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Sfârşitul de an aduce veşti
bune: primăriile din
Vălişoara şi Bucureşci 
au câştigat noi finanţări
pentru proiecte de
investiţii necesare
comunităţilor locale. 
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Un jurist de la Primăria 
Lupeni a primit mandat de
arestare preventivă pentru 30
de zile, după ce ar fi pretins
unui om de afaceri 50.000 de
euro pentru a-l ajuta să 
concesioneze un teren.
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Teatrele din Deva şi Petroşani prezintă,
sâmbătă şi dumică, spectacolul „O scrisoare
pierdută”, o premieră a celor două instituţii

de cultură din judeţ. /pag.16

Finanţări pentru Regiunea Vest
Președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Laurențiu Nistor, a

participat, joi, la Timișoara, la prima ședință a Comitetului de Monitorizare
pentru Programul Regional (PR) Vest 2022-2027. Această structură
asigură eficiența și calitatea implementării PR Vest 2021-2027 prin exam-
inarea progreselor înregistrate, a problemelor care influențează perfor -
manța programului și a măsurilor luate pentru a le remedia. 

Programul Regional Vest 2021-2027 are șapte priorități, iar sumele alo-
cate sunt consistente:

1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi di-
namice - 236 milioane de euro;

2. O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată - 34 milioane
de euro;

3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul - 40 milioane de euro;
4. O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă - 157 milioane de euro;
5. O regiune accesibilă - 158 milioane de euro;

6. O regiune educată și
atractivă - 193 milioane de
euro;

7. O regiune pentru cetă -
țeni - 193 milioane de euro.

Potrivit calendarului apelu -
rilor de proiecte, în luna de-
cembrie vor fi lansate în
consultare ghidurile pentru:
drumuri județene, eficiență
energetică, universități și spri-
jin pentru microîntreprinderi, urmând ca, din ianuarie 2023, să fie lansate
celelalte ghiduri.

Președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, consideră că imple-
mentarea PR Vest 2021-2027 va fi un succes cu atât mai mult cu cât, de
această dată, autoritatea de Management este Agenția de Dezvoltare
Regională Vest.
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La Şcoala Gimnazială Nr. 2
din municipiul Hunedoara (di-
rector prof. Anca Maria Lu-
caciu), îndrumarea, sprijinirea şi
dezvoltarea elevilor se face atât
în cadrul procesului instructiv-
educativ, cât și prin imple-
mentarea unor proiecte și
parte neriate interne și inter na -
ționale. 

Întrucât majoritatea pro-
gramelor din învățământ, din ul-
timii ani vizează formarea
cetăţeanului european din toate
punctele de vedere, școala
noastră - după cum ne relata în
exclusivitate prof. Gabriela
Munteanu (foto), în calitatea sa
de director adjunct -  a depus
mai multe candidaturi pentru
desfăşurarea proiectelor eu-
ropene de tip Erasmus +. Astfel,
începând din anul 2007, la noi în
şcoală, s-au derulat mai multe
proiecte de parteneriat şcolar
european, cunoscute la început
sub denumirea de proiecte
Comenius.

În activităţile desfăşurate în
cadrul proiectelor „Erasmus +”,
se urmăreşte crearea unui
mediu favorabil echității și in-
cluziunii, toleranţei şi partici -
pării democratice, precum şi
promovarea cunoaşterii patri-
moniului şi diversităţii euro -
pene comune. Beneficiile
pro iectelor „Erasmus +” sunt
numeroase şi vin nu doar în
sprijinul elevilor şi cadrelor di-
dactice, ci şi al părinţilor şi
comunităţii locale.

În prezent, în unitatea
noastră de învăţământ se
deruleazădouă proiecte „Eras-

mus +” , în limbi de circulaţie
internaţională, engleză şi
franceză.                                                                  

Proiectul Erasmus+ „5x5
EcODD – Des Ecoles Eu-
ropéennes Engagées pour le
Développement Durable”a fost
aprobat în anul 2020, se va final-
iza în luna august 2023.
Împreună cu parteneri din alte
5 școli europene – 2 din Franța,
1 din Scoția și una din Grecia,
elevii Școlii Gimnaziale Nr. 2
Hunedoara abordează, în cadrul
activităților prezentului proiect,
cinci obiective ale dezvoltării
durabile : ODD7-Energie curată
și la costuri accesibile, ODD15-
Viața terestră și protecția
biodiversității, ODD11-Orașe și
comunități sustenabile, ODD5-
Egalitatea de gen și ODD13-
Măsuri referitoare la lupta
împotriva schimbărilor climat-
ice. Echipa proiectului este
alcătuită din 27 de elevi din
clasele V-VII și 6 cadre didactice.

Obiectivul principal pe care
acest proiect și l-a propus este
educarea cât mai timpurie a
copiilor și tinerilor și implicarea
lor concretă în acțiuni de pro-
movare și realizare a țintelor
propuse în Agenda 2030 în
domeniul dezvoltării durabile.
Pentru atingerea acestui scop,
elevii participă la mobilități
internaționale, fiecare dintre
acestea având ca tematică unul
dintre obiectivele abordate: în
luna iunie 2022, ambasadorii
fiecărei școli partenere s-au în-
tâlnit în Scoția, unde au partici-
pat la activități pe tema energiei
curate și la costuri accesibile, iar
în octombrie 2022, școala
noastră a fost gazda celei de-a
doua mobilități, care a avut ca
temă protecția biodiversității.
Reprezentanții școlii vor merge
la colegii lor din Grecia în luna
aprilie și în Franța în luna mai. În
intervalul dintre mobiltăți, elevii
din echipa de proiect organi -
zează și participă la mai multe
activități și programe pe plan

local și național, încercând să
multiplice și să împărtașească
cu colegii, părinții și comuni-
tatea locală experiențele și
cunoștințele acumulate. Câteva
dintre aceste activități sunt: par-
ticiparea la Programul Național
„Patrula de reciclare” pentru al
treilea an consecutiv, înscrierea
școlii în proiectele naționale
„Școala Ecoterrienilor” și „Harta
Reciclării”, amenajarea în curtea
școlii a unor micro-habitate
pentru insecte polenizatoare
(albine, fluturi), prin plantarea
de specii melifere și plante med-
icinale, plantarea de copaci și
arbuști decorativi, acțiuni de
ecologizare, colectare de baterii,
becuri și electronice, activități de
reciclare selectivă și reutilizare. 

Pentru că nici un efort nu
este prea mic când este vorba de
protejarea mediului încon -
jurător și pentru a trăi într-un
oraș curat, elevii implicați în
acest  proiect încearcă să atragă
în aceste acțiuni cât mai mulți
elevi, din toate clasele, dar și
adulți – cadre didactice și
părinți.

Al doilea proiect „Erasmus+”
denumit „Be Creative, Be Inno-
vative” se desfașoară în pe-
rioada 2020 – 2023 și are ca
grup țintă elevi cu vârste
cuprinse între 11 – 15 ani.
Alături de elevii noștri participă
școli din Bulgaria, Letonia, Polo-
nia, Spania și Portugalia. Echipa
proiectului este formată din 16
elevi și 5 cadre didactice. 

Obiectivele urmărite sunt
legate de dezvoltarea abilităților
de utilizarea a calculatorului, a
aplicațiilor IT și platformelor
educaționale, de dezvoltarea
creativității și gândirii inova-
toare în domeniile știință,
tehnologie, inginerie și mate -
matică (STEM). La acestea se
adaugă dezvoltarea abili tăților
„sociale” cum ar fi comunicarea,
empatia, inteligența emoțională,
prin dezvoltarea și aplicarea de
tehnologii inovatoare. Partici-

parea la activitățile proiectului
„Be Creative, Be Innovative” este
văzută ca o mare oportunitate
pentru elevii care nu au posibil-
itatea de a achiziționa diferite
echipamente IT (imprimante
3D, seturi de lego pentru
robotică) și gadget-uri în ved-
erea dezvoltării competențelor
digitale și stimulării creativității.

Din cauza pandemiei de
Covid-19, în anul şcolar 2020-
2021 nu s-a putut respecta întru
totul agenda prevăzută, neefec-
tuându-se nicio mobilitate din
cadrul proiectului. Pentru atin-
gerea obiectivelor, în fiecare
şcoală parteneră s-au desfăşurat
activităţile conform agendei
primului an de proiect: alegerea
echipei de proiect; crearea şi
alegerea logo-ului; realizarea
unui colţ Erasmus în fiecare
şcoală parteneră; realizarea de
banere, flyere şi broşuri cu
obiectivele proiectului şi dis-
tribuirea lor în comunitate;
crearea paginii web
(https://sites.google.com/yovk
ovschoolvarna.bg/bcbi/home-
page?authuser=0); realizarea de
e-book-uri, felicitări animate de-
spre sărbători, diferite broşuri  şi
video-clipuri din activităţile
elevilor, inclusiv cu construcția
și programarea de lego-roboţi.

În cadrul primei mobilități,
desfăşurate în perioada 29.11
- 03.12.2021 în localitatea
Varna, Bulgaria, membrii
echipei proiectului au partici-
pat doar online, din cauza
limitărilor impuse de pan-

demia de Covid19 din Româ-
nia şi Bulgaria. A doua reuni-
une de proiect a avut loc în
Spania, localitatea Santpedor,
în perioada 26.02-05.03.2022. 

La sfârșitul lunii mai și în-
ceputul lunii iunie, școala
noastră a găzduit cea de-a treia
mobilitate. Reprezentanții școli -
lor participante au fost impre -
sionați de echipa de robotică din
cadrul Liceului Teoretic „Traian
Lalescu”, de inovațiile realizate
în cadrul Facultății de Inginerie
Hunedoara și chiar au avut posi-
bilitatea de a construi și pro-
grama un robot pe parcursul
activităților desfășurate în
școală. A patra mobilitate se
desfă șoară în localitatea
Ventspils - Letonia, unde școala
noastră este reprezentată de un
cadru didactic și doi elevi din
clasa a VIII-a.

Proiectele „Erasmus +”
aduc un plus de valoare proce-
sului educațional, cu influențe
pozitive asupra tuturor celor
implicați, prin schimburile de
experiență desfășurate,
cunoaș terea altor sisteme de
învăță mânt și competențele
do bân dite, inclusiv, cele de co-
municare într-o limbă străină.
Pe viitor, vom continua imple-
mentarea și altor proiecte
„Erasmus +”, în care dorim să
implicăm câți mai mulți elevi,
părinți, membri ai comunității
locale, alături de cadre didac-
tice din unitatea noastră de
învă țământ.

Parteneriat şcolar european

P
rimăria, Consiliul
local Teliucu Inf. și
Asociația

„Cincișenii” au organizat
la Căminul Cultural din lo-
calitate o inedită activitate
cultural-educativă,
inițiator fiind prof. univ.
dr. ing. Victor VAIDA
(foto).

După vizitarea expoziției
de fotografii cu satele
strămutate (Cinciș, Cerna,
Valea Ploștii, Moara Unguru-
lui, Bălana și Baia lui Crai) cu

cărți semnate de autori de pe
Valea Cernei și cu rezultatele
de performanță la nivel
național și internațional a
unor sportivi din localitate, a
urmat simpozionul cu tema
Originea geografică și etnică
a familiei Corvinilor.

În cadrul simpozionului au
vorbit prof. dr. Rusalin
Ișfănoni (O ipoteză privind
originea familiei Corvinilor),
prof. Gheorghe Alimpescu
(Locul și rolul lui Ioan de
Hunedoara în sistemul

învățământului românesc) și
prof. univ. dr. ing. Victor Vaida
(Originea geografică și etnică
a familiei Corvinilor).

A fost o reușită lansare de
carte „Eveniment cultural
Omagiere la Cinciș-Cerna, 12
septembrie 2021” (autor
prof. univ. dr. ing. Victor
Vaida) prezentarea fiind bine
documentată de către prof.
dr. Rusalin Ișfănoni.

Nu a lipsit prezentarea și
înmânarea „Diplomei de
excelență” pentru rezultatele

sportive obținute pe plan
național și internațional
sportivilor Remus Vlad (fot-
bal), Cosmin Pașca, Florin
Goleșie, Ioan Șișu și Gheorghe
Roșian (canotaj).

Finalizarea evenimentului
s-a făcut printr-un reușit
spectacol folcloric semnat de
formația Corvin și soliștii
Mariana Suciu, Alin Ienciu și
Remus Talfeș.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Eveniment cultural la Cinciș-Cerna
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Deva – Noua taxă de salu-
brizare, care a înlocuit
vechiul tarif plătit la asociaţia
de locatari pentru gunoi, le dă
de furcă oamenilor care
încearcă să se achite şi de
această obligaţie. O decizie
neinspirată a transformat
Primăria Deva într-un colec-
tor de taxe pentru o firmă
privată. Cetăţenii sunt nevoiţi
să stea la cozi care parcă nu
se mai termină, timpul mediu
de aşteptare fiind de cel puţin
o oră. 

Dincolo de acest aspect,
baza de date a primăriei pare
neactualizată, după spusele
unor oameni care şi-au pier-
dut o parte din zi la coada
formată la ghişeele Direcţiei
de Taxe şi Impozite. 

„Noi suntem trei persoane,
însă în evidenţele primăriei
figurăm că suntem patru per-
soane. Am explicat că unul
dintre copiii noştri se află la
studii în Bucureşti, dar de -
gea ba. Prin urmare, am re-
fuzat să achit această taxă şi
voi aştepta momentul în care
se va face ordine în datele
primăriei”, spune o persoană
care plecase, pentru a doua
oară, de la coadă. 

„Ni s-a comunicat că taxa
se poate plăti şi online. Am
încercat, însă procedura este
extrem de greoaie şi tot pe la
ghişeu trebuie să ajungi. Tre-

buia găsită o variantă simplă
de plată, dacă tot s-a introdus
această taxă”, comentează
altcineva. 

Într-adevăr, chiar dacă
Primăria Deva a comunicat că
taxa se poate plăti pe portalul
ghişeul.ro, acesta nu include
taxa datorată pentru salu-
brizare.

“Taxa de salubrizare se
poate plăti cu card bancar de
pe portalul de servicii elec-
tronice, accesibil la link-ul:
https://se.primariadeva.ro/c
msSE?. Pentru acest lucru,
persoanele fizice și juridice

trebuie să își creeze cont de
utilizator verificat”, se arată
într-un comunicat al ad mi -
nis traţiei locale. Din păcate, şi
această metodă este extrem
de greoaie şi trebuie sim -
plificată pentru a putea fi
utilizată de cât mai multă
lume. 

Încheiem aceste constatări
cu un adevăr dureros: sun-
tem încă departe de ceea ce
înseamnă digitalizare în folo-
sul cetăţeanului. 

Cât despre cozile la care
stau oamenii, n-are rost să
mai comentăm. 

Lupeni - Consilierul juridic
principal Constantin Pavăl, de
la Primăria Lupeni, acuzat că
ar fi primit 7.000 de euro de
la un om de afaceri, a fost
ares tat preventiv pentru 30
de zile, după ce magistraţii
Tribunalului Alba au aprobat
propunerea formulată mier-
curi de procurorii Direcţiei
Naţionale Anticorupţie (DNA)
Alba Iulia. 

Hotărârea a fost luată într-
un dosar penal deschis pen-
tru luare de mită, bărbatul
având posibilitatea să con-
teste hotărârea instanţei în
termen de 48 de ore de la co-
municare, procedură efectua -
tă de către acesta, potrivit
informaţiilor publicate pe
portalul instanţelor de jude -
cată. 

„În perioada octombrie -
noiembrie 2022, inculpatul
Pavăl Constantin, în calitatea
menţionată mai sus, ar fi
pretins de la un om de afaceri
suma de 50.000 euro pentru

a-l “ajuta” să concesioneze o
suprafaţă de teren de 160 mp,
aflată în proprietatea Primă -
riei municipiului Lupeni.
Precizăm că, anterior, incul-
patul fusese desemnat printr-
o dispoziţie a primarului să
facă parte din comisia de ne-
gociere directă ce avea ca
obiect concesionarea terenu-
lui respectiv. După mai multe
negocieri, suma finală care i-
ar fi fost remisă inculpatului
Pavăl Constantin ar fi fost de
7.000 de euro, plătibilă într-o
singură tranşă. De menţionat
este faptul că, după primirea
banilor, 'problema' omului de
afaceri ar fi fost rezolvată în
doar o zi şi jumătate, respec-
tiv pe data de 03 noiembrie
2022”, se arată într-un comu-
nicat al DNA Alba Iulia. 

Potrivit reprezentanţilor
Primăriei Lupeni, consilierul
juridic a fost suspendat din
funcţie, în baza mandatului de
aducere a sentinţei Tribuna -
lului Alba. 

Jurist, arestat la 
Primăria Lupeni

Taxa de salubrizare
– ore în şir de stat 

la coadă

Hunedoara – Cinci con-
tracte de finanţare pentru tot
atâtea proiecte întocmite şi de-
puse de Primăria Hunedoarei
au fost aprobate şi semnate
ieri la Bucureşti de primarul
localităţii. 

Trei contracte de finanţare,
pentru trei proiecte, vizează
reabilitarea energetică a opt
blocuri de pe Pietonala Corvin
şi a câte două blocuri – turn de
pe b-dul Mihai Viteazul
(blocurile B4 şi B5), respectiv
strada Trandafirilor (blocurile
24 şi 35). Valoarea totală a
acestor trei proiecte este de
aproximativ 9,3 milioane de
euro.

Cel de-al patrulea contract
de finanţare semnat vizează
proiectul prin care, în parte -
neriat cu Primăria Teliuc,
Primăria Hunedoarei urmea ză

să cumpere 4 autobuze elec-
trice noi, deservite de 6 staţii
de încărcare, vehicule care să
circule pe ruta dintre cele două
localităţi amintite. Proiectul
are o valoare totală (cu TVA)

de 2,3 milioane de euro.
Al cincilea proiect pentru

care s-a semnat contractul de
finanţare este cel prin care va
fi actualizat în format digital
Planul Urbanistic General al

municipiului şi va fi întocmit şi
un Plan Urbanistic Zonal pen-
tru zona adiacentă Castelului
Corvinilor. Valoarea acestui
proiect (cu TVA) este de aprox-
imativ 580.000 de euro.

„Planificarea corectă este
obligatorie în orice demers
privind administraţia publică
locală. Ne gândim la viitor, nu
ne rezumăm să implementăm
proiectele pe care le avem
acum, efectiv, în lucru.
Lucrările mari cu finanţare
europeană care se văd acum în
oraş sunt făcute în baza unor
proiecte scrise şi trecute prin
procedurile legale de rigoare
în perioada 2016-2019. Acum
începem să depunem noi
proiecte şi să semnăm con-
tracte de finanţare pentru
următorii 5 – 7 ani. Este abia
începutul unei noi serii de
iniţiative ale Primăriei pentru
care încercăm să obţinem bani
europeni”, spune primarul mu-
nicipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu.

Hunedoara: Finanţări în valoare de peste 12 milioane de euro



V
eto-ul Austriei este
confiscarea dreptu-
lui României de a fi

în Schengen. Boicotul
este dreptul nostru și îl
exercităm!

Pentru că degeaba ai un
drept dacă nu știi să-l folosești.
Acum că politicienii au eșuat
din nou, tot poporul trebuie să
rezolve situația. 

Boicotul este revolta noas -
tră diplomatică.  Iar românii de
astăzi sunt ”rebelii” din secolul
18 și 19 - așa cum îi numeau
habsburgii pe țăranii orto -
docși.

Se găsesc tot timpul speriați
și trădători de țară care să in-
timideze românii, să ne spună
că vom arăta rușinos dacă
boicotăm afacerile austriece,
sunt cei care niciodată nu
învață lecția. Sunt cei ce aduc
tot timpul România și românii
în situația de a fi victime, și nu
exemple de asertivitate a pozi -
ției și puterii pe care o avem. 

Românii nu doar că au
dreptul la boicot, românii au
datoria de a răspunde oricărei
nedreptăți. Este datoria noas -
tră pentru moștenirea gene -
rațiilor viitoare – înseamnă
pământul nostru cu resursele
noastre, înseamnă drepturile
pe care le-am câștigat în UE și
prin alte tratate cu partenerii
strategici. Și am muncit, am
vândut surse de câștig pentru
țară și am dat forță de muncă
pentru aceste drepturi. Nu
poți, tu, Austria, să vii să ni le
iei!

Românii au primit o palmă,
și mai multe, și au întors și
celălalt obraz. Atunci când
Strabag cumpăra terenurile pe
unde știa din documente se-
crete că va trece autostrada
care avea să se construiască, ca

mai apoi să fie compensați din
banii de la buget, atunci când
Schweig hoffer ne tăia pădurile
și mai și furau de nesătui ce
sunt, atunci când firmele
străine nu își plăteau dările la
statul român. Aceste metode
nu sunt dovezi ale diplomației
din partea Austriei, sunt
dovezi ale mârșă viei.

Boicotul arată cât de
puternică este România în fața
Austriei. Boicotul este justifi-
cat! Se pare că România poate
să trăiască foarte bine fără
afacerile austriece, chiar să
prospere când vine vorba de
industria lemnului și a petro -
lului. Agitația Austriei din ul-
timele zile arată că Austria nu
poate trăi fără România.

Am trăit 15 ani în străină -
tate și am lucrat ani în șir
printre cei mai inteligenți și
descurcăreți oameni din sec-

torul financiar, de multe
naționalități. Vă asigur că
diplomația nu arată precum
ceea ce fac domnul Iohannis și
domnii de la PNL. În lumea
aceea - cea care ne-a negat
nouă dreptul de a intra în
Schengen – singurul lucru res -
pectat este puterea! Iar dacă ai
putere și nu o folosești, ești
trecut în categoria cealaltă - a
looser-ului, a perdantului, a
ratatului.

Noi, noua generație am
înțeles aceste aspecte. De
aceea românii sunt apreciați în
străinătate. Am trăit printre
străini. Am învățat de la ei. Am
înțeles jocul lor. Acum suntem
gata să schimbăm clasa
politică nimicitoare din Româ-
nia.

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală
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U
ltima lună a anu-
lui ne aduce întot-
deauna bucuria și

emoția așteptării
Crăciunului și a Anului
Nou. Cei mici se vor bu-
cura și în acest an de
surprize și momente
plăcute pe care le oferă
Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva, cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și
în parteneriat cu
Colegiul Național „Dece-
bal” din Deva. 

Moș Crăciun este pregătit
să amenajeze un atelier în
curtea bibliotecii, atelier ce
va fi deschis publicului în pe-
rioada 19 – 21 decembrie
2022, începând cu ora 1600,
iar vizitatorii sunt așteptați
cu mult drag și cu bucurie.   

Pe standurile Atelierului
se vor găsi numeroase și vari-
ate obiecte confecționate de
elevi de la Colegiul Național
„Decebal” din Deva (de la cei
mai mici, din clasele
pregătitoare, până la cei de
clasa a VIII-a). Oricine va dori
va putea cumpăra podoabe
de Crăciun, figurine din di-
verse materiale, semne de
carte, felicitări, obiecte deco-
rative, toate fiind rodul talen-
tului și imaginației celor mici. 

Dorim ca în „Atelierul lui
Moș Crăciun” să anticipăm
mirajul Crăciunului, sărbă -
toare atât de mult așteptată
de noi toți, dar în special de
copii. 

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Declaraţie politică: 
Boicotul este Dreptul nostru!

“Atelierul lui 
Moş Crăciun”, 

la Biblioteca judeţeană

Deva - Echipa de imple-
mentare a proiectului a verifi-
cat ieri, în teren, stadiul
lucrărilor de execuție a inves -
tiției de la Școala Gimnazială
,,Andrei Șaguna” Deva.

Specialiştii prezenţi au con-

statat că la corpul de clădire
pentru învățământul primar a
fost finalizat acoperișul din
țiglă metalică. 

Parchetul din lemn triplus-
tratificat a fost montat în toate
sălile de clasă. Parțial au fost

montate lambriurile, covorul
PVC (tarkett) pe pardoseli și
perete în holuri.

Aparatele electrice (prize,
întrerupătoare, butoane de
panică și incendiu) au fost in-
stalate în totalitate. De aseme-
nea au fost montate centrala
de incendiu, centrala an -
tiefracție și RACK pentru voce-
date și balustradele metalice.

La corpul de clădire pentru
învățământul gimnazial se
apropie de finalizare tavanele
casetate și șapele autonive-
lante. Parțial sunt realizate fin-

isajele cu glet și zugrăvelile cu
lavabil.

Au fost montate toate gea-
murile și ușile de interior, pre-
cum și ușile exterioare de
aluminiu cu geam termopan. 

S-au montat tablourile elec-
trice, au fost realizate cablajele
pentru curenți slabi (incendiu,
efracție, voce-date, suprave -
ghere video, BMS, control
acces). Balustradele metalice
interioare au fost deja montate
în totalitate.

Rampele și scările de acces
au fost finalizate, la fel și

instalațiile sanitare iar insta -
lațiile termice se apropie de fi-
nalizare.

Se lucrează deja la ter-
moizolarea fațadelor clădirii.

„Constructorul avansează
foarte bine cu lucrările la
această unitate de învățământ.
La final, vom avea o școală
modernă, cu toate dotările
necesare și condiții la stan-
darde europene pentru elevi și
cadrele didactice”, a precizat
primarul municipiului Deva,
Florin Oancea. 

Lucrările de reabilitare a Școlii,,Andrei
Șaguna” Deva continuă în ritm susținut
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Vălişoara - Luna decem-
brie a venit cu vești bune pen-
tru noi toți, administrație
locală și cetățeni din comuna
Vălișoara. Cererile de finan -
țare depuse în luna iunie a
acestui an pentru obținerea
de fonduri europene în cadrul
PNRR – Componenta C-10-
Fondul Local, se află în lista
aprobată de către minister
pentru finanțare. 

“Comuna noastră, la fel ca
și comunele vecine, va benefi-
cia de bani europeni pentru
dezvoltare locală, nefiind
necesară cofinanțare, ca în
cazul altor proiecte. După
semnarea contractelor de
finanțare, finalizarea docu -
men tațiilor tehnice și a proce-
durilor de achiziție, vor fi
demarate lucrările de reabili -

tare în cazul a două imobile -
Cămin Cultural Dealu Mare și
Centrul Educațional Văli -
șoara, montarea unui sistem
de supraveghere pe domeniul
public, realizarea a două stații
de reîncărcare electrice,
dotări IT și implementarea
unui soft inteligent care pe
lângă alte utilități, va face
posibilă plata impozitelor, a
amenzilor și a altor taxe on-
line sau direct de pe telefon”,
spune primarul comunei,
Camelia Bedea.

O altă cerere de finanțare a
fost depusă în luna octombrie
tot în cadrul PNRR pentru re-
abilitarea clădirii Căminului
Cultural din satul Săliștioara,
autorităţile locale arătându-
se optimiste în ceea ce
priveşte obținerea finanțării

și pentru acest imobil. 
“Luna aceasta a fost de -

pusă o cerere de finanțare la
G.A.L. Țara Zarandului, pentru
obținerea de fonduri necesare
construirii unei capele mortu-
are în satul Săliștioara.
Proiectul se va derula prin
A.F.I.R., în acest caz fiind
asigurată cofinanțare din
bugetul local. 

Suntem conștienți că cea
mai mare oportunitate de a
moderniza și dezvolta co-
muna sunt fondurile eu-
ropene și fondurile obținute
de la bugetul de stat, aceasta
fiind motivația pentru care
am depus cereri de finanțare
pe aproape toate programele
deschise și adresate comu -
nităților locale cu populație
mică din mediul rural. Și în vi-
itor suntem hotărâți să nu
ratăm nicio sursă de finanțare
pentru obținerea de fonduri
pentru a dezvolta comuna
noastră”, a dat asigurări pri-
marul comunei Vălişoara,
Camelia Bedea. 

Bucureşci – Administraţia
locală din comuna Bucureşci
este beneficiara unei finanţări
de 1,25 milioane de lei cu aju-
torul căruia va trece la mo -
dernizarea sistemului de
iluminat public. Proiectul a
fost depus la Administraţia
Fondului de Mediu şi prevede
modernizarea iluminatului
public în toate satele co-
munei. 

“Este un proiect important
pentru comuna noastră. S-a
muncit mult la acest proiect
pentru că el va aduce impor-
tante economii la factura de
iluminat public, iar în această
perioadă fiecare bănuţ tre-
buie cheltuit cu discernă -
mânt. De aceea, am fost
bucuroşi când am aflat că
proiectul a fost acceptat la
finanţare”, a spus primarul
comunei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

În cadrul proiectului vor fi
schimbate peste 400 de cor-
puri de iluminat şi vor fi mon-
tate lămpi pe bază de
tehnologie LED. Acest fapt va
permite ca factura de energie
electrică să scadă cu mai mult

de jumătate. 
Cât priveşte bugetul local,

primarul a menţionat că ar fi
extrem de util dacă s-ar mai
face încă o rectificare buge -
tară de care să beneficieze şi
unitatea administrative-te -
rito rială pe care o conduce.

Dincolo de acest aspect, să
mai notăm faptul că Moş
Crăciun este aşteptat, ca în
fiecare an, de elevii şcolii gim-
naziale din comună. Astfel,
copii şi cetăţenii comunei
Bucureşci sunt invitaţi la în-
tâlnirea de sfârşit de an care
va avea loc pe 22 decembrie,
la căminul cultural din cen-
trul de comună. 

Evenimentul va începe la
ora 10,00 şi va aduce bucurii
tuturor celor prezenţi. 

Bucureşci: Finanţare pentru 

modernizarea iluminatului publicVălişoara: Veşti bune
la sfârşit de an

Băiţa – Primăria Băiţa şi
Asociaţia culturală “Ritmuri
Zărăndene” Hărţăgani vor
aduce bucuria Crăciunului în
cadrul unui concert de co -
linde ce este programat dumi -
nică, 18 decembrie, în centrul
comunei. 

Concertul va începe la ora
15,00 şi va aduce în faţa spec-
tatorilor mai multe grupuri
folclorice şi solişti de muzică
populară. Astfel, vor evolua pe
scenă Ansamblul “Ritmuri

Zărăndene”, grupul de colin -
dători de la Şcoala gimnazială
Băiţa, Dubaşii Zărăndeni şi
grupul de colindători conduşi
de prof. Viorel Radu. 

În spectacol vor mai putea
fi urmăriţi Lorena David, Lili -
ana Chinda Moga, Gabi Nico-
lae, Letiţia Mihuţiu, Teodora
Petruţ, Simina Părău, Raul
Borlea, Andreea Bogdan,
Nicolae Moga, Florin Balea,
Cristian Iovan. 

Crăciunul este o sărbătoare

a bucuriei. De aceea, ne-am
gândit să aducem în faţa oa-
menilor copiii din comună şi
minunatele lor colinde. Le
mulţumesc tuturor celor im -
pli caţi în organizarea acestui
spectacol, la care ştiu că s-a
muncit mult. Totodată, le
adresez tuturor cele mai bune
gânduri de bine, cu ocazia
Sărbătorii Naşterii Domnului”,
a spus primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş.

Băiţa: Concert de colinde
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E
xecuția pe 2022,
adică bugetul cu tot
cu suplimentările de

pe parcursul anului, a fost
de aproximativ 600 de
milioane de lei. Având în
vedere că au fost alocări
suplimentare de peste 80
de milioane de lei, Minis-
terul Sportului are
speranța ca în 2023 să
beneficieze de un nivel
similar de alocări. Asta ar
însemna ca bugetul să fie
mult peste 2022, așa cum
ar fi normal într-un an
preolimic.

Într-o postare pe un site de

socializare, Ministrul Sportu-
lui, Eduard Novak, a anunţat,
că bugetul iniţial al minis-
terului pe care îl conduce va
fi în 2023 de 581,5 milioane
de lei, cu 60 de milioane în
plus faţă de cel din 2022.

"După un an 2022 în care
sportul românesc a avut
rezultate deosebite, avem un
start bun şi în 2023. Bugetul
iniţial al Ministerului Sportu-
lui va fi de 581,5 milioane lei
în 2023, faţă de 521,5 mili -
oane lei pe 2022", a notat
ministrul care speră ca spor -
tul românesc să primească

alocări suplimentare pentru
proiecte, mai ales că 2023
este an preolimpic.

"În plus, având în vedere
că pe parcursul anului 2022
ministerul a primit alocări su-
plimentare, prioritizarea
Stra tegiei Naţionale pentru
Sport şi proiectele viitoare
din 2023 ne dau încredere că
nevoile din activitatea spor -
tivă vor fi susţinute şi buge-
tate în conformitate cu
rea li tatea. Mai ales că ne
aşteaptă un an preolimpic", a
mai afirmat Novak.

Sportul va avea mai mulți
bani în anul preolimpic

T
ragerea la sorți a
grupelor din Elite
Round a avut loc  la

sediul UEFA de la Nyon,
din Elveția iar  România a
nimerit în grupa 1,
împreună cu Franța,
Norvegia și Irlanda de
Nord. România (de pe
primul loc) și Letonia
(ocupanta locului doi),
ambele echipe calificate la
Turul de Elită pentru Cam-
pionatul European de fot-

bal U19 din 2023, după
turneul grupei a 6-a 
preliminare, desfășurat, 
în luna septembrie la
Buftea și Voluntari.

Iată componența tuturor
grupelor:

Grupa 1:Franța, România,
Norvegia și Irlanda de Nord

Grupa 2: Germania, Slove-
nia, Belgia și Italia

Grupa 3: Ucraina, Spania,
Danemarca și Luxembourg

Grupa 4: Portugalia, Croa -

ția, Cehia și Suedia
Grupa 5:Irlanda, Grecia,

Estonia și Slovacia
Grupa 6:Serbia, Polonia, Is-

rael și Letonia
Grupa 7:Anglia, Turcia, Is-

landa și Ungaria
Câștigătoarele grupelor se

vor califica la turneul final
care va fi găzduit de Malta, în
perioada 3-16 iulie 2023.

Vă reamintim că lotul Ro -
mâ niei, este pregătit de
Alexandru Pelici.

Fotbal 

Grupele Elite Round 
la fotbal Under 19

F
că finala Cupei 
Mondiale 2022 din
Qatar se va disputa

cu o nouă minge,
denumită Al Hilm 
(Visul, în limba arabă) şi
decorată cu nuanţe de
vişiniu care amintesc de
drapelul Qatarului.

Noua minge Al Hilm va în-
locui astfel balonul Al Rihla
(Călătorie), folosit de la de-
butul actualului turneu final.

"Al Hilm va fi mingea
oficială de meci pentru fi-
nale, meciul pentru locul trei
şi finala" programată în data
de 18 decembrie, pe Lusail
Stadium, a scris Federaţia
internaţională de fotbal într-
un comunicat. Noul balon,
produs de compania Adidas,
va fi echipat cu 'tehnologie

semi-automatizată de sem-
nalizare a ofsaid-ului"
(SAOT), la fel ca şi Al Rihla.
Este vorba de un senzor
plasat în centrul mingii şi
care transmite date de 500
de ori pe secundă, deter-
minând când balonul este
jucat mult mai precis decât
ar putea să o facă ochiul
uman.

FIFA a introdus utilizarea
acestei tehnologii în timpul
acestei Cupe Mondiale, fiind
menită să accelereze şi să
facă deciziile de arbitraj mai
fiabile. 

SAOT trebuie să permită
stabilirea în orice moment a
poziţiei jucăto rilor şi a min -
gii, facilitând detectarea 
ofsaid-urilor fără a înlocui
însă decizia arbitrilor.

 Fotbal   

Cupa Mondială Quatar 2022 –
finala  cu altă minge



P
rima ediție a Cupei
României pentru
echipe mixte a arătat

o altă față a gimnasticii: o
competiție fără presiunea
rezultatului, desfășurată
sub semnul bucuriei, 
pasiunii și emoției.

La BT Arena din Cluj Na -
poca, FRG și autoritățile locale
au organizat primul eveni-
ment al gimnasticii artistice și
aerobice după Campionatele
Europene din 2017.

Pentru Marian Drăgulescu
s-a organizat retragerea
oficială. Cel mai bun gimnast
român a urcat cu emoție pe
podium, amintindu-și de cele
mai dragi medalii, cele câşti -
gate în urmă cu 5 ani la eu-
ropenele de acasă (două,
dintr-un total de 31).

Dan Grecu, primul campion
mondial din România și antre -
norul care a stat la baza succe-
selor europene, mondiale și
olimpice ale generației de aur
a gimnasticii masculine, a fost
numit Vicepreședinte onorific
al FRG.

Cei mai buni gimnaști ai
României din 2022 au fost
premiați, iar primii 3 de la
fiecare categorie au urcat, sim-
bolic, pe podium.

Gimnastică artistică femi -
nină:

1. Ana Maria Bărbosu 2.
Amalia Puflea 3. Sabrina
Maneca Voinea 4. Amalia
Ghigoarță

5. Miruna Botez 6. Andreea
Preda 7. Anamaria Mihăescu 8.

Alexia Vânoagă 9. Ella Oprea
Crețu 10. Ioana Stănciulescu

Gimnastică artistică mascu -
lină:

1. Gabriel Burtanete 2. An-
drei Muntean 3. Țarcă Nicholas
4. David Puicea  5. Robert Bur-
tanete 6. Norbert Marcu  7. An-
drei Titi 8. Rafael Szabo 9.
Răzvan Marc 10. Roland Mo -
doianu

Gimnastică aerobică: 1. Ga -
briel Bocșer 2. Daniel Țavoc 3.

Mihai Popa 4. Leonard Manta
5. Antonio Surdu 6. Daria Mi-
haiu 7. Darius Branda 8. San-
dra Dincă 9. Miruna Iordache
10. Mirela Frîncu

Cupa României a fost
câștigată de echipa alcătuită
din  Sabrina Maneca Voinea,
Andrei Muntean, și Aerobic
Dance - Antonio Surdu, Leo -
nard Manta, Darius Branda,
Sandra Dincă, Daria Mihaiu
(LPS Cetate Deva), Miruna Ior-

dache.
Pe locul al 2-lea s-a clasat

echipa alcătuită din : Amalia
Ghigoarţă(LPS Cetate Deva),
Roland Modoianu, Trio: Leo -
nard Manta, Daniel Ţavoc,
Miruna Iordache, iar pe
treapta a 3-a a podiumului a
urcat echipa: Ana Maria
Bărbosu, Răzvan Marc, Perechi
(juniori) - Mădălin Boldea,
Mara Dragomir.

Constantin Vasilescu- Pre -
şe dinte Executiv al Uniunii
Generale a Industriaşilor din
România (UGIR-1903), a
donat 5000 de euro pentru
premierea echipelor care au
urcat pe podium, felicitând
federația pentru eforturile
continue de a susține sportivii
de la toate categoriile și de la
toate disciplinele.

Finalul evenimentului a fost
marcat de un moment emo țio -
nant, avându-I ca protagoniști
pe toți sportivii participanți -
“Simbioză” și a cărui coregrafie
a fost semnată de Marcela
Fumea.
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Gimnastică

Ana Maria Bărbosu - cea mai bună gimnastă 
din România în 2022

Tenis de câmp

Cazul de dopaj al Simonei Halep 

poate fi rezolvat foarte curând

P
reşedintele interi-
mar al Federaţiei
Române de Tenis,

George Cosac, a declarat
că lucrurile merg pe un
făgaş bun în procesul de
doping al jucătoarei Si-
mona Halep, depistată
pozitiv cu roxadustat la
un control efectuat la US
Open.

"Nu mai ştiu nimic despre
Simona, doar ce citesc şi eu.
Se pare că lucrurile merg pe
un făgaş bun. Eu am ferma
convingere că va ieşi bine şi,
mai mult decât atât, am
ferma convingere că Simona
este curată", a afirmat Cosac,
prezent la Adunarea Gene -
rală de Alegeri a Federaţiei
Române de Tenis.

Cea mai bună jucătoare
română de tenis, Simona
Halep, a anunţat, la 21 oc-
tombrie, pe Instagram, că a
fost testată pozitiv la un con-
trol antidoping, la substanţa
roxadustat.

''Astăzi începe cel mai di-
ficil meci din viaţa mea: o
luptă pentru adevăr. Am fost
notificată că am fost testată
pozitiv pentru o substanţă
numită Roxadustat, într-o
cantitate extrem de mică,
lucru care a venit ca cel mai
mare şoc al vieţii. În toată
cariera mea, ideea de a trişa
nu mi-a trecut nici măcar o
dată prin minte şi este total
împotriva valorilor cu care
am fost educată. În faţa unei
situaţii aşa de nedrepte, mă

simt confuză şi trădată. Voi
lupta până la sfârşit pentru a
dovedi că nu am luat
conştient substanţa interzisă
şi am încredere că mai de-
vreme sau mai târziu ade -
vărul va ieşi la iveală'', a spus
Halep.

Simona Halep, câştigătoa -
rea a două titluri de Mare
Şlem, la Roland Garros
(2018) şi Wimbledon (2019),
a subliniat că în acest caz nu
este vorba de titluri şi bani, ci
de onoarea sa: ''Nu este
vorba de titluri sau bani. Este
despre onoare şi despre iu-
birea pe care am dobândit-o
pentru jocul de tenis în ul-
timii 25 de ani''.

''Proba a fost împărţită în
două şi analiza ulterioară a
conţinut FG-4592 (Roxadus-
tat), care este pe lista 2022 a
substanţelor interzise a
Agen ţiei Mondiale Antido -
ping (AMA/WADA)'', a men -
ţionat ITIA, precizând
pre  zenţa substanţei a fost
confirmată la contraexper -
tiză.

Halep, care ocupă în
prezent locul 10 în clasamen-
tul mondial, a fost testată
pozitiv la US Open

S
portivul român David
Popovici s-a clasat pe
locul patru în finala

probei de 100 m liber, joi,
la Campionatele Mondiale
de înot în bazin scurt (25
metri) de la Melbourne, cu
timpul de 45 sec 64/100.  

Popovici, campionul mon-
dial al probei în bazin olimpic,
a fost la doar şapte sutimi de
secundă de medalia de bronz,
dar a stabilit un nou record
mondial de juniori, dobo -
rându-l pe cel de miercuri, din
semifinale (45 sec 91/100).

Medalia de aur a fost
câştigată de australianul Kyle
Chalmers, în 45 sec 16/100,
argintul a revenit francezului
Maxime Grousset, 45 sec
41/100, iar bronzul a fost
obţinut de italianul Alessan-
dro Miressi, în 45 sec 57/100.

David Popovici va mai lua
startul la Melbourne şi în

proba de 200 m liber, după ce
la 400 m liber nu a trecut de
serii.

Andrei Anghel a ratat califi-
carea în finala probei de 50 m
spate, joi, la Campionatele
Mondiale de înot în bazin scurt
(25 metri) de la Melbourne,
după ce a fost descalificat.
Anghel, antrenat de Marius
Grigore, fusese cronometrat în
a doua semifinală cu timpul de
23 sec 24/100, rezultat care
oricum nu i-ar fi adus califi-
carea în finală.

De remarcat că sportivul
legitimat la CSM Bucureşti a
fost înregistrat, tot joi, în seri-
ile probei cu 23 sec 12/100, al
şaptelea timp. Finala va avea
loc vineri, de la 11:12, ora
României.

România este reprezentată
de trei înotători la Mondialele
de la la Melbourne (13-18 de-
cembrie).

Natație 

David Popovici, locul patru 

la Mondialele din Australia



Cu o istorie fascinantă,
parfumul încântă
simțurile, aduce un

plus de farmec, devenid un
accesoriu aproape indis-
pensabil. Și, chiar dacă nu
sunt reguli stricte privind
alegerea lui, parfumul
completează orice ținută,
definindu-ne personali-
tatea. 

Parfumul şi
anotimpul

În zilele noastre, regula
alegerii unui singur parfum
nu mai este valabilă. Iar ca să
întregim atmosfera sau să
aducem un plus de bună
dispoziție evenimentului la
care participăm, vom ține
seama și de anotimpul în care
ne aflăm, mai ales că există o
gamă variată de parfumuri și
avem de unde alege. Iar cum
fiecare anotimp are farmecul
lui, vom începe cu:

Primăvara 
Când prospețimea și

farmecul ei se resimte peste
tot, femeile vor alege par-
fumurile florale, cu miros de
iasomie, violete, magnolie,
lăcrămioare, scrie parfimo.ro.
Bărbații ar trebui să aleagă
tonurile parfumate de lămâie,
salvie, cedru, coriandru sau
mosc alb. Toate acestea se
îmbină armonios cu verdele
crud al primăverii, cu aerul
proaspăt și aromele ei incon-
fundabile. 

Vara 
Plină de lumină și culoare,

vara ne întâmpină cu mirosul
trandafirilor, tuberozelor și,
nu în ultimul rând, cu par-
fumul mării. Dar cum toate

miresmele ei aduc bună
dispoziție sporind farmecul
acestui anotimp, ne putem
permite aproape orice par-
fum. 

Toamna
Parfumul verii se împle -

tește armonios cu aromele
fructelor coapte, iar în acest
anotimp este indicată apa de
parfum mai grea, mai picantă,
scrie parfimo.ro. De aseme-
nea, parfumurile cu aromă de
santal, mosc sau vanilie pot
accentua frumuseţea toam-
nei. 

Iarna
Parfumurile orientale, aro -

mele cu miros de vanilie, por-
tocale, scorțișoară sau cui șoa re
aduc Sărbătorii Crăciunului un
farmec aparte, completând at-
mosfera festivă.

Selecția parfumului
Trebuie făcută cu grijă.

Dacă avem un parfum prefe -
rat, vom face în așa fel încât să
nu-i deranjăm pe cei din jur,
mai ales dacă participăm la un
eveniment anume.

O aromă rafinată
Este, în general agreată,

dacă este aleasă cu grijă. Cu
toate acestea, ar fi bine să ne
asigurăm că nu creează dis-
confort.

Aromele intense
Dau siguranță și accentu -

ează personalitatea. Sunt
potrivite pentru întâlnirile de
afaceri, mai ales dacă per-
soana respectivă este
dominantă și încrezătoare.

Aromele dulci
Sunt ideale pentru întâlnir-

ile cu un partener anume, în-
trucât acestea dau un
sentiment de intimidate. Ast-
fel de parfumuri pot aminti de
momentele deosebite din
viața noastră. 

Parfumul, 
în funcție 

de culoarea preferată 
Alături de parfumuri,

haine le spun multe despre
noi. Iar parfumul ales în
funcție de culoarea îmbrăcă -
mintei, echilibrează ținuta, in-
diferent unde ne aflăm. 

Îmbrăcămintea 
de culoare albă sau

neagră
Se îmbină perfect cu miro-

sul proaspăt de citrice, crin,
piersică, trandafir sau ia-
somie. Dacă ținuta de seară a
doamnelor este de culoare
neagră, atunci esența de zam-
bile, gardenia, piper, vanilie
este alegerea potrivită.
Îmbrăcămintea bărbătească,
de culoare închisă, se com -
pletează cu parfumul de san-
tal sau bergamotă. 

Culoarea roșie
Sugerează energie, vitali-

tate, este potrivită persoanelor
care preferă par fu murile cu
arome de orhidee, mahon,
coacăze, ghimbir, mosc sau
lemnul de cedru.

Verdele – culoarea 
naturii

Atrage după sine parfu -
murile florale de portocal, ia-
somie, flori de lotus sau de
violete.

Culorile roz, galben
pal sau lavandă

Fac parte din preferințele
noii generații și sugerează
parfumuri cu arome de
carmel, lemn dulce sau bujor.

Albastru coral 
Sinonimă cu vara, prospe -

țimea și marea, această cu-
loare se potriveşte perfect cu
aro mele de mere, crin, ias o -
mie și flori de magnolia.

Când și unde se aplică
parfumul?

Specialiștii ne sfătuiesc 
să-l aplicăm în zonele cu 

pulsul mai puternic, cele mai
potri vite fiind încheieturile,
gâtul, decolteul sau în spatele
urechilor, scrie doc.ro. 

Aceste locuri fiind mai
calde, parfumul se evaporă
mai repede. Parfumurile se
pot aplica și pe haine, dar
există riscul ca pe țesăturile
deschise la culoare, să lase
pete. Dar trebuie știut că,
atunci când parfumul este
aplicat pe țesături, are un
efect diferit asupra hainelor
decât asupra pielii.

Cum prelungim 
persistența 

parfumului?
Ca să persiste ore în șir,

specialiștii ne sfătuiesc să
ținem cont de unele reco -
mandări. Astfel că:

• Parfumurile se aplică
înainte de a ne îmbrăca, mai
ales că, unele dintre acestea
pătează.

• Mirosul parfumului va
persista dacă acesta se aplică
pe o piele hidratată.

•  Dacă este aplicat pe un
strat de vaselină cosmetică,
persistența parfumului se va
simți întreaga zi.

• Atunci când se parfu -
mează părul parfumul per -
sistă, întrucât uleiurile
natu rale păstrează mirosul
mai mult timp. Dacă părul
este uscat, parfumul se
pulverizează pe o perie de păr.

• Parfumul trebuie lăsat să
se usuce în mod natural, nu se
masează zonele în care a fost
pus, întrucât esența lui se va
diminua.

Cornelia Holinschi
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Se remarcă printr-un
gust plăcut, fiind
disponibile pentru

consum o perioadă mai
îndelungată din an.
Potrivit cercetătorilor,
consumul prunelor uscate
poate aduce o mulțime de
beneficii organismului,
fiind considerate medica-
mentele naturale ale
iernii.

Proprietăți 
terapeutice

Cunoscute ca remedii na-
turiste de excepție, prunele
uscate au o mulțime de calități
terapeutice. Cu o va loare
nutritivă deosebită, acestea
pot fi consumate ca atare sau
pot fi adăugate la diferite
preparate culinare. Potrivit
cercetătorilor, culoarea lor
este dată de resvera trol, un
antioxidant foarte puternic,
care poate încetini sau chiar
opri înmulțirea celulelor can-
cerigene. Medicina tradițio -
nală le recomandă ca remedii
pentru mai multe afecțiuni,
rezultatele obținute fiind din-
tre cele mai bune. 

În caz de osteoporoză
În urma studiilor efectuate,

cercetătorii au asociat con-
sumul prunelor uscate cu un
risc mai redus de afecțiuni
osoase. În același timp, pot
crește nivelul anumitor hor-
moni care sunt implicați în
formarea și întărirea oaselor.

Îmbunătățesc digestia
Un consum constant de

prune uscate ajută la
îmbunătățirea digestiei. Atât
prunele, cât și sucul lor, conțin
o substanță cu efecte laxative
naturale, studiile efectuate
dovedind faptul că prunele
uscate sunt mai eficiente în
tratarea constipației decât
unele tipuri de laxative, scrie
libertatea.ro. Astfel că, în caz
de constipație sau balonare,
se vor lăsa la înmuiat peste
noapte, în apă călduță, șase
prune uscate, tăiate în patru,
la care se adaugă puțină
lămâie, scrie adev.ro. A doua

zi, pe stomacul gol, se vor
consuma prunele și se va bea
apoi apa. Repetându-se pro-
cedeul câteva zile la rând,
tranzitul intestinal va reveni
la normal.

Contribuie la
sănătatea inimii

Atât prunele uscate, cât și
sucul de prune protejează

inima, având capacitatea de a
reduce hipertensiunea arte -
rială și nivelul colesterolului,
factori majori de risc pentru
bolile de inimă.

Combat anemia și
oboseala

Potrivit specialiștilor, pru -
nele uscate au o valoare
energetică mai mare decât

cele proaspete. Consumul lor
ajută la combaterea anemiei,
oboselii sau senzației de stres.

Ajută vederea
Cantitatea mare de

antioxidanți pe care prunele
uscate le conțin, precum și
alte substanțe din compoziția
lor, pot ajuta la susținerea și
îmbunătățirea vederii nor-
male, mai ales în cazul per-
soanelor vârstnice, scrie
sfaturimedicale.ro.

Au proprietăți anti-
cancerigene

În urma studiilor efectuate,
s-a constatat că, prunele us-
cate măresc numărul bacteri-
ilor intestinale benefice în
întregul intestin, reducându-
se astfel riscul cancerului de
colon. Totodată, acestea pot
ajuta la reducerea riscului de
boli cronice.

Ajută memoria
Cantitatea însemnată de

resveratrol din conținutul
prunelor uscate, ajută la eli -
minarea celulelor deteriorate
care afectează memoria,
susțin cercetătorii.

În bucătărie
Incluse în diverse mâncă -

ruri sau deserturi, prunele us-
cate dau un plus de savoare
preparatelor culinare. Și cum
găluștele se pot prepara și cu
prune uscate, vă prezentăm,
în caseta alăturată rețeta:

***
• Prin uscare, prunele își

păstrează proprietățile an-
tioxidante, pierzându-se foar -
te puține vitamine și
mine  rale. 

• Prunele uscate, chiar
dacă au o mulțime de bene -
ficii pentru sănătate, nu sunt
recomandate bolnavilor de
diabet, întrucât au o con -
centrație mare de glucide,
spun medicii. 

• Consumul de prune us-
cate nu este indicat nici în
cazul suferințelor renale, cum
ar fi pietrele de la rinichi.
Prunele uscate și afumate nu
trebuie consumate întrucât
pot fi cancerigene. Și, nu în ul-
timul rând, înainte de a se în-
cepe o dietă cu prune uscate,
persoanele cu anumite
afecțiuni trebuie să consulte
medicul.

Cornelia Holinschi

Prunele uscate -  poamele
binefăcătoare ale iernii

Găluște cu prune uscate
Ingrediente: 12 prune uscate, 500 ml de vin roșu, 2-

3 linguri de zahăr tos, coajă de lămâie, 300 g cartofi, o
lingură de ulei, un ou, 100 g făină, 50 g unt, 3-4 linguri
de pesmet, 2 linguri de nuci sau migdale sfărâmate,
zahăr pudră vanilat, puțină sare.

Mod de preparare:
Vinul se pune la fiert, se îndulcește după gust și se

aromează cu coajă de lămâie. Prunele uscate, spălate, se
pun în vin, lăsându-se să dea câteva clocote, după care, se
acoperă și se lasă 3-4 ore la înmuiat. Prunele se curăță apoi
de sâmburi și se lasă la scurs. Cartofii fierți se zdrobesc și
se amestecă bine cu uleiul. După ce se răcesc se adaugă
făina și oul, amestecându-se până la omogenizare. Din alu-
atul obținut se întinde o foaie groasă de 2-3 cm., care se îm-
parte în 12 bucăți. Prunele scurse se dau prin pesmet și se
îmbracă în aluat. Se trec apoi prin făină și se pun, pe rând,
într-o oală cu 3 litru de apă clocotită. Se lasă la foc mic 10-
15 minute, după care se stinge focul și se mai lasă acoperite
încă 15 minute. Găluștele fierte se scot din apă, se lasă la
scurs și se trec prin pesmet rumenit în unt și nucă zdrobită,
apoi se pudrează cu zahăr vanilat. 
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Se apropie sărbătorile și în-
cepe agitația atât la serviciu,
cât și acasă. Trebuie să
rezolvați toate problemele în
timp util, dar pentru acest
lucru este nevoie să vă
selectați prioritățile. Totodată,
manifestați prudență în tot ce
faceți.

Informațiile primite vă ajută
să finalizați cu bine tot ceea ce
v-ați propus în perioada
următoare. Vă străduiți, pe tot
parcursul intervalului, să
faceți față sarcinilor primite și,
mai ales, să vă încadrați în
timp. Partenerul de cuplu are
nevoie de sprijinul vostru.

Eforturile pe care le faceți la
locul de muncă vor fi
răsplătite. Este posibil să
câștigați ceva bani în plus și să
rezolvați toate problemele pe
care le mai aveți. Veți lua
hotărâri importante pentru
voi și, se pare, veți avea succes.

Începeți săptămâna în forță și
nu vă oprește nimic să
rezolvați tot ce v-ați propus. Ar
trebui să priviți cu atenție la
tot ce se întâmplă în jurul
vostru și să luați hotărârile
cele mai bune. Nu trebuie să
vă influențeze nimeni și nimic.

Intuiția vă ajută să aveți o altă
viziune asupra posibilităților
de a câștiga niște bani în plus,
mai ales că situația voastră
financiară nu este prea bună.
Ca să reușiți, nu vă lăsați
ademeniți de promisiuni
deșarte și mergeți pe drumul
ales doar de voi.

Priviți cu atenție la tot ce se
întâmplă în jurul vostru și nu
lăsați nimic la întâmplare, mai
ales că lucrurile se aglome -
rează. Dozați-vă eforturile și
gândiți-vă și la sănătatea
voastră. Veți avea parte de zile
liniștite, în care cei dragi vă
vor fi alături.

Proiectele pe care vi le
propuneți vor fi acceptate, dar
și aducătoare de venituri.
Munciți mult, dar cu spor, iar
veniturile voastre vor fi pe
măsură. La locul de muncă in-
tervin unele schimbări, dar de-
pinde numai de voi cum le veți
gestiona pe parcurs.

La serviciu se întrevăd
schimbări legate de salarizare.
Totul este să nu vă grăbiți și să
acceptați imediat ofertele care
vi se fac și să negociați fiecare
aspect din activitatea voastră.
Persoanele apropiate vă vor
vizita în prag de sărbători.

Veți relua proiectele nefinali -
zate și vă străduiți să le
terminați cât mai repede. Vă
preocupă situația financiară
pentru că, odată cu sărbă -
torile de iarnă, cheltuielile se
înmulțesc. Sfârșitul intervalu-
lui îl petreceți alături de pri-
etenii apropiați.

Apar noi oportunități în plan
profesional şi căutați să vă
încadrați în timp. Veți avea în-
tâlniri și discuții cu mai multe
persoane interesate de proiec -
tele voastre. Sprijinul colegilor
este binevenit, mai ales în
această perioadă.

Lucrurile au început să reintre
pe făgașul normal, iar acum
vă gândiți la concediu și la
sărbătorile care se apropie.
Reușiți să faceți surprize
plăcute celor dragi și, nu este
exclusă o călătorie în afara
țării. Astrele vă favorizează.

Este posibil să vi se propună o
colaborare interesantă. Gândiți-
vă bine înainte de a accepta, mai
ales că în plan profesional
traversați o perioadă bună.
Acum, în apropierea sărbăto -
rilor, vă străduiți și reușiți să
faceți surprize plăcute celor
dragi.

• Întrebarea unui copilaș:
- Mami, ce-a făcut barza după ce m-a adus pe

lume?
- Copile… trei zile a băut și apoi a dormit alte

două zile!

• Surpriză!
Se întoarce nevasta acasă de la maică-sa și își

găsește bărbățelul hărnicind prin bucătărie, cu
masa pregătită pentru două persoane, lumânări,
atmosferă romantică ...

- Vai, ce surpriză!
- Na, chiar că îi! Io am crezut că vii acasă abia

mâine!

• Ion, pe patul de moarte 
- Marie, după ce m-oi duce io, vreau ca tu să te

măriți cu Gheorghe.
- Dar vai Ioane, cum poți să îmi ceri aşa ceva, nu

vreau să mă mărit cu nimeni în afară de tine. 
- Dar de ce vrei să mă mărit cu Gheorghe?
- Fiindcă şi el mi-o dat țeapă la un târg, cu un cal.

• Într-un bloc…
Un locatar strigă la administrator:
- Veniţi repede, se aruncă soacră-mea pe geam!
- Şi de ce aveţi nevoie de mine?
- Nu poate deschide geamul!

• Nedumerirea lui Andrei…
- Mamă, mi-a căzut un dinte, o să vină zâna

măseluță?
- Nu, nu vine.
- De ce, mamă?
- Andrei, îți cad dinții din cauza băuturii, pentru

că tu ai 35 de ani!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 17 decembrie, ora 20,00

Amprenta iubirii 
Filmul spune povestea învățătoarei Missie La-

Haye. Aceasta, după moartea soțului ei, ne-
maiputând face față greutăților vieții, hotărăște să
se stabilească, împreună cu fiul ei la ferma
părintească. Acolo, își va relua slujba de învățătoare.
Atunci când în sat sosește un grup de orfani iar pas-
torul face apel la milostenia localnicilor, Missie o ia
sub aripa ei pe Belinda, o fetiţă de 14 ani, ai cărei
părinți muriseră. Aparent fără motiv, adolescenta
nu este deloc receptivă la afecțiunea pe care noua
ei mamă i-o oferă, iar acest lucru o va pune la grea
încercare pe Messie. Dar într-o zi, Messie va află
cauza comportamentul ciudat al fetiței, aceasta as-
cunzând un mare secret.

TVR 2

Minutul de umor

Vineri, 16 decembrie
DIVA, ora 20,00, Un Crăciun glazurat
PRO CINEMA, ora 20,30, Planul divin

Sâmbătă, 17 decembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Învață să trăiești
TVR 1, ora 21,00, Astă seară dansăm în 

familie

Duminică, 18 decembrie
TVR 2, ora20,00, Totul se plătește
FILMCAFE, ora 20,00, Apa neagră:Abisul

Luni, 19 decembrie
PRO TV, ora 20,30, Răpirea
ANTENA 1, ora 23,30, Exodus: Zei și regi

Marți, 20 decembrie
TVR 1, ora 22,00, Nikita
PRO TV, ora 22,15, Justiție pe cont propriu

Miercuri, 21 decembrie
TVR 2, ora 20,00, Cele zece porunci
PRO CINEMA, ora 20,30, Casper

Joi,22 decembrie
PRO TV, ora 20,30, Femeia Fantastică
NAȚIONAL TV, ora 21,00 , Crăciun cu scân-

tei



A
ustriecii au făcut tot
ce-au vrut în Româ-
nia, braț la braț cu

politicienii români. S-a
furat tot ce s-a dorit și cum
au dorit. Iar acum, ”ne-au
tras-o”! 

Când pentru români era
austeritate, directorul Raif-
feisen participa  la protestele
#rezist și banca austriacă
primea o scutire de 80 mili -
oane de euro. În februarie
2017 directorul Raifeissen
Bank România, Steven Van
Groningen, vine în Piața Victo-
riei, să se dea #rezist și cult.
Toată floarea USR și PLUS
saluta prezența lui acolo: că
europenism, că normalitate
and shit.  Imediat a urmat o
reacție ,,inedită”  la partici-
parea şefului Raiffeisen Bank
la proteste.  

În 8 martie 2021, prin
Senat trece, tacit, legea care
anulează datoria de 80 mil-
ioane euro pe care o au BCR și
Raifeissen Bank către statul
român. A trecut tacit, pentru
că președintele Senatului a re-
fuzat sa o introducă pe or-
dinea de zi timp de trei
săptămâni, adică fix cât mai
trebuia ca să se ajungă la ter-
menul de adoptare tacită.
Președintele Senatului era, pe
atunci, Anca Dragu, de la PLUS.
De profesie bancher! 

Mai țineți minte? 

Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie  soluţionase definitiv
cauza prin care se constatau
practici comerciale incorecte
ale Raiffeisen Bank SA, menite
a afecta interesele financiare
ale consumatorilor. Opera-
torul economic Raiffeisen
Bank SA urmează să restituie
sumele recalculate în raport
cu cele încasate cu titlu de
dobânzi, celor care au contrac-
tat credite în lei, EURO și CHF
(franc elvețian), în perioada
2006-2009. ANPC precizează
faptul că diferen țele de
dobânzi se ridică la un cuan-
tum de aproximativ 19 mil-
ioane de euro. 

Steven van Groningen
luase decizia de a se afișa în
fruntea manifestațiilor de
noapte din Piața Victoriei, îm-
potriva controversatei Ordo -
nanțe 13. O mizerie! O
pre zență de-a dreptul nefi -
rească și fără precedent, în
niciun colț al lumii, pentru
președintele unei reputate

instituții bancare care își
desfășoară activitatea în altă
țară. Astfel că, van Groningen
a riscat chiar retragerea de la
post, după ce superiorii Raif-
feisen din Viena l-au chemat
să dea explicații în legătură cu
atitudinea de sindicalist pe
care a afișat-o ostentativ la
proteste.  

Mai țineți minte că acest  di-
rector era chiar fostul chiriaș
de la Sibiu  Și încă unul extrem
de generos, care nu s-a prea
uitat la bani atunci când oa-
menii săi au trebuit să nego-
cieze ”prețul corect” pentru
casa din strada  care adă -
postea sediul băncii. Au plătit
și în avans pe trei ani. O chirie
modică! 

Vă mai aduceți aminte de
zece august?! Vă mai amintiți
de ,,geaca roșie” și ,,șepcuță”.
Noi acum plătim lupta pentru
șubrezirea PSD, chiar desfiin -
țarea lui și guvernarea distru -
gătoare, catastrofală USR-PNL.
Acum plătim Prostia și Hoția.
De data asta parcă toată lumea
a mințit prea mult, iar pe
minciună și pe m,,,e PSD nu se
putea clădi nimic sănătos.
Acum minciunile Bruxelles-
ului și ale României au fost pur
și simplu respinse de Austria,
cu alte minciuni gogonate.
Uniunea Europeană este în
derivă, au început arestările
pentru corupție. Jigodismul
începe să iasă la suprafață.
Urmează vaccinurile?

Octavian Goga: „Ţară de
secături, ţară minoră, căzută
ruşinos la examenul de capac-
itate în faţa Europei”. Aici ne-
au adus politicienii ordinari,
hoţii improvizaţi astăzi în
moralişti.

Florin Constantiniu:  „Cla sa
politicǎ din perioada post-
decembristǎ este cea mai
incompetentǎ, cea mai lacomǎ
şi cea mai arogantǎ din în-
treaga istorie a poporului
român”.

Die Welt: ”Spaţiul Schengen
are cu totul alte probleme
decât România şi Bulgaria.
Este criza statului de drept din
UE”.

Sebastian Lăzăroiu: ”Co -
rupție ca la Viena n-o să găsiți
în altă țară europeană!”

„Așa se face că azi, am ajuns
la mâna unui ”prieten drag”,
despre care știam și noi, cum
știa toată lumea, că este o
enclavă rusească în inima Eu-
ropei. Ba, mai rău, l-am invitat
și în casă și am făcut afaceri

împreună, alimentând bugetul
Moscovei, sau l-am lăsat să
cutreiere prin păduri și să taie
la liber copaci. OMV, Erste,
Reiffesen, Schweighofer, nu -
miți-le voi pe toate.

Corupția se extinde!

E multă corupție în Româ-
nia, dar uite că a apărut și la
Bruxelles! Politicienii austrieci
pur și simplu au vândut statul
austriac Moscovei. L-au vân-
dut pe banii luați de ei și
acoliții lor din companii. Cum?
Am zis au vândut statul aus-
triac? Da, propriu-zis nu există
azi un stat austriac decât cu
numele. Toți  răspund la un
singur telefon din Lubyanka.
Nu cred că există acolo un
politician cu influență care să
nu aibă legături cu Moscova.

”Noi ce facem legat de asta,
domnilor politicieni? Pentru
că aceiași politicieni de la
Viena și companiile lor ne vor
vinde și pe noi la fel cum și-au
vândut statul”, a spus Lăză -
roiu, (fost consilier preziden -
țial). 

Suntem o colonie și nu e

vina nimănui!

Doar a noastră, și ne-am
trezit singuri și desculți.
România nu știe dacă mai e o
țară, dacă mai are un popor”.
Pare a fi o colonie uitata, de la
marginea imperiului, de care
își aduc aminte mai marii
stăpâni, din când în când, pe la
vreun eveniment. Votam de 30
de ani doar hoți. Alegem să
stăm în birt, la 10 dimineața,
în loc să muncim. Ne prefacem
că muncim, apoi venim acasă
și ne tolănim la televizor. Ne
urâm unii pe alții și ne
închinăm la tot ce nu e ro-
manesc.

Respingem tot ce are
etichetă autohtonă și ne dăm
în cap unii altora, cu
consecvență și înverșunare.
Apoi, ne văietăm. Ne iau alții
lemnul? Nu, îl dăm noi, pe
nimic.  Ne iau alții petrolul? Îl
dăm noi, pe doi lei, ca să mai
pună un leu deoparte băieții
deștepți. Ne iau pe nimic
grâul? Nu ne pasă. E bună
pâinea de plastic, importată
din China. Inclusiv carnea de
porc, care nici miros de carne
nu mai are. 

Și pentru toate astea, doar
noi suntem de vină. Pentru că
nu ne pasă de țara asta. Nu ne

pasă de noi. Iubirea de țară ar
trebui să fie o rugăciune con-
tinua. Avem timp doar să o
înjurăm.

Iar politicienii noștri îi
decorează pe cei care ne fură.
Decrete semnate de Preșe -
dintele României, Klaus Io-
hannis pentru Merite. Dar și
Iliescu sau Băsescu făceau la
fel.

Klaus Iohannis a conferit
Ordinul Naţional „Pentru
Merit” în grad de Mare Ofiţer,
Excelenţei Sale, doamnei
Rauscher Isabel, ambasadorul
Republicii Austria în România,
în semn de apreciere pentru
implicarea importantă în dez-
voltarea și aprofundarea
relațiilor bilaterale dintre
România şi Republica Austria,
Dr Kraker Margit, Dlui Teutsch
Gotz, Dnei Konrad Ulla psi-
holog, Dr Buhlmann Urs Nico-
laus. De ce au fost decorați?
Urmeaza Eva Kalini? Mare
lucru nu se știe, decât pentru
merite știute doar de alții.
Totul este foarte clar și pe față.
Doar cei care nu vor să vadă și
nu vor să înțeleagă se fac că
plouă! 

România 

este țara mea! 

Noi, care ne văietăm, am
votat. Ce am votat, acum
culegem roadele. Mai știți de
MRU? Virgil Popescu ce legă -
turi are cu austriecii? Avem
mulți care locuiesc la Viena!

Dacă, cât de cât suntem
normali, vinovații se văd de la
o poștă: Iohannis, Aurescu,
Bode, Hurezanu SIE, Ciucă,
Germania, Franța, Olanda,
Rusia etc. Demersul celor de la
Realitatea TV. PLUS, furtună
într-un pahar cu apă. Pe scurt,
cine să facă analiza con-
tractelor cu Austria? Avem noi
justiție, procuratură, DNA,
ANAF, Curte de Conturi și alte
instituții care să nu fie subor-
donate politic Președintelui și
partenerilor strategici? Nu, nu
și iarși nu!  

Când Președintele, cu o
lună în urmă spunea să nu ne
grăbim cu Schengenu, a scăpat
porumbelul din gură, deci,
”mucles naivilor”, de ce
mergeți după fentă că toată
Europa, inclusiv Germania,
Franța susțin România? Gogo-
mani în politică mai putem fi,
cât despre diplomație… Voi
chiar nu pricepeți că România

este neînsemnată, că
partenerii strategici, UE si SUA
vă arunca la gunoi când vor.
Dacă ar fi dreptate, actualii și
foștii ar trebui să plătească! 

Intrarea în Schengen, sin-
cer să fiu, este egală cu ZERO,
în raport cu jaful la care este
supusă Romania și va fi jefuită
în continuare. Fondul Propri-
etatea mai are multe de furat.

Țara  este condusă de
străini

De cei care în viața lor nu
au produs, iar viitorul ei este
incert. Vinovată pentru dezas-
trul din România este și mass-
media, care, din a patra putere
în stat, a devenit o ”cloacă de
slugi”, unelte în mâna servici-
ilor secrete, oameni fără
coloană, fără demnitate, fără
școală, ce se cumpără la pa-
chet. Dar  de ce mai faceți
zarvă? Corupția la noi este
mică în comparație cu ce este
în alte părți, dar tot noi sun-
tem ”vinovații de serviciu”.

Conform A.F.P, eurodepu-
tata socialistă greacă,
vicepreședinte al Parlamentu-
lui European, Eva Kaili a fost
arestată la Bruxelles, în cadrul
unei anchete privind suspici-
uni de corupţie în care este
implicat Qatarul.

Președinta Metsola a decis
să suspende, cu efect imediat,
toate prerogativele, îndatorir-
ile şi sarcinile care i-au fost
delegate Evei Kaili în calitatea
ei de vicepreşedinte al Parla-
mentului European. Toate se
întâmplă din cauza lui Putin!
Să vină Eva la noi să o
decorăm! 

PS. S-a lucrat cu materialul
clientului în acest articol!  

Al dumneavoastră, 
același,

Prof. IOAN ROMEO
MÂNZALĂ
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România – insultată și batjocorită



mod de preparare:
Făina, ținută la cald, se

cerne, iar peste ea se presară
drojdia uscată. Uleiul, borșul,
zahărul și sarea se amestecă
bine, apoi se toarnă peste
făină. Ingredientele se
amestecă până se obține un
aluat consistent. Dacă este
cazul, se mai poate adăuga
făină sau borș. 

Aluatul obținut se lasă o
jumătate de oră să se odih -
nească, apoi se împarte în
două. Fiecare parte de aluat
se întinde într-o foaie
rotundă și subțire. Se taie
apoi sub formă de raze, la
mărimea dorită. 

Se pune la bază o linguriță
de dulceață sau altă umplu -
tură, apoi se rulează strâns,

către vârf. Cornulețele se
așază într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt și se dau la

cuptor la foc mediu, pentru
aproximativ 20-30 minute,
până când se rumenesc ușor.

După ce sunt scoase din cup-
tor, cornulețele călduțe se
dau prin zahăr pudră.
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mod de preparare:
Prazul se curăță și se taie

rondele. Ceapa se taie felii
subțirii, ardeii cubulețe și se
călesc câteva minute în ulei.
Între timp, se pregătește oala
pentru ciorbă, în care se toarnă
apă și se pune la fiert împreună
cu zarzavaturile călite. 

Dovleceii, cartofii, ţelina şi
morcovii se curăță, se taie
cubuleţe și care se adaugă la

ciorbă, lăsându-se să fiarbă, la
foc potrivit. Spre final, se pune
ardeiul iute mărunțit, se mai
dau câteva clocote, apoi ciorba
se drege cu borș, sare și piper.
Înainte de a se stinge focul,
deasupra se presară frunze de
pătrunjel și țelină, tăiate
mărunt. 

Ciorba se acoperă cu un
capac, iar după 15-20 de
minute, se poate servi.

mod de preparare:
Ciupercile curățate se

fierb timp de 15 minute, în
apă cu sare, apoi se
strecoară, păstrându-se apa.
Ceapa curățată de coajă se
taie mărunt și se călește în
jumătate din cantitatea de
ulei. Se adaugă apoi orezul,
ciupercile și două cești din
apa în care au fiert ciuper-
cile. 

Cratița se acoperă cu un
capac, iar compoziția se lasă

să fiarbă, la foc mic, până
scade apa. La final, se adaugă
sare, piper, făină, verdeața și
câteva linguri de sos de roșii.
Ardeii pregătiți se umplu cu
această compoziție și se
așază într-o tavă înaltă, iar
peste ei se toarnă uleiul
rămas, sucul de roșii, puțină
apă, dacă este cazul, o foaie
de dafin, piper și mărar. Tava
se dă la cuptorul încins pen-
tru  aproximativ 30-40 de
minute.

INGREDIENTE

8 ardei graşi mari, 3 cepe, 150 g ciuperci, 100 g orez,
250 g suc de roşii, o ceaşcă de ulei, 50 g făină,  sare,
condiment, pătrunjel verde, o foaie de dafin, mărar. 

INGREDIENTE

un fir de praz, o ceapă, 2-3 ardei, 2 morcovi, un
dovlecel, 3 cartofi, o țelină mică, 2-3 linguri de ulei,
sare, piper pătrunjel verde, frunze de țelină, un ardei
iute murat, borș.

boRș țăRăNEsC CU PRAz 

ARDEI UmPlUțI DE PosT 

CoRNUlEțE CU boRș

INGREDIENTE

500 g făină, 7 g drojdie uscată, 250 ml ulei, 125 ml
borș, o lingură zahăr,  un praf de sare.

Umplutura: rahat (sau dulceață, nuci, magiun)
Pentru finisat: 50 g zahar pudră vanilat
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Călin BICĂZAN



TALON de ANUNŢ GrATUiT PeNTrU PerSOANe FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând apartament în Deva, 60
mp. str. Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi, bal-
con, terasă, proiect balcon. Preț:
255.000 lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, lângă școala A.Șaguna, CT, ter-
mopan, gresie, faianță, baie cu geam,
izolat termic, balcon închis. Preț:
53.800 euro, telefon: 0720.175.876.

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând apartament 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă nouă în Deva, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă cu două corpuri în
localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, zona 
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negocia-
bil. Telefon: 0724.451.762.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

l Vând apartament 2 camere,

Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,

CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.

Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 
2 cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz,
frigider, mașină de spălat. 
Preț: 14.500 euro,  Telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

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 aparta-
ment 2 camere, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. Telefon:
0725.168.007.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer spre închiriere apartament
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

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 Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, 
telefon: 0726.319.204.

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.

TeReNURI

l Vând pădure, 1800 mp, cu  
4 lei/mp, situată deasupra satului
Simeria Veche, cu actele la zi, 
inclusiv TOPO. 
Informații la telefon: 0774.578.808.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

l Vând teren arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,

suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte

la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.

0742.136.978 sau 0799.756.235.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 
7 euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

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 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.

AUTO

l Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

l Vând remorcă Stema, acte la
zi, înmatriculată. Preț: 2500 lei, tele-
fon: 0730.818.130.

l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tău. Insistă!

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat
cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un an).
Preț: 1000 euro, telefon:
0736.029.836.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri
negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. Ofer până la 1000 euro.
În funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

MATRIMONIALE

l Bărbat singur, 56 de ani, cu
situație materială foarte bună, caut
doamnă serioasă pentru prietenie,
eventual căsătorie. Telefon:
0740.326.753.

l Bărbat necăsătorit, creștin neo-
protestant, pensionar, doresc
cunoștință cu o domnișoară sau
doamnă creștină, vârsta 0este 50 de
ani, pentru prietenie, căsătorie.
Adresă e-mail:cristi53@yahoo.com.

l Domn singur, 53 de ani, din
Deva, divorțat 19/95 kg. doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi, pentru o relație
frumoasă de prietenie sau poate chiar
mai mult. Aștept SMS la telefon:
0752.392.515.

l Domn serios, caut doamnă pen-
tru prietenie-căsătorie, cu vârstă de
peste 60 de ani, 1,60 m, 60 kg.,
nefumătoare. Asigur condiții bune de
viață. Informații telefon:
0736.383.325.

l Bărbat, 55 de ani, cu situație
materială foarte bună, caut doamnă
serioasă pentru o prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o
doamnă serioasă pentru o prietenie,
eventual căsătorie, cu condiția să se
mute la mine. Telefon:0747.066.358

l Domn serios, fără vicii, 52 de
ani, cu domiciliul în Hunedoara, fără
obligații, doresc să cunosc o persoană
de sex feminin, serioasă, cu caracter,
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0754.899.659.

l Domn, 56 de ani, fără obligații,
doresc să cunosc o doamnă între 35-
55 de ani, fără obligații, pentru pri-
etenie sau chiar  mai mult. Tel.
0769.325.658.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi pentru prietenie, poate chiar
mai mult. Aștept SMS la n.
0752.396.515.

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

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.

DIVERSE

l Vând, foarte ieftin, aspirator
fără fir și fără sac, DVD player. Tele-
fon: 0745.344.510.

l Vând vin roșu și alb, din
producție proprie, din boabe de
struguri selectați, fără chimicale. Preț:
9 lei/litru și 8 lei pentru cantități mai
mari de zece litri, în bidoanele
cumpărătorilor. Preț: 0724.451.762.

l Vând dulap cu vitrină, sculptat,
stil vechi. Telefon: 0736.383.325.

l Vând țuică de mere, dublu
rafinată, de 60 de grade, curată. Preț:
40 lei/litru. Telefon: 0744.398.487.

l Vând țuică bio, din prune, 52
grade, certificat ecologic. Telefon:
0740.908.529, 0770.401.153.

l Vând telefon ”Nokia”, cu
clapetă, nou și 2 fotolii noi. Preț con-
venabil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

l Vând aparat de sudură la 220V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi de la 1,5-5 și pârlitor pen-
tru pârlit porci, pe lemne, nou, la  220
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând urgent două hambare din
cornier, lemn de 2000 kg, cotarcă
cornier+plasă metalică de 6/1/5m,
cazan de cupru, 30 l, 3 căzi de gorun
de 500 l, în comuna Ilia. Telefon:
0771.044.987.

l Vând aparat de sudură la 220 V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi supertit, de la 1,5-5. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând ștangă remorcare, din 3
segmente, 3 metri liniari, țeavă de
sondă. Poate tracta 4-6 tone, chiar și
mai mult. Telefon: 0721.312.310.

l Vând telefon Nokia cu clapetă
nou și 2 fotolii noi. Tel. 0729.942.745,
0254.216.491, 0724.073,100.

l Vând lemne pentru foc tăiate și
stivuite, betonieră puțin folosită, 2 bu-
toaie din stejar nefolosite (2x100 l),
două damigene de 50 l, cu coș. Prețuri
negociabile, telefon: 0721.732.638.

l Vând convenabil canapea
extensibilă cu ladă de depozitare,
masă extensibilă cu scaune, șifonier
cu 2 uși, masă pentru TV, anexe. Preț:
negociabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit mâncare etc. mașină de
tricotat manuală și ață culori și
grosimi diferite. Tel. 0724.451.762.
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16 - ACTUALITATE

Hunedoara - Restaurarea
Castelului Corvinilor pune la
dispoziţia vizitatorilor noi
spaţii şi elemente spectacu-
loase, acestea completând
oferta turistică a monumentu-
lui istoric medieval. 

În curând vizitatorii
Castelului Corvinilor vor
putea urca până la ultimul
nivel al Turnului Alb - spaţiu
indisponibil până acum. Aici
cursiva reamenajată este gata
iar lucrările de restaurare, în
ansamblu, sunt foarte aproape
de finalizare. Datorită noii
reamenajări, vizitatorii vor
putea avea acces şi la fresca
aflată între Turnul Alb şi Tur-
nul Vechi de Poartă (frescă
descoperită, de asemenea, tot
pe parcursul actualului
proiect de restaurare – con-
servare).  De asemenea, este
finalizată restaurarea celei de-

a treia încăperi de la parterul
Aripii Bethlen – „Camera
samtartăului” (un fel de ad-
ministrator care îşi avea
reşedinţa în Castel, în sec al
XVIII-lea).

Este finalizată şi restau-

rarea uneia dintre principalele
încăperi de la etajul Palatului
Administrativ, spaţiu în care
va fi reamplasată expoziţia
etnografică a obiectivului tu -
ristic. Lucrările de restaurare,
conservare şi punere în va -

loare a Castelului Corvinilor
sunt derulate prin intermediul
unui proiect în valoare de
aproximativ 5 milioane de
euro, cofinanţat prin Progra-
mul Operaţional Regional
2014 – 2020.

Castelul Corvinilor – 
noi spaţii de vizitare

Straja - Stratul de zăpadă
în staţiunea Straja atinge
aproape 30 de centimetri,
trei pârtii fiind pregătite pen-
tru schiorii care doresc să
practice sporturile de iarnă
la acest sfârşit de săptămână.

Sunt deja funcţionale pâr-
tiile Constantinescu, Mutu şi
Platoul Soarelui. Calitatea
pârtiilor este mai mult decât
bună, ele putând fi apreciate
cu nota 8 din 10. 

Salvamontiştii se aşteaptă
la o creştere a numărului de
turişti în aceste zile, având în
vedere calitatea pârtiilor ex-
istente.

Accesul în staţiunea Straja
se poate face cu maşina pe
drumul judeţean care pleacă
din Lupeni. Drumul a fost
curăţat, iar carosabilul este
fără zăpadă. 

Deocamdată nu a fost
activată bariera de la intrarea
în staţiune, astfel că turiştii
pot ajunge cu maşina până la
cabane. Se recomandă însă ca
după descărcarea bagajelor,
autoturismele să fie duse în
parcarea de la intrarea în
staţiune pentru a nu aglom-
era căile de acces, iar
maşinile ambulanţei să poată
interveni rapid, la nevoie. 

Deva - Peste 300 de
invenţii, inovaţii şi proiecte de
cercetare au fost înscrise la
ediţia din acest an a Salonului
internaţional de inventică In-
ventCor 2022, programat să
aibă loc la Deva, în sistem on-
line, în perioada 15-17 de-
cembrie, în coordonarea
inventatorului Corneliu Bir-
tok Băneasă.

Salonul se află la ediţia a
III-a şi este organizat de
Asociaţia CorneliuGroup cer -

ce tare-inovare în colaborare
cu Asociaţia Română pentru
Tehnologii Alternative
(ARTA) Sibiu, în cadrul
manifestării regăsindu-se in-
stitute de cercetare,
universităţi, diverşi inventa-
tori.

„Participanţii la Salonul
internaţional de inventică In-
ventCor prezintă diverse
invenţii şi produse ce sunt
rezultate ale proiectelor de
cercetare, ale tezelor de doc-

torat sau ale unor proiecte
studenţeşti. Ne adresăm şi
copiilor, la categoria Kids Cor-
ner, unde cel mai tânăr parti -
cipant are doar 4 ani şi
jumătate, pentru că Salonul
este dedicat inventivităţii şi
creativităţii, iar cei mici pot fi
specialiştii de care vom avea
nevoie în ziua de mâine”, a de-
clarat inventatorul Corneliu
Birtok Băneasă.

Salonul InventCor acoperă
toate domeniile de activitate,
de la biotehnologie, medicină
şi inginerie, până la
agricultură şi industria de au-
tomotive. Ponderea cea mai
mare invenţiilor de anul
acesta este cea reprezentată
de lucrările din domeniul
medicinei. De asemenea, agri-
cultura este un domeniu la
care au fost înscrise multe
lucrări ce fac referire la noi
soiuri de plante, utilaje agri-
cole sau diverse tehnologii
destinate acestei ramuri eco-
nomice.

Partenerul educaţional al
Salonului InventCor 2022
este Universitatea Politehnica
Timişoara, prin Facultatea de
Inginerie Hunedoara.

Peste 300 de invenţii la Salonul internaţional
de inventică InventCor 2022 

Stratul de zăpadă în staţiunea
Straja atinge 30 de centimetri

Invitaţie la 
“O scrisoare

pierdută”,
premieră la

Deva şi
Petroşani

Deva - Prima copro -
ducție dintre Teatrul Dra-
matic „Ion D. Sîrbu” din
Petroșani și Teatrul de
Artă Deva, spectacolul „O
scrisoare pierdută” de
Caragiale, în regia lui
Alexandru Grecu, va avea
premiera oficială în 17 şi
18 decembrie, la Deva şi
Hunedoara. 

În 17 decembrie, de la
ora 18, spectacolul se va
juca în Sala Mare a Teatru-
lui Dramatic „Ion D. Sîrbu”
din Petroșani, pentru ca
urmă toarea premieră să
fie la Teatrul de Artă Deva,
duminică, 18 decembrie,
de la ora 19,00. 


