a trei grame de ghim-
bir pe zi, împărțit în trei prize,
pe o perioadă de 45 de zile,
ajută în astfel de situații. Mai
mult decât atât, fiind și vasodi-
latator, poate contribui la
scăderea tensiunii arteriale.

Rădăcina de ghimbir
Este folosită și în bucătărie,

ca mirodenie, la aromarea dul-
ciurilor, prăjiturilor sau pentru
prepararea siropului de ghim-
bir.

Siropul de ghimbir
Se obține din 5-6 rădăcini

rase și miere, proporția fiind
două linguri de miere la una de
ghimbir. Amestecul se lasă la
macerat 14 zile, după care,
siropul se filtrează. Pentru con-
sum, se pun 2-3 linguri de
sirop la o cană de apă.

Important!
• Fiind un aliment natural,

ghimbirul nu este periculos
dacă este consumat în cantități
moderate. 

• Întrucât ghimbirul stimu -
lează bila, persoanele care
suferă de calculi biliari n-ar
trebui să  consume acest
condi ment, scrie sfatulmedicu-
lui.ro. Dar pentru a se evita
orice fel de probleme, atunci
când se face o cură cu ghimbir,
este bine să fie consultat
medicul.

Cornelia Holinschi
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Ghimbirul – condiment 
cu puteri terapeutice uimitoare
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Încă din primele zile ale interva -
lului sunteți preocupați de acti -
vitățile profesionale. Veți avea
discuții cu șefii legate de acti -
vitățile viitoare sau veți participa
la reuniuni legate de munca
voastră. La serviciu se re co -
mandă prudență în discuțiile cu
colegii. 

Se întrezăresc cheltuieli impor-
tante încă de la începutul
săptămânii și vă străduiți să le
faceți față. La serviciu aveți foarte
mult de lucru și veți fi nevoiți să
rămâneți și peste program. Vă
faceți planuri de călătorii și veți
lua legătura cu un prieten care se
află departe de țară.

Sunteți hotărâți să faceți
economii și să renunțați la tot felul
de achiziții inutile. Vă preocupă
domeniul profesional și căutați
cele mai bune căi de acțiune, pen-
tru ca munca voastră să fie
apreciată. În viața sentimentală
lucrurile nu stau așa cum vă doriți
și trebuie să luați o decizie.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru și există riscul ca eforturile
depuse să vă afecteze starea de
sănătate. Relațiile colegiale sunt
tensionate pe tot parcursul inter-
valului. Este posibil să vi se
propună o colaborare interesan -
tă. Relația de cuplu începe să se
îmbunătățească. 

Activitățile profesionale vă
copleșesc, așa că va trebui să vă
planificați mai bine timpul de
lucru. Vor fi discuții mai vechi,
legate de un proiect controversat,
pe care-l veți finaliza în cel mai
scurt timp. Relațiile sentimentale
nu sunt așa cum vă doriți. 

Ați început anul în forță și vă
străduiți să faceți față tuturor
situațiilor care se ivesc. Se vor
evidenția unele activități mai
vechi, obositoare, pe care le veți
finaliza în cel mai scurt timp.
Ocupați-vă doar de treburile
voastre și veți avea parte de
liniște.

Canalizați-vă eforturile și energia
spre ceea ce aveți de făcut atât la
serviciu, cât și acasă. Nu luați în
seamă micile răutăți ale colegilor
și mergeți mai departe pe drumul
vostru. N-ar strica să vă selectați
prietenii și să-i eliminați pe cei
nepotriviți. În relațiile sentimen-
tale nu intervin schimbări.

Este cazul să acordați mai multă
atenție activităților gospodărești
și să puneți la punct lucrurile
rămase în urmă. Familia vă este
alături, așa că nu mai pierdeți
timpul cu mărunțișuri. Se deschid
noi oportunități, aducătoare de
venituri suplimentare, dintr-o ac-
tivitate profesională nouă.

Săptămâna debutează în forță,
iar energia de care dispuneți vă
ajută să realizați lucruri impre-
sionante. Veți avea dialoguri cu
persoane importante, care vă pot
ajuta în plan profesional. Aveți
șanse să vă implicați în activități
pe termen lung și sunteți nevoiți
să vă selectați prioritățile.

Vă preocupă situația financiară
în mod deosebit. Dar nu vă faceți
probleme întrucât sunt mari
șanse să vi se mărească salariul
sau să primiți o recompensă
substanțială pentru efortul depus
la locul de muncă. Acest lucru va
atrage invidia colegilor și vor ex-
ista discuții pe această temă. 

Se prefigurează schimbări la locul
de muncă, intervin activități noi și
sunteți nevoiți să vă obișnuiți
foarte repede cu toate. Trebuie să
manifestați prudență în tot ce
faceți și, mai ales, să nu discutați
cu nimeni despre intențiile voas-
tre. Până la urmă veți reuși să
faceți față tuturor schimbărilor.

Trebuie să renunțați la activitățile
care nu sunt aducătoare de venituri
și să vă axați doar pe lucrurile prac-
tice. Reușiți să finalizați un proiect
important pentru voi. În zona
profesională vor fi schimbări legis -
lative, care vor duce la modificări
salariale. S-ar putea ca unele afec -
țiuni mai vechi să vă facă probleme.

• O propunere de divorț
- Draga mea, nu mai pot, m-am săturat să ne tot

certăm. Hai să divorțăm!

- Nu dragul meu! Văduvă m-ai luat, văduvă mă vei

lăsa!

• Dorința unui bărbat
- Draga mea, aș dori să te porți cu mine ca și cu un

câine !

- Vai de mine, ce vrei să  zici ?

- Să-mi dai să mănânc, iar seara să mă lași liber...

• Discuție între tată și fiică
- Tată, astăzi, la școală, băieții au scris înjurături pe

tablă.

- Sunt niște băieți răi! Tu, sper că n-ai scris nici-

una?

- Nu, eu le-am dictat.

• Într-un cabinet medical
- Doctore, după vaccin pot să fac dragoste?

- Evident!

- Ce bine, că înainte nu puteam.

• Un telefon
- Mamă, unde ești?

- Tocmai am ieșit din mall. Vin spre casă. De ce în-

trebi?

- Pentru că m-ai luat cu tine în mall.

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Miercuri, 19 ianuarie, ora 19,00

Păsări rănite
Serialul spune povestea a doi orfani, un

frate și o soră, care încearcă să scape de un
criminal nemilos și să-și facă o viață mai bună
la Istanbul. Meryem este o tânără frumoasă și
puternică, care și-a petrecut ultimii cinci ani
crescându-l pe fratele ei mai mic, Omer. Dar
când tatăl celor doi iese din închisoare, ca să-
și facă rost de bani, acesta hotărăște să-și
vândă băiatul. Fata nu acceptă acest lucru și
lucrează zi și noapte, pentru a se putea
întreține, fără să știe că Omer este fiul unui
industriaș influent.

Duminică, 16 ianuarie, ora 20,00

Scenariu pentru happy-end 
Filmul prezintă povestea unui profesor de liceu

pe nume  Pat, care, după ce și-a pierdut totul, casa,
slujba și soția, a fost internat într-o clinică  de boli
nervoase. După ce petrece opt luni acolo, Pat se în-
toarce în locuința părinților, unde are impresia falsă
că nu a lipsit de acasă. Mai mult decât atât, el este
obsedat de ideea de a o recuceri pe Nikki, fosta lui
soție, care l-a înșelat. Dar situația  se schimbă atunci
când o cunoaște pe Tiffany, o tânără văduvă, care a
fost concediată și care, după moartea soțului, a in-
trat în depresie. Cei doi devin prieteni și încep să
aibă sentimente unul față de altul.

FILM CAFE

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

C - Z - I - EH - CZ - AP - AR - O - B - N - P - A - I - SABOT - BA - AI - TA - I - OF - AAA - A -A - DARI - ONOR - ACT - DINASTII -

TRISTE - TB - A - NEO - AA - R - AL - AN - TARE

HAPPY CHANEL



Sunt oameni și oameni
în lumea asta, fiecare
aflat la un anumit

nivel de conștientizare sau
de evoluție. Nivelul la care
se află determină felul în
care trăiesc, gândesc, simt
și se raportează la cei din
jur.

Vei întâlni în viața ta oa-
meni care radiază de bună -
tate și înțelepciune, care sunt
treji, conștienți, verticali și
asumați, precum vei întâlni și
oameni care încă trăiesc și se
hrănesc cu gânduri, compor-
tamente și emoții negative
sau chiar distructive, atât
pentru ei înșiși, cât și pentru
cei cu care interacționează.

Este foarte important să-ți
alegi și tu atitudinea în
funcție de ceea ce observi că
sunt oamenii cu care rela -
ționezi, de nivelul lor de
conștientizare și evoluție.
Adaptarea la realitatea lor te
va scuti de multe bătăi de cap
și suferințe inutile, asta pre-
supunând că ai înțeles că nu
poți să schimbi pe nimeni.

Sigur, poți să fii un exem-
plu, însă să nu ai așteptări ca
oamenii să se comporte cu
tine așa cum o faci tu. Chiar
dacă tu aplici “ce ție nu-ti
place altuia nu-i face”, să nu
crezi că o vor face și alții. Nu
spun să răspunzi la agresivi-
tate cu aceeași monedă, dar
nici să nu dai mărgăritare…
celor care nu știu să apre-
cieze.

Adaptarea la realitatea pe
care o trăiesc și o acceptă cei
din jurul tău este esențială
pentru bunăstarea ta psihica.
Observă cu ochii deschiși
cum sunt și după ce valori
trăiesc cei cu care inter acțio -
nezi și adaptează-te. Asta
înseamnă doar să dai mai
mult, mai puțin sau să-ți
stabilești gradul de de-
schidere în funcție de ceea ce
vezi.

Acuitatea (adică, capaci-
tatea de a observa), flexibili-
tatea și adaptarea la mediu
sunt instrumente esențiale în
arsenalul omului înțelept.
Dar ce facem cu cele trei
probleme cu care ne
confruntăm și, datorită lor
am ajuns aici: ura, analfabetul
funcțional și sistemul.

Se fură legal și 
cu documente

Într-o țară plină de ”acad-
emicieni” analfabeți și doctori

în hoție, ne încurcă de-a drep-
tul. Vă rog scoateți și limba
româna, istoria, religia, ge-
ografia și matematica, ca să
nu mai știe inculții să numere
banii când împart ,,prada”.

E plină patria de ”exper-
tiza” lor, întru prostirea
poporului care se uită tâmp
în gura intelectualilor. Este
plină țara de acești inculți,
dintre care, unii lucrează pen-
tru obținerea de posturi în
sistemul bugetar, alții în cele-
brele firme de consultanță pe
fonduri europene. Și, dacă nu
au fost în stare să facă nimic,
și-au făcut firme de consul -
tanță, fiind susținuți tot de
sistem, iar banii obținuți se
întorc de unde pleacă și în
buzunarele celor care ve -
ghează. Punctajul dosarelor
este verificat tot de firme
,,speciale”, puse de sistem în
cârdășie cu politicienii. Este
furt legal și cu documente, de
nimeni nu mai știe cât sunt de
încurcate. Și, automat, se nasc
inculții funcționali. Nu avem
nevoie de cărți, demolăm sta-
tui, ridicăm cluburi cu masaj
erotic și mâncăm până
crăpăm. 

Din muzee au făcut birturi,
iar din biserici, săli de jocuri.
Pentru a demola se dau bani
de la Btuxelles, dar pentru
cercetare, NU. Când vin
sărbătorile parcă înnebunim,
mâncăruri chefuri, amante,
băuturi, iar lumea se întreabă
de unde sunt atâția bani.
Mulți au, fiind bugetari, ,,fără
număr, fără număr”, alții au
din implementare, consul -
tanță și achiziții fonduri eu-
ropene, granturi, un mod de a
fura legal, bani mulți, fără să
dea socoteala. Dar oare mai
dă socoteala cineva în țara
asta? Nimeni. Doar câte un
fraier, pentru câteva mii de
euro. 

Analfabetul funcțional va
deveni istorie și vom lăcrima
discret după el. Prostul abso-
lut, cu privire goală, dar
fericit, îi ia locul, încet, dar
sigur.

În timp ce alții ascultă
Bach și Strauss, noi stăm cu
ochii lipiți de un TV uriaș,
privind cohortele de dame de
prost gust unduindu-se des -
culțe pe ritmuri de manele.

Adorăm lanțul de aur gros
de la gâtul unui rapsod cu
banii lipiți de frunte și ne
mândrim cu vocația noastră

europeană, de executanți lași
și fără coloană vertebrală,
fără prea multe întrebări
existențiale dar pricepuți la
toate. De ce ne mai trebuie
cultură, la ce o folosim. Oare
nu cineva lucrează la spălarea
minimei inteligente pe care o
mai avem. 

Ne întoarcem 
la sistem

Există doar două partide
în România. Partidul Sistemu-
lui (invizibil) și Partidul Re-
formei. Nu sunt înregistrate
la tribunal, dar fiecare dintre
ele conține partide întregi,
părți din partide, politicieni
individuali, entități mass-
media, interese din adminis -
trație și servicii, părți din
societatea civilă – cu
ghilimele sau nu.

Sistemul (invizibil) e o en-
titate amorfă, dar imensă, o
încrengătură de interese. Ce
fel de interese? Financiare în
primul rând.  De putere și
control, în al doilea. De
evitare a pușcăriei în al
treilea. Inclusiv anumiți
șmecheri politici, interlopii
făcând parte din acest sistem
invizibil. Sistemul nu are un
lider și nu are o structură, are
doar tipare de operare. E
mânat doar de interese și
acționează direct asupra unui
singur subiect, Statul român.

Cum? Măsluind contracte
de stat, mufându-se la instru-
mente bănoase precum
retrocedările, punând mâna
pe puncte esențiale din
Justiție, numind zeci de mii
de oameni în consilii de
administrație ale unor com-
panii de stat, în instituțiile de
control financiar și așa mai
departe. 

Controlând opinia publică
prin presa lor din lesă.
Controlează tot ce intră, bani
chiar și cei din fonduri eu-
ropene. Uitați-vă la contro-
versatul Ghinea și PNRR. Este
în stare de nebunie să ajungă
la bani, bineînțeles, susținut
de un sistem. Pentru că,
numai cu ajutorul lui poți
pătrunde. Vedeți pe Cioloș, cu
figura de ”țărănuș”, cu un
rucsăcel în spate, chiar cre-
dea că el va fi prim-ministru.
Dar, vulpile erau la vizuină,
iar sistemul l-a lăsat un pic
din brațe.

Partidul Reformei conține
puțini politicieni. Unii sunt
din partide mai noi și mai cu-
rate, alții chiar din partidele
vechi și împământenite în Sis-
tem, fiind în minoritate prin -
tre colegii lor. Au în comun
faptul că sunt anticorupție.
Oamenii ăia care se luptă să
avem democrație adevărată,
un stat care are grijă de
cetățean, cât mai puțină hoție.
Unii sunt jurnaliști, alții
magistrați, alții ONG-ști, chiar
există și in sistemele de forță
,,oameni cinstiți”.

Partidul Reformei e mai
numeros decât Partidul Sis-
temului și îl împinge pe
acesta să schimbe lucrurile în
bine de multe ori. Dar Par-
tidul Sistemului este mai put-
ernic. Are controlul asupra
presei și a instituțiilor statu-
lui.

În funcție de interesele 
de moment

Sunt oameni care au jucat,
pe rând, într-un partid sau
altul, în funcție moment, de
context sau de schimbările de
sistem. Mai mult, nu ar trebui
să uităm că Partidul Sistemu-
lui a avut totuși, de voie- de
nevoie, o traiectorie pro-Occi-
dent și a asigurat o coerență
a elitelor, ceea ce s-a tradus și
într-un anumit nivel de sta-
bilitate.

Popularea oricărei institu -
ții de stat unde e posibil cu
oamenii de partid - compe -
tenți sau incompetenți -
cumințirea Justiției, aceeași
permisivitate pentru afaceri
pe spinarea statului român
care îi fac milionari în euro pe
cei mai mulți dintre liderii
partidului, centralizarea
alocării banilor pentru a ține
sub control cât mai multe
dintre centrele locale de put-
ere și așa mai departe, se fac
cu știrea sistemului invizibil.
Oare nu sistemul invizibil a
creat statul paralel?

Faptul că PNL și PSD s-au
aliat înseamnă nu doar că și-
au mințit alegătorii, ei închid
ochii la orice. Folosirea în
scopuri electorale a resur -
selor statului, de la cele pom-
pate de ex-premierul Cîțu
pentru a ajunge președintele
PNL, la marea împărțire a
resurselor de la formarea
coaliției PNL-PSD, e o ceartă

cu bunul simț și cu demo cra -
ția, spunea Lucian Leme -
zeanu.

Dar Partidul Sistemului nu
include doar partide. Exista și
alte brațe, justiție, servicii, siij
etc. Uitați-va la justiție, mai
este un pic și trag ca lacomii
toți banii poporului pentru
salarii incomensurabile și
pensii pe măsură. Promotorul
pensiilor speciale este Valeriu
Stoica, iar ”șmecheriile” în
sistem pentru pensii, sporuri
și salarii s-au făcut pe vremea
lui Oprea.

Șefii statului care au trecut
pe la putere au ales Sistemul
(invizibil).  Emil Constanti-
nescu nu a vrut să intre în an-
umite jocuri și a fost învins.

Problema cea mare e
asocierea cu diferite person-
aje și interese din structurile
de forță, de la servicii secrete
- ceva ce unii comentatori au
numit ’’pakistanizarea’’ poli -
ticii românești – la alinierea
cu interesele anti-reformiste
din justiție. Nu trebuie să fii
un mare specialist pentru a
vedea că președintele e prin-
cipalul personaj care a blocat
reforme serioase în acest sec-
tor, ba chiar a promovat cur-
sul opus. 

Că are pe conștiință vieți
cu atitudinea iresponsabilă
din primăvară și vară, nu știi
dacă trebuie să o pui pe
seama apartenenței la Sistem,
a celor cu pandemia, care l-a
obligat să joace populist până
la cinism, sau e doar incom -
petență. Asta e deja o între-
bare filozofică.

Sistemul (invizibil) a câști -
gat bătălia în 2021.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

PS. A nu se confunda 

Sistemul (invizibil) 

cu Instituțiile de forță 

ale statului.

OPINII - 1114 - 20 IANUARIE 2022

SUNTEM ATÂT DE CORUPȚI, ÎNCÂT
NIMENI NU NE MAI FACE BINE



Mod de preparare:
Făina împreună cu praful

de copt și sarea se amestecă
ușor cu bucățelele de unt. Se
adaugă, pe rând, ouăle,
zahărul și smântâna, apoi în-
cepe frământatul. Când alua -
tul devine neted și nu se mai
lipește de mâini, se împarte
în 4 părți egale, care se dau la
rece pentru 30-40 de minute. 

După acest interval se
întind patru foi dreptunghiu-
lare, care se vor coace pe
rând, pe dosul tăvii.

Când foile s-au răcit, se
ung cu gem și se suprapun.
Ultima foaie se unge cu
gălbenușurile frecate spumă
cu zahărul pudră, iar dea-
supra se presară bomboane,
stafide sau nucă. 

Prăjitura se dă apoi la cup-
torul preîncălzit la 180 de
grade, pentru 2-3 minute, ca

să se întărească gălbenușul. 
Se lasă apoi să se răcească,

se acoperă cu un prosop și se

taie după 12 ore.

Poftă bună!
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Mod de preparare:
Bucățile de carne se spală,

se curăță și se taie după
preferință, iar zarzavaturile
se toacă mărunt. Într-o oală
se pun 4 litri de apă, o
linguriță de sare și bucățile
de carne. Când apa începe să
clocotească, se ia spuma și se
adaugă zarzavaturile, piperul
și se lasă la foc mic. După
aproximativ o oră, se adaugă

orezul, care se lasă la fiert
10-15 minute, apoi ciorba se
acrește, după gust, cu zeama
de varză. Se mai lasă câteva
minute să clocotească, apoi
se bat gălbenușurile cu
smântână și se adaugă la
ciorba fierbinte. Deasupra se
presară leuștean și se stinge
focul. Ciorba se lasă acope -
rită cu un capac 10-15
minute, ca să se pătrundă aromele, apoi se poate servi.

INGREDIENTE

500 g carne de pasăre
(tacâmuri, pipote, ini -
mă), 2 cepe, 400 g mor-
cov, păstârnac, țelină, 2
linguri de orez, boabe de
piper, 2 ouă, 200 ml
smân tână, leuștean, zea -
mă de varză, 4 l de apă.

CIoRbă DE PoTRoACE

PRăjITURă ARlEChIN

INGREDIENTE

1 kg cartofi, 500 g carne tocată, 2 cepe, 250 g
smântână, 1-2 ouă, 100 ml lapte, 100 g pâine, 20
bucăți de roșii cherry, 200 g cașcaval, sare, piper, 0,25
g usturoi granulat. 

Cartofi cu chifteluțe, 
la cuptor 

Mod de preparare:
Pâinea, înmuiată în lapte, se

amestecă bine cu tocătura.
Ceapa tăiată mărunt se călește
în ulei, se adaugă la carnea
tocată și totul se condi men -
tează cu sare, piper, pătrunjel
uscat și praf de usturoi. Ingre-
dientele se amestecă bine, iar
după omogenizare se for -
mează biluțe de mărime
medie. 

Cartofii descojiți se taie
rondele, se condimentează cu
sare și piper, apoi se amestecă.

Se pregătește un vas ter-
morezistent, uns cu ulei, în
care se așază stratul de cartofi.
Peste cartofi se pun chifte -
luțele, apoi roșiile cherry.
Sepa rat, se amestecă oul cu
smântâna, se condimentează
și se toarnă peste roșii. Tava se
dă la cuptor pentru 60 de
minute. 

Când budinca s-a rumenit,
vasul se scoate din cuptor, se
presară deasupra cașcaval ras
și se mai lasă aproximativ 5
minute la cuptor.

INGREDIENTE

Pentru aluat: 500 g făină, 200 g unt, 2 ouă, 150 g
zahăr, o lingură de smântână, praf de copt, un praf de
sare.

Umplutura: 5 linguri gem de caise, 5 linguri gem de
prune, 5 linguri gem de căpșuni sau fructe de pădure.

Glazura: 2 gălbenușuri, 60 g zahăr pudră vanilat,
bomboane colorate, nuci , stafide.
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament, Deva, Al.

Pescarilor, bl.A10, sc 1, parter, beci,
terasă, balcon, 60 mp, 2 băi. Preț:
250.000 lei. Telefon: 0753.671.751.

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

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

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 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, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

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 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.

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 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 Tânără, serioasă, ardeleancă,
doresc să cunosc un tânăr serios pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.695.434.

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 
seriozitate, 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 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. Tele-
fon: 0737.806.045.

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 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 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,

PIERDERI

l Pierdut certificat de înregistrare
al URICARIU CRISTINA MARIA ÎNTRE-
PRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în
Orăştie, str. Octavian Goga, nr. 9, jud.
Hunedoara, înregistrat la Registrul
Comerțului cu F20/1312/24.10.2011.
Se declară nul.

l Pierdut certificat constatator şi
certificat de înregistrare al FLY TAXI
VIP SRL, cu sediul în Municipiul Deva,
B-dul 22 Decembrie, camera S14/1,
județul Hunedoara, înregistrat la Reg-
istrul Comerțului cu J20/45/2015. Se
declară nul.

DIVERSE

l Vând țuică de prune, 38 grade,
preț 25 lei, la cantitate mare preț 20
lei/litru. Telefon: 0723.757.434.

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, 
rusesc și două boxe aferente, multe
benzi înregistrate cu toată gama de
muzică, canapea extensibilă cu ladă,
scule de mână electrice pentru
tâmplărie. Telefon: 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 frigider Arctic, 2020,
garanție 7 ani și aragaz ”Indesit”,
model 2020, garanție 5 ani. 
Preț: 500 lei, telefon: 0738.464.518.

l Vând pârlitor pentru pârlit
porci, pe lemne, acționat cu ventilator
electric 220 V, nou. Preț negociabil,
telefon:  0732.052.844.

l Vând goblenul ”Mesteceni aurii”,
înrămat, 36x19 cm. Preț:  550 lei, 
telefon: 0725.483.189.

l Vând aparat de făcut cârnați.
Preț: 100 lei, telefon: 0726.184.994.
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Petroşani – Înotătorul
Avram Iancu, din Petroşani, a
fost nominalizat pentru
performanţa anului 2021 în
lume la înotul în ape des -
chise de către World Open
Water Swimming Asociation.
Organizaţia mondială a apre-
ciat faptul că bibliotecarul
din Petroşani a reuşit să
parcurgă 26 de kilometri îm-
potriva curentului pe
Dunăre, într-un timp de 18
ore şi 30 de minute, o pre -
mieră în domeniu.

Performanţa lui Avram
Iancu, stabilită pe 9 septem-
brie 2021, a fost omologată,
iar acesta a fost nominalizat,
alături de alţi 14 sportivi din
lume, pentru obţinerea titlu-
lui de „Performance of the
Year”. 

„În anul 2021 am decis să
încerc şi înotul împotriva
curentului, în susul Dunării,
cum se mai spune. S-a născut
astfel o nouă performanţă
care, iată, este unică la nivel
mondial şi este apreciată ca

atare. Îmi aduc aminte că
atunci era o zi friguroasă, cu
o temperatură foarte scăzută
pe timpul nopţii şi cu o apă
foarte rece. A fost un înot în
premieră şi pentru mine, dar
şi pentru echipa care m-a
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Avram Iancu, 
în faţa unei noi

performanţe mondiale

Deva - Consiliul Județean
Hunedoara a aprobat hotă -
rârea privind cumpărarea
imobilelor care formează
„Ansamblul Istoric Mina
Petrila”, aflate în prezent în
proprietatea Societății Na țio -
nale de Închideri de Mine
Valea Jiului.

Este vorba despre o
suprafață de 163.855 mp pe
care sunt amplasate monu-
mente istorice (clădirea com-
presoarelor vechi și termo-
  centrala cu coșul de fum –
grupa valorică A în categoria
monument, ateliere meca ni -
ce, puțul nou cu schip, puțul
central (turnul și hala) –
grupa valorică B în categoria
monument și clădiri aflate în
zona de protecție a monu-
mentelor istorice.

„Le mulțumesc consilieri -
lor județeni care au aprobat
această achiziție. Ne dorim ca
acest obiectiv să contribuie la
revitalizarea zonei Văii Jiului,
pentru că potențialul este
uriaș. Monumentele istorice
pot intra într-un circuit turis-

tic, așa cum se întâmplă în
alte zone foste miniere din
Europa, în timp ce terenul
disponibil poate fi pus la
dispoziția investitorilor”, a
declarat președintele CJ
Hunedoara, Laurențiu Nistor.

Prețul stabilit pentru
cumpărarea acestui obiectiv
a fost stabilit în urma ne-
gocierilor și este de
1.500.000 lei.

În spaţii ale Minei Petrila
au mai fost organizate eveni-
mente culturale, graţie artis-
tului local Ion Barbu şi
organizaţiei „Planeta Petrila”,
aici desfăşurându-se chiar şi
un festival de teatru în fosta
sală a pompelor. 

Exploatarea minieră de la
Petrila a fost înființată în anul
1859, mina Petrila fiind cea
mai adâncă din Valea Jiului,
coborând în pământ aproape
1000 de metri. EM Petrila a
fost închisă în anul 2015, pe
data de 30 octombrie 2015
fiind extrasă ultima tonă de
cărbune.

Mina Petrila va fi introdusă
într-un proiect turistic

însoţit, inclusiv pentru ob-
servatorii oficiali din Serbia
şi România”, a declarat
Avram Iancu.

El a arătat că pentru a
reuşi să se claseze pe locul
întâi în cadrul selecţiei efec-
tuate de organizaţia mon dia -
lă este nevoie ca susţinătorii
săi să-l voteze pe site-ul
organizaţiei, până pe 31 ia -
nua rie. Câștigătorul va fi de-
semnat pe 7 februarie.

Votul online se poate ex-
prima urmând doi pași.
Susţinătorii trebuie să se în-
registreze la adresa
https://www.openwater-
swimming.com/login/?ac-
tion=register, după care
Avram Iancu poate fi votat la
adresa https://www.open-
waterswimming.com/con-
testants/avram-iancu-roman
ia-2021.

„Ceea ce a ținut de brațele
mele am făcut. Am realizat o
performanță unică. (...) Vă
rog să mă credeți că am
depășit demult perioada
dorinței de afirmare și că
acest demers nu este atât de
important pentru mine. Mai
important este pentru com -
patrioții noștri care mai
găsesc bucurie și satisfacție
doar în astfel de biruințe
românești”, a mai spus
Avram Iancu. 


