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MagaZINPag. 9
Aromate și pline vitamine,
citricele sunt o încântare.
Dar, după ce le savurăm cu
plăcere miezul, aruncăm
cojile, fără să ținem cont
că și acestea pot fi utile.

SĂNĂTaTEPag. 3
Consiliul Judeţean 
Hunedoara a reuşit să
câştige o finanţare
nerambursabilă pentru 
reabilitarea policlinicii
Spitalului Judeţean de
Urgenţă. /pag.3

GRATUIT

La Polul Sud, alpinistul 
adrian ahriţculesei a finalizat
“Circuitul celor 7 vulcani” 

ECONOMIEPag. 5
Noii proprietari ai 
Termocentralei Mintia 
au întâlniri cu autorităţile
judeţene. Investiţiile 
preconizate se ridică 
la 1 miliard de euro. 

/p. 16

Statistici îngrijorătoare despre 
consumul de droguri: elevi de 14 ani 

pe lista victimelor. /pag.3

Cod portocaliu de viscol şi

precipitaţii, în judeţ
Deva – Judeţul Hunedoara se află, alături de alte zone din ţară, sub 

avertizare cod portocaliu de viscol şi precipitaţii abundente, până pe 20
ianuarie, la ora 20,00. 

Pe parcursul zilei de vineri, în general la altitudini de peste 1.200 de
metri, va ninge şi local se va depune strat consistent de zăpadă.

În zona înaltă, la peste 1.700 de metri, vor fi intervale cu viscol puternic
(rafale de peste 100 - 110 km/h) şi vizibilitate redusă.

Judeţele vizate de avertizarea Cod portocaliu sunt: Braşov, Prahova,
Argeş, Dâmboviţa, Sibiu, Vâlcea, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin şi Gorj.

De altfel, săptămâna aceasta, în staţiunea Parâng era semnalat un viscol

extrem de puternic, cu
viteze ale vântului de 120-
140 km/h, la rafală, şi o
vizi bilitate foarte redusă.

Din acest motiv, salva -
montiştii au avertizat asu -
pra pericolelor şi au
re co mandat turiştilor să nu
iasă pe niciun traseu mon-
tan. Nu este exclus, ca în
urmă toarele zile să apară şi
riscul de avalanşă, în cazul
pantelor cu înclinaţii mai
mari de 30 de grade.

Fondat de Cornel POENAR
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R
ecent a intrat în 
posesia noastră 
textul mulțumirii

transmisă de educatoarea
Elena Gheorghioni din
Hunedoara, unei echipe de
la U.P.U. a Spitalului 
Municipal „Dr. Alexandru
Simionescu” din orașul
de pe Cerna.

Aceasta, urmare grijii și
tratamentului acordat soțului
său, Nicușor Gheorghioni, și
din care am reținut.

... Era o seară târzie. M-am
prezentat la U.P.U. a spitalului
hunedorean împreună cu
soțul meu care avea dureri
puternice, urmare a unei colici
biliare. 

Preluarea s-a făcut opera-
tiv, tratamentul urma să se fi-
nalizeze după stabilirea
diag nos ticului.

Asistenta Popa Maria Lili -
ana m-a sfătuit să am în-
credere în personalul unității,
să mă întorc la domiciliu, iar
după stabilirea diagnosticului
și acordarea unui tratament,

voi fi anunțată pentru a trans-
porta pacientul acasă.

Și așa a fost. Soțul meu a
fost asistat, consultat și tratat
cu mult profesionalism. Pe
acest fond, dorința mea și a lui
a fost de-a adresa mulțumiri,
respect și prețuire întregii
echipe din acel schimb și
anume: dr. Bordean Murgu
Anca și asistentele Popa Maria
Liliana, Avădanei Andreea,
Ursan Daniela și Saliv Mihaela.
Aș adăuga și personalul auxi -
liar Ciorea Mircea, Răileanu
Claudia și Piscanu Andrei.

Cu una dintre asistente -
mai exact, Popa Maria Liliana
(foto), am încercat să stăm de
vorbă adresându-i câteva
întrebări.

- Cum ți se pare activi-
tatea ca asistentă medicală
la U.P.U.?

- A fi asistent medical la
U.P.U. cere empatie, curaj și
profesionalism. Este una
solicitantă, plină de adrena -
lină, dar odată cu acestea, la fi-

nalul fiecărui caz, la sfârșitul
fiecărei zile, satis facția cu care
plec acasă este una nemă su -
rabilă deoarece am contribuit
și oferit ajutorul oamenilor
aflați în suferință.

- Este greu să fii asis -
tentă?

- Consider că atâta timp cât
iubești ceea ce faci, nimic nu
este imposibil. Da, sunt zile și
zile. Zile solicitante, grele,
pacienți mulți, dar nimic și ni-
meni nu poate să-mi oprească
dorința de a-i ajuta.

- De ce această meserie?
- Din dorința de a-mi ajuta

semenii. Îmi place adrenalina,
spontanul, îmi place să ajut
oamenii bolnavi. Știu ce să fac
atunci când pacienții îmi
solicită ajutorul medical.

- Îți aduce satisfacție
această meserie? 

- Satisfacție am după fie -
care caz, zi sau noapte
petrecută aici, la locul de
muncă, care este transformat
în a doua mea casă.

- Prezintă-ne o satisfacție
deosebită.

- Satisfacții sunt multe și
toate sunt deosebite. Mă
încântă și îmi aduc o stare de
bine, momentele în care foștii
pacienți mă opresc pe stradă,
mă salută și îmi mulțumesc
pentru ceea ce am făcut pen-
tru ei. Mă bucură și într-
adevăr, aceasta este o reală
mulțumire.

- Ce înseamnă pentru tine
pacientul?

- Pentru mine personal, pa-
cientul este omul care are
nevoie de ajutor și omul pe
care noi, cadrele medicale, tre-
buie să-l supraveghem, tratăm
și să-l asigurăm că totul va fi

bine.
- Care îți sunt calitățile

profesionale?
- Dexteritatea, voința de a-i

ajuta pe ceilalți, spiritul de
echipă.

- Ce îți place să faci în tim-
pul liber?

- De câte ori am timp liber,
o las pe fiica mea să decidă
unde să mergem și pornim la
plimbare fără a mai sta pe
gânduri. Îmi place să ies, să
vizitez peisaje atractive.

- Gânduri de viitor?
- Privesc viitorul atât din

ordin personal, cât și profe-
sional. Doresc să mă bucur de
fiecare clipă, la fel cum am
făcut-o și până acum.

Mulţumiri pentru grija
faţă de bolnavi

Ș
i în acest an școlar,
activitățile care se
desfășoară la Clubul

Copiilor Brad, structură
arondată Palatului Copiilor
Deva - după cum susținea
prof. Sava Voicu Constantin
(foto), în calitatea sa de co-
ordonator - promit prin
vocea profesorilor, atrac-
tivitate, socializare, inițiere
primară, aprofundată sau
de performanță, respect,
multă mișcare și voie bună. 

Rigiditatea unei materii din
curriculumul formal nu se
regăsește la activitățile extra -
școlare. Aici copiii vin de bună
voie, atrași de ceea ce văd și
agreează ceea ce se întâmplă
la aceste cursuri/ activități
nonformale. Siste mul compe -
tițional prin cadrele didactice
prof. Cobori Sorina - dans
modern, prof. Sava Voicu -
educație rutieră/ informatică,
prof. Macsim Adrian - karting/
aeromodele și prof. Rus
Daniela - orientare turistică,
creează un climat destins,
plăcut, agreabil și interesant la
care copiii vin cu plăcere și
motivație.

La activitățile tehnico-
aplicative-educație rutieră,
karting și informatică, dotarea
foarte bună a laboratoarelor
în care se desfășoară cursurile
este un motiv în plus prin care
se poate oferi atractivitate și

interes tuturor categoriilor de
elevi. Cercul de dans modern,
foarte solicitat mai ales de
către fete, le oferă acestora
mișcare, ritm și posibilitatea
de a performa la competițiile
naționale sau internaționale
de dans. Structura Brad are
singurul cerc de educație
rutieră din județul Hunedoara,
unde toate categoriile de elevi
au posibilitatea de a se famil-
iariza cu legislația rutieră într-
un mod permisiv și atractiv.
Dotarea deosebită a cercului
de karting (6 karturi cu motor
termic), unicat în județul
Hunedoara atrage în mod de-
osebit elevii de la toate ci-
clurile școlare. Orientarea
turistică are un impact de-
osebit în rândul elevilor și a
copiilor, oferind posibilitatea
mișcării libere în natură,

sănătate sau chiar cunoștințe
tehnice (montare de corturi,
lecții de supraviețuire, ori-
entare în pădure etc.)

Atractivitatea activităților
noastre are la bază un concept
fundamental rezultat din pasi-
unea profesorilor de a oferi
elevilor ceva nou, plăcut, in-
teresant și pasional. Nu lipsit
de importanță este faptul că
toate activitățile sunt gratuite,
cu program lejer și permisiv,
motiv pentru care normativul
grupelor este atins sau chiar
depășit.

De notat este faptul că am
avut elevi care au ocupat
locuri fruntașe la concursurile
organizate de Ministerul
Educației, mulți dintre ei ben-
eficind de mult dorita și
așteptata bursă de perfor -
manță. Un lucru demn de
toată lauda este că trei dintre
profesorii de la CC Brad, au
proiectele lor inițiate pentru
organizarea de concursuri
județene sau naționale, unele
cu tradiție și cu impact pozitiv
major asupra imaginii insti -
tuției Palatului Copiilor Deva,
în special și a tuturor
instituțiilor școlare din județ
sau naționale în general.

Colectivul de profesori de
la Clubul Copiilor Brad este
unul bine închegat, experi-
mentat și cu posibilități ma-

jore de a se plia pe nevoile și
speranțele de a performa ale
elevilor.

În numele colegilor mei pot
asigura pe toți aceia care au o
implicare mai mică sau mai
mare la aceste activități
menționate mai sus că vom
rămâne alături de toți copiii și

elevii cu sufletul, mintea și
înțelepciunea, creând un cli-
mat plăcut și atractiv tuturor
celor care ne solicită ajutorul
didactico-pedagogic, social și
afectiv.

Pagină realizată
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

La Clubul Copiilor Brad - climat plăcut, atractiv și motivant
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Deva – acă mai era nevoie
de o dovadă a faptului că
drogurile au devenit un flagel
care atacă în rândurile tinerilor
din România, atunci întâm-
plarea petrecută săp tă  mâna
aceasta la Petroşani este
relevantă. Trei elevi de şcoală
au fost în pericol pentru că au
consumat substanţe psi-
hotrope, iar acestea şi-au făcut
efectul pe când copiii se aflau
în curtea instituţiei de
învăţământ. 

Incidentul a fost descoperit
marţi dimineaţa, poliţiştii din
Petroşani fiind sesizaţi pe
numărul unic de urgenţă de-
spre faptul că trei copii par să
fie sub influenţa unor
substanţe interzise.

Imediat, poliţiştii care s-au
deplasat la faţa locului şi i-au
identificat pe cei trei minori,
toţi în vârstă de 14 ani, şi toţi
elevi ai şcolii respective. Copiii
au fost preluaţi de un echipaj
medical şi trans portaţi la Spi-

talul de Urgenţă Petroşani,
unde le-au fost acordate îngri-
jiri medicale. 

La spital

„În cazul celor trei minori,
analizele medicale au indicat
posibilitatea prezenţei în or-
ganism a unei substanţe psi-
hotrope, motiv pentru care
poliţiştii au întocmit un dosar
de cercetare penală”, a de-
clarat purtătorul de cuvânt al

IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.
Cercetările în acest caz vor

fi continuate de către ofiţerii
Serviciului de Combatere a
Criminalităţii Organizate
Hunedoara, sub coordonarea
procurorilor DIICOT, în ved-
erea stabilirii circumstanţelor
comiterii faptelor şi pentru lu-
area măsurilor legale care se
impun. 

Şoferi sub influenţa
drogurilor

Iar drogurile folosite de
elevi nu sunt singurele peri-
cole. Tot mai des, buletinele
informative ale Poliţiei pre -
zintă cazuri de şoferi care s-au
urcat la volan sub influenţa
substanţelor interzise. Echipa-
mentele de care dispun acum
poliţiştii permit identificarea
acestor sub stanţe ale căror
efecte pot să fie devastatoare
pentru cei care le utilizează. 

Pericol este însă şi pentru
ceilalţi care se află în trafic,
deoarece reflexele şoferilor
drogaţi sunt slabe, teribilismul
este maxim, iar riscul de a pro-
duce un accident este iminent. 

Ce se întâmplă şi cum se
poate rezolva această
problemă. Dincolo de acţiunile
preventive – una dintre ele
fiind derulată în aceste zile de
Inspectoratul Şcolar Hune-
doara, este nevoie de o schim-
bare şi înăsprire a cadrului
legislativ, chiar şi atunci când

avem de-a face cu minori. Este
suficient ca un parlamentar să
aibă iniţiativă şi să consulte
datele statistice care arată că
numărul şoferilor drogaţi la
volan s-a triplat în ultimii
patru ani. Consecinţele sunt
extrem de grave: au fost 14 ac-
cidente soldate cu 9 morţi şi
rănirea gravă a 13 persoane,
conform datelor Poliţiei Ru-
tiere pe primele 9 luni din
2022. 

Cifrele mai arată că în anul
2019 au fost constatate, la
nivel naţional, 728 de
infracţiuni pentru conducerea
unui autovehicul sub influenţa
substanţelor interzise. Com-
parativ, în primele 9 luni din
2022 au fost depistate 2.247
de asemenea infracţiuni, de
trei ori mai multe ca în urmă
cu trei ani. 

Prin urmare, în anul prelec-
toral pe care îl parcurgem
acum ar fi cazul ca aleşii noştri
să-şi îndrepte atenţia şi spre
adevăratele probleme ale
societăţii româneşti, con-
sumul de droguri fiind una
dintre ele. 

Ce-aţi spune de o înăsprire
dură a pedepselor pentru
deţinere, trafic şi consum de
droguri? Cu siguranţă că
răspunsul oamenilor obişnuiţi
ar fi unul favorabil, mai ales că
România nu ar fi singura ţară
din lume cu pedepse grele
pentru tot ceea ce este legat de
consumul de stupefiante.

Drogurile au ajuns în şcoală, 
dar şi pe şosele

Deva - Clădirea policlinicii
din cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă (SJU) Deva va fi
reabilitată şi dotată cu echipa-
mente şi aparatură medicală,
în cadrul unui proiect în val-
oare de 15,4 milioane de lei ce
a fost câştigat de Consiliul
Judeţean (CJ) Hunedoara prin
Planul Naţional de Redresare
şi Rezilienţă (PNRR).

„Felicit echipa Consiliului
Judeţean Hunedoara care se
ocupă de atragerea fondurilor
nerambursabile, pentru că şi-
a demonstrat încă o dată pro-
fesionalismul. Mă bucur că
reuşim să obţinem fonduri
pentru investiţiile în sănătate,
acest domeniu fiind pentru
noi o prioritate. Astfel, pe
lângă proiectul de reparaţii
capitale care se apropie de
final, extinderea UPU, noua

secţie de Radiologie, clădirea
care va deservi secţia Spi-
talizare de zi, extinderea de la
Blocul Operator, iată că
atragem o sumă importantă,
peste 15,4 milioane de lei,
pentru reabilitarea clădirii şi
achiziţia de echipamente şi
aparatură medicală” a de-
clarat preşedintele CJ Hune-
doara, Laurenţiu Nistor.

În cadrul acestui proiect
vor fi executate lucrări de re-
abilitare - tâmplărie, instalaţii
sanitare, instalaţii electrice,
instalaţii de încălzire, lucrări
de extindere a activităţii poli-
clinicii şi vor fi achizişionate
echipamente şi aparatură
medicală.

Proiectul se alătură altor
investiţii derulate de CJ Hune-
doara la spitalul judeţean,
cum ar fi cele de reparaţii ca -

pitale, extinderea blocului op-
erator sau a unităţii de primiri
urgenţe.

Administraţia judeţeană va
continua să aibă în atenţie şi

să investească în îmbună -
tăţirea serviciilor medicale la
unităţile sanitare aflate în ad-
ministrarea CJ Hunedoara.

Anual, la policlinica SJU

Deva se prezintă peste 100 de
mii de pacienţi care solicită
consultaţii în 28 de specia -
lităţi medicale. 

Finanţare pentru policlinica spitalului judeţean



B
iblioteca
Județeană „Ovid
Densusianu”

Hunedoara - Deva, cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și
în parteneriat cu colegi-
ile și liceele devene,
organizează în data de
20 ianuarie 2023, ora
10:00, 
o manifestare cultural-
educativă menită să
cinstească amintirea
unuia dintre cele mai
îndrăgite momente din
istoria românilor:
Unirea Principatelor
Române de la 
24 ianuarie 1859.

Această zi se află de peste
160 de ani în memoria tu-
turor celor care poartă Româ-
nia în suflet, este ziua care a
unit românii de pe cele două
maluri ale Milcovului, când
munteni și moldoveni și-au
dat mâna și au făurit noul
stat, România. Mica Unire a
fost preludiul momentului 1
Decembrie 1918, al creării
României Mari.Ziua de 24
ianuarie nu poate fi des -
părțită de figura luminoasă și
îndrăgită a celui pe care
românii l-au ales în fruntea
Principatelor Unite: domni-
torul Alexandru Ioan Cuza,
personalitatea istorică pe
care românii o iubesc poate
cel mai mult. În toate epocile,
românii l-au privit pe Domnul
Cuza ca pe un model de
conducător, ca pe un om
apropiat de sufletul fiecăruia,

un domn patriot cu adevărat.
Cuvintele pe care Mihail

Kogălniceanu le-a rostit la
alegerea acestuia ca domn al
Principatelor Române re flec -
tă perfect chipul acestui
conducător care, în doar
șapte ani, a făcut ca România
să strălucească și să pășească
pe aleea modernizării: „Fii
dar omul epocii; fă ca legea să
înlocuiască arbitrarul; fă ca
legea să fie tare, iar tu, Măria
ta, ca Domn fii bun, fii blând;
fii bun mai ales cu acei pentru
care mai toţi Domnii trecuţi
au fost nepăsători sau răi…
Fă, dar, ca domnia ta să fie cu
totul de pace şi de dreptate;
împacă patimile şi urile din-
tre noi şi reintrodu în mijlocul
nostru strămoşească frăţie.
Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii
Domn cetăţean; urechea ta fie
pururea deschisă la adevăr şi

închisă la minciuni şi la
linguşire”. De astfel de con -
ducători a avut nevoie Româ-
nia, mai ales în momentele
grele ale istoriei, de aceea
amintirea Domnului Cuza
este atât de dragă românilor.

Manifestările dedicate
Unirii Principatelor Române
au o simbolistică specială aici
la Deva, deoarece orașul a
fost loc de popas în noaptea
de 14 februarie 1866 a Dom-
nului Cuza, însoțit de Elena
Doamna, în drumul său spre
exilul din care nu i s-a mai
permis să revină în țara pe
care a iubit-o atât de mult.
Noul principe i-a respins sec,
în iunie 1867, cererea de
revenire în țară: „(…) este mai
înțelept din partea dumnea -
voastră să nu vă grăbiți a
reveni în țară!”

Efigia de pe fostul Hotel

Mare, ulterior numit Crucea
Albă, unde azi funcționează
Casa Județeană de Asigurări de
Sănătate Hunedoara, con -
semnează lapidar trecerea lui
Alexandru Ioan Cuza prin Deva
și, de aceea, este an de an locul
de suflet unde reprezentanții
Consiliului Ju de țean Hune-
doara, ai Bi blio tecii Județene
„Ovid Densu sianu” Hunedoara
- Deva și ai colegiilor și liceelor
devene depun o jerbă de flori
în semn de prețuire și de
neuitare pentru Domnul Unirii
de la 1859. Este momentul

care dă startul manifestărilor
dedicate acestei îndrăgite
sărbători naționale.

Vă așteptăm la biblioteca
județeană în curtea căreia va
răsuna atât de iubita Horă a
Unirii în care vă veți prinde
toți cei care veți trece pragul
bibliotecii și veți dori să
petreceți clipe de emoționantă
simțire cu adevărat patriotică.

Ioan Sebastian BARA
Manager Biblioteca

Judeţeană “Ovid Densu-
sianu” Hunedoara-Deva
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I
nvestițiile
reprezintă locomo-
tiva creșterii eco-

nomice în România, iar
acest lucru arată că
țara noastră devine tot
mai interesantă pentru

investitorii străini. Sun-
tem priviți ca o piață
performantă, stabilă și,
mai ales, de încredere
pentru cei care
dezvoltă afaceri în țara
noastră.

În alcătuirea bugetului de
stat și în ceea ce privește
creșterea economiei, inves ti -
țiile au devenit o compo -
nentă mai importantă decât
consumul. Astfel, în tri -
mestrul al treilea al anului
trecut, investițiile au con-
tribuit cu 3,8% în creșterea
PIB, iar consumul cu 2,5%.
Situația este îmbucurătoare
pentru că tocmai aceste
investiții sunt generatoare
de locuri de muncă. La
investițiile private se adaugă
cele guvernamentale, pre-
cum și fondurile europene,
care aduc constant îmbu -
nătățiri infrastructurii pu -
blice din aproape orice
domeniu, de la autostrăzi și
căi ferate, până la spitale și
școli.

Cu un guvern condus de

premierul PNL Nicolae Ionel
Ciucă - președintele Partidu-
lui  Național Liberal, Româ-
nia dovedește că devine un
partener de încredere pen-
tru companiile care doresc
să investească aici și își
merită pe deplin locul în
organizații ale statelor cu
economii avansate, precum
UE sau OECD. 

Trecerea de la o economie
bazată pe consum la una
bazată pe investiții este una
dintre cele mai importante
realizări ale Guvernului con-
dus de Nicolae Ionel Ciucă.

Bugetul de stat, pe care l-
am votat în luna decembrie a
anului 2022, este un buget
realist, echilibrat, care se
axează tocmai pe susținerea
și dezvoltarea economiei, a
mediului de afaceri, precum

și protejarea populației. Pen-
tru acest an este asigurat cel
mai mare buget de investiții
din istoria postdecembristă
a României, inclusiv prin
PNRR sau Programul Na -
țional de Dezvoltare „Anghel
Saligny“, investiții fără de
care nu putem să gândim în
continuare o dezvoltare sus -
te nabilă. 

Nimeni nu este lăsat în
urmă, iar acest buget axat pe
investiții este garantul
dezvol tării unitare a Româ -
niei, fie că vorbim despre
zonele rurale sau zonele ur-
bane.

Este încă un angajament
respectat al Partidului
Național Liberal!

Deputat Vetuța Stănescu,
Președinte PNL 

Filiala Hunedoara

Unirea Principatelor Române

Comunicat de presă

Investițiile cresc economia

Manifestările dedicate Unirii Principatelor Române se
vor desfășura în ziua de 20 ianuarie 2023 după
următorul program:

Ora 10:00 – Casa Județeană de Asigurări de Sănătate
Hunedoara:

- Moment de reculegere și depunerea unei jerbe la placa
comemorativă de pe clădirea Casei Județene de Asigurări
de Sănătate Hunedoara, locul unde a fost hotelul în care a
poposit domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 14 februarie
1866 în drumul său spre exil.

Ora 11:00 – Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva:

- Hora Unirii în curtea bibliotecii județene;
- „Alexandru Ioan Cuza – Domnul Unirii” – Sala de

Lectură; Prezentarea va fi urmată de un concurs pe tema
Unirii Principatelor Române;

- Vizitatorii bibliotecii vor putea admira o bogată
expoziție de carte cu tematica Unirii de la 1859.
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Veţel – Autorităţile locale
din comuna Veţel au reuşit să
câştige o finanţare în valoare
de 2,1 milioane lei, prin Planul
Naţional de Redresare şi
Rezilienţă, fapt care va permite
implementarea mai multor
obiective ce ţin de procesul de
digitalizare în activitatea de zi
cu zi. 

Potrivit primarului Ioan
Henţiu, un prim obiectiv se
referă la monitorizarea, cu aju-
torul unui sistem video, a unor
zone cunoscute cu probleme

de infracţionalitate sau de
nerespectare a legislaţiei în
ceea ce priveşte depozitarea
deşeurilor. 

„Există, din păcate, oameni
care nu respectă regulile de
convieţuire socială. Aşa că este
nevoie să putem monitoriza
unele zone ale comunei pen-
tru a preveni diverse incidente
neplăcute sau pentru a-i de-
pista pe cei care aruncă
gunoiul în locuri nepermise”, a
precizat primarul comunei
Veţel. 

Un aspect important al
proiectului vizează trans-
portul elevilor la şcoală.
Primăria Veţel a depus un
proiect, prin PNRR, prin care
doreşte achiziţia a trei mi-
crobuze electrice. Finanţarea
de 2,1 milioane lei obţinută
acum permite ca administraţia
locală să monteze două staţii
de încărcare pentru mi-
crobuzele electrice şi astfel să
asigure un transport curat,
ecologic, pentru copii.

„Nu ne oprim cu demer-
surile pentru a depune cât mai
multe proiecte pe axele de
finanţare nerambursabilă.
Aceste fonduri reprezintă o
bună oportunitate pentru dez-
voltarea infrastructurii din
comună, mai ales că investiţiile
sunt necesare, dar şi costisi-
toare pentru bugetul unei co-
mune. Aşa că orice finanţare
nerambursabilă atrasă este
binevenită”, a precizat pri-
marul comunei Veţel.

El a mai arătat că în acest an
vor avea prioritate punerea în
practică a proiectelor câştigate
de Primărie şi, implicit, asigu-
rarea cotelor de cofinanţare
pentru acestea. 

Recent, Tribunalul
București a admis în
parte o contestație

privind atribuirea contrac-
tului de salubrizare în zona
3 a județului Hunedoara.
Deși hotărârea nu este
definitivă, ea putând fi
atacată cu recurs,
partenerii liberali de
coaliție au transmis un co-
municat de presă în care
vorbesc destul de inexact
despre „incompetență” și
„greșelile PSD-ului”.

Apreciem preocuparea,
însă nu și ipocrizia mascată în
comunicate populiste al căror
scop vădit este de a crea
panică și neîncredere în rân-
dul hunedorenilor. Ne este
greu să înțelegem cum PSD se
face „vinovat” pentru deciziile
unei structuri asociative din
care fac parte toți primarii din
județ, inclusiv cei ai PNL...

Mai spun partenerii de
coaliție că „liberalii vor cere și
vor vota un calendar foarte
strâns al elaborării docu-
mentelor necesare demarării
licitațiilor”. Profund greșit și
nelegal. Calendarul nu poate fi
stabilit după voința politică a
unora, ci strict cu respectarea
termenelor prevăzute de lege.
Sau, să înțelegem că, pentru
PNL, legile sunt facultative?

Până se calmează parte -
nerii liberali, care ar trebui să
se preocupe și de buna
funcționare a coaliției în
județul Hunedoara, le rea -
mintim că a trebuit să ajungă
PSD la conducerea Consiliului
Județean Hunedoara pentru
ca, în 2017, proiectul care viza
Sistemul de Management In-
tegrat al Deșeurilor să fie re-
suscitat și salvat. Cine ar fi fost
vinovat dacă județul Hune-
doara pierdea cele peste 55 de
milioane de euro prin ratarea
acestui proiect? Tot PSD?

„Audit neutru pentru a cla -
ri fica unde s-au dus banii
hunedorenilor” – aceasta este
fraza care demască adevă ra -

tele intenții ale PNL: minciună
și diversiune. Care bani s-au
dus unde, stimați colegi? Ori
nu ați înțeles speța, ori vă
faceți că plouă!

Singurii bani ai hunedore-
nilor care „s-au dus”, sunt
deocamdată corecțiile finan-
ciare plătite de Județul Hune-
doara în urma implementării
defectuoase de către adminis -
trația PNL a proiectului euro-
pean de modernizare a
drumului spre Sarmizegetusa
Regia. Restul e istorie!

Întreabă prefectul liberal al
județului Hunedoara din ce
bani va plăti ADI Deșeuri
amenda penală, dacă hotă -
rârea va rămâne definitivă. O
variantă foarte bună ar fi ca
ADI Deșeuri să apeleze la
calitățile domnului prefect
care s-a dovedit un bun spe-
cialist în „a face rost de bani”
pentru plata unor greșeli
(bani europeni pierduți) în
proiecte implementate de
PNL, așa cum a obținut recent
cele 5,8 milioane de lei îm-
potriva legii!

Nici PSD nu este de acord
ca cetățenii să plătească dacă
au fost comise greșeli.
Vinovații trebuie să plătească.

Știm că rezultatele sonda-
jelor de opinie pe care le
comandați în județ vă dau
frisoane, dar asta nu vă dă
dreptul nici dumneavoastră,
domnule prefect, nici PNL
Hunedoara, să dezinformați.

Care a fost preocuparea
PNL pentru a salva de la în -
chidere Termocentrala Mintia
și minele din Valea Jiului? Tot
prin vreo hotărâre de guvern
voiați să mascați incom pe -
tența?

Adevărul trebuie spus până
la capăt. Dacă nu înțelegeți, vă
invităm la o conferință de
presă comună unde vă veți lu-
mina.

Biroul de presă al
Organizației Județene 

a PSD Hunedoara

COMUNICAT DE PRESĂ: De ce îi
este frică PNL-ului de adevăr?

Veţel: Tehnologia digitală
câştigă teren în

administraţia locală

Deva - Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara va sprijini ac-
tualul acţionariat al Termo-
centralei Mintia în demer-
 surile acestuia de a moderni -
za şi dezvolta noi capacităţi
energetice. Anunţul a fost
făcut de preşedintele CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor,
la finalul unei întâlniri cu noii
proprietari ai termocentralei.

Preşedintele CJ Hunedoara
s-a întâlnit cu noii proprietari
ai Termocentralei Mintia -
reprezentanţii companiei
Mass Global Energy Rom,
parte a grupului Mass Group
Holding, discuţiile având ca
temă primele acţiuni iniţiate
în vederea derulării noului
proiect de producţie a ener -
giei.

Întrevederea s-a desfăşu -
rat în prezenţa directorului
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Hunedoara, Geor-
geta Barabaş, şi a arhitectului
şef al judeţului Hunedoara,
Amelia Andrei, care au sub-
liniat importanţa iniţierii din

timp a demersurilor în ve -
derea obţinerii autorizaţiei de
construire a noilor capacităţi
energetice.

„Îmi exprim încrederea că
noii proprietari ai Termocen-
tralei Mintia vor acţiona în
consecinţă şi că vor depune
toate eforturile pentru ca
acest kilometru zero să fie un
bun început pentru imple-
mentarea investiţiei. De
asemenea, în ceea ce priveşte
întocmirea documentaţiilor
necesare, Consiliul Judeţean
Hunedoara va sprijini noul
proprietar pentru ca terme -

nele de implementare să fie
respectate”, a declarat preşe -
dintele CJ Hunedoara.

Retehnologizarea Termo-
centralei Mintia este prima
investiţie a grupului Mass
Group Holding în România.
Investiţiile în modernizarea şi
dezvoltarea noilor capacităţi
energetice se vor ridica la
peste 1 miliard de euro şi
vizează dezvoltarea capaci tă -
ţii de producţie şi adaptarea
la noile standarde europene
pentru trecerea la producţia
de energie electrică din surse
regenerabile. 

Consiliul Judeţean susţine investitorii
de la Termocentrala Mintia
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Iată clasamentele pentru anul 2022:
Discipline olimpice

1. Mălăuță Miruna Mihaela CSM Jiul Petroșani karate       290,0  
2. Țîmpu Mario SCM Deva Tir cu arcul 250,5
3. Mikloș Beatrice SCM Deva Tir cu arcul 221,5
4. Ghigoarță Amalia LPS Cetate Deva Gimnastică 199,0
5. Iușco Florentina CSM Deva Atletsim 97,0
6. Judea Mirel SCM Deva Tir cu arcul 69,75
7. Voloştiuc Alessia LPS Cetate Deva Gimnastică 52,0
8. Nagy Nandor CSS Hunedoara Natație 50,5
9. Dan Raul Manuel CSM Deva Atletism 39,5
10. Țuțu Sorana SCM Deva Atletism 38,0
11. Haidar Nadia LPS Cetate Deva - Kaiac  37,0
12. Tudorache Dariana SCM Deva  Judo                         34,5

Rezultate echipe sporturi olimpice
1. CS Corvinul Hunedoara Fotbal        
2. CSM Deva Fotbal                 
3. CSM Deva Handbal Feminin        
4. Știința Petroșani Rugby      

Discipline neolimpice
În clasament au intrat toți cei care au cucerit medalii la competițiile mondiale și europene
în 2022:

puncte
1. Gherghel Ana Maria    CS Comexim Lupeni    Fotbal-Tenis       820  
2. Rizescu Ana-Maria      CS Comexim Lupeni    Fotbal-Tenis     585
3. Stoenică Marius Florin CS Comexim Lupeni  Fotbal-Tenis       455
3. Purice Szel Lucian       CS Comexim Lupeni   Fotbal-Tenis       455
4. Ipate Ionuț Andrei       CSM Jiul Petroșani      Arte marțiale     367
4. Șagău Monica Ancuța CS Comexim Lupeni    Fotbal-Tenis       327,5
5. Molnar Ionuț Adrian     CSM Jiul Petroșani      Arte marțiale       191
5. Mihaiu Daria       LPS Cetate Deva  Gim. Aerobică      162
6. Ambruș Venter Andi     CSM Dacia Orăștie      Arte marțiale       139,5
6. Gheorghiță Roxana Maria ACS Cristal Hațeg Taekwondo ITF    133
6. Hoca Roberto  CS Comexim Lupeni    Fotbal-Tenis 132,5
6. Frîncu Mirela      LPS Cetate Deva  Gim. Aerobică      130
6. Ihnatiuc Răzvan Octavian CS Masibo Petroșani Arte marțiale    121
7. Samota Elena Alina CS Pantera Neagră Taekwondo ITF  112,5
7. Rus Adriana      CS Comexim Lupeni    Fotbal-Tenis 102,5
7. Mărtinesc Mihai  ACS Kihon/ACS Ch. Deva Karate WUKF 102
7. Molnar Andrei Alexandru CS Pantera Neagră Taekwondo ITF 101,5
8. Luchian Marco Constantin CSM Dacia Orăștie Arte marțiale 94
8. Nechita Antonia  CSM Dacia Orăștie     Arte marțiale 93,5
8. Vesa Darius Ionuț       CFR Simeria      Karate WUKF 92,5
8. Nistor David       CSM Dacia Orăștie      Arte marțiale 84
9. Nagy Anemona Maria CS Pantera Neagră   Taekwondo ITF 62,5
9. Ionescu Alexandra     CSM Petroșani   Arte marțiale 56,5
10.Buburuz Crina Valentina  CS Pantera Neagră Taekwondo ITF 43,25
10. Sîrbu Munteanu Oana CSM Dacia Orăștie      Arte marțiale 36,5

Au mai punctat la competițiile  para disciplinare sau de veterani: 
1. Avram Anda       ACS Kihon/ACS Champions Deva ParaKarate         
2. Resiga David Ruben   Palatul Copiilor   ParaKarate         
3. Popescu Sabina Cristina      Palatul Copiilor   ParaKarate         
4. Frățilescu Mariana     CS Orienteering Masters "Orientare  Sportivă"    Veterani                                                             

Au mai fost evidențiate la disciplinele neolimpice la nivelul echipelor:
FC Autobergamo Deva       Futsal                
ACS WEST Deva                Futsal și fotbal pe plajă

D
irecţia Judeţeană pentru Sport Hunedoara a
emis  tradiționalele clasamente anuale  ca ur-
mare a rezultatelor înregistrate de către

sportivii hunedoreni la competițiile din anul 2022.
Ca de fiecare dată, au fost întocmite separtat  clasamente

pentru disciplinele olimpice și la cele neolimpice, cu
mențiunea că la  cele neolimpice au intrat în calcul anual doar
rezultatele obținute  la nivel mondial și european.

Surpriza vine  la clasamentul disciplinelor olimpice acolo
unde primul loc este ocupat de  karateka Miruna Mihaela
Mălăuță, reprezentanta  CS Poli Karate Petroşani.

La neolimpice domină clasamentul  reprezentanții secției
de fotbal tenis de la Conexim R Lupeni, lider fiind Ana Maria
Gherghel.

Echipele de fotbal CS Corvinul Hunedoara și CSM Deva  au
fost evidențiate pentru rezultatele din 2022 ca şi cele de fot-
bal în sală Autobergamo și ACS  West Deva.

Miruna Mălăuță -
cel mai bun sportiv

hunedorean 
în 2022

ANUNŢ PUBLIC

HEIDELBERGCEMENT Romania S.A - Staţia de
beton Deva din localitatea Sântandrei, Şoseaua
Naţională DN7, Cod poştal 335903, Jud. Hunedoara,
anunţă depunerea solicitării pentru eliberarea
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul SC HEIDEL-
BERGCEMENT Romania S.A situat în localitatea 
Sântandrei, Şoseaua Naţională DN7, Deva.

Informaţii se pot obţine la sediul APM Hunedoara
din Deva, Str. Aurel Vlaicu Nr. 25, de Luni-Joi (08-16)
şi Vineri (08-14).

Eventualele sesizări şi reclamaţii pot fi depuse în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului. Ghigoarță Amalia Ana Maria Gherghel 



C
omitetul Executiv al
FRG a aprobat
componenţa loturilor

olimpice şi naţionale la
gimnastică artistică şi

aerobică, precum şi a
CNOPJ şi BOPJ la
gimnastică artistică.

Iată componența acestora:
Gimnastică artistică femi -

nină
Lot național feminin -

Deva: Ana Maria Bărbosu
(CSŞ Focsani), Maria Ceplin-
schi (CS Farul- CSM
Constanţa), Lilia Cosman (LPS
Cetate Deva), Amalia Ghi -
goarţă (LPS Cetate Deva), Ella
Oprea Creţu (CS Dinamo), An-
dreea Preda (CSŞ 1 Con -
stanţa), Silviana Sfiringu (CS
Farul- CSM Constanţa), Ioana
Danciu (LPS Cetate Deva) şi
Ioana Stănciulescu (CS Di-
namo, în recuperare la
Bucureşti)

Colectiv tehnic lot naţional
Deva: Patrick Kiens- antrenor
principal, Corina Moroşan,
Gina Groza Gogean, Ramona
Micu(ambele de la LPS Cetate
Deva), Cătălin Meran-
antrenori secunzi

Sabrina Maneca Voinea
este componentă a lotului
național, cu pregătire în
Bucureşti), fiind antrenata de
Camelia Voinea şi de Cristian
Moldovan.

CNOPJ Deva - Marcela
Cercea (CSM Arad),  Raisa
Chivu (CSŞ Focşani), Bianca
Dinu (LPS Cetate Deva), Erica
Gogoaşe (LPS Cetate Deva),
Teodora Stoian (CSŞ 1
Constanţa), Crina Tudor (CSA
Steaua). Colectiv tehnic: Adela
Popa- antrenor principal,  Flo -
rin Cotuţiu (ambii de la LPS
Cetate Deva) şi Daymon Jones-
antrenori secunzi.

Federația a decis organi-
zarea activităților de pregă tire
pentru junioare  și la CNOPJ
Constanţa, BOPJ Dinamo,
BOPJ Constanţa, BOPJ Oneşti

și BOPJ Steaua, băieții din cele
două loturi de seniori  se vor
pregăti la Bucureşti cu Marius
Berbecar (antrenor principal),
Marius Urzică, Remus Jivan şi
Gerard Speerstra (antrenori
secunzi).

Lotul naţional de juniori este
antrenat de un colectiv tehnic
coordonat de Răzvan Şelariu,
din care mai fac parte Csaba Gal
şi Gheorghi Rotaru, probabil la
Reșița sau la București.

La gimnastică aerobică va fi
doar un singur lot care va
cuprinde atât seniorii cât și ju-
niorii printer cei nominalizați
fiind și Daria Mihaiu (LPS
Cetate Deva). 

Colectiv tehnic: Maria
Fumea - antrenor principal,
Mădălina Cioveie şi Cristiana
Spînu, antrenori secunzi.
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Gimnastică

LPS Cetate Deva are sportive în loturile naţionale şi în 2023

Fotbal Liga a IV-a

Programul de promovare în Liga a III 
la finalul sezonului actual

C
omitetul Executiv al
FRF a aprobat în ul-
tima sa ședință din

anul  2022, cu unanimitate
de voturi, ”Regulamentul
privind organizarea și
desfășurarea jocurilor de
baraj pentru promovarea
în Liga 3, ediția
2023/2024”. Desemnarea
echipelor care vor pro-
mova în Liga 3, ediția
2023-2024, va avea loc în
baza acelorași reguli care
au fost aplicate de
Federația Română de Fot-
bal și pentru sezonul aflat
acum în curs de desfă -
șurare.

Cele 21 de campioane
jude  țene și cea din București
vor fi repartizate în șapte
regiuni a câte șase echipe

fiecare, regiuni deja cunos-
cute, campioana  din județul
Hunedoara fiind repartizată
în Regiunea 4, Vest alături de
formații  campioane din Arad,
Caraș Severin, Timiș, Gorj și
Mehedinți.

Cele trei jocuri per re giu ne,
vor fi decise prin tragere la
sorţi, în luna februarie 2023,
de către Departamentul Com -
petiţii al FRF. Meciurile rezul-
tate sunt pro gramate să aibă
loc în data de 17 iunie 2023,
ora 18:00, turul, respectiv 24
iunie 2023, ora 17:30, returul.

AJF-urile și AMFB-ul sunt
obligate să comunice către
Departamentul Competiţii al
FRF, în scris, până la data de
11 iunie 2023, echipele califi-
cate pentru a participa la

jocurile de baraj şi să
transmită copia Certificatului
de Identitate Sportivă (CIS) al
acestora eliberat de Minis-
terul Sportului. La baraj au
dreptul să participe doar
prima clasată la finalul cam-
pionatului Ligii a 4–a din fie -
care județ sau din București.

În situația în care echipa
campioană nu îndeplinește
condițiile de participare la
jocurile de baraj, deoarece nu
deține personalitate juridică
și/sau CIS, jocurile de baraj în
care era repartizată nu se vor
disputa, adversara, dacă înde -
plineşte condițiile de partici-
pare, urmând să fie declarată
câștigătoare.

FRF permite și modifi-
carea formei și/sau structurii
juridice campioanei județene,
respectiv a Bucureștiului care
va participa la baraj, însă
aceasta trebuie să trimită o
cerere pentru aprobare către
AJF/AMFB în perioada 1-11
iunie 2022.

Vă reamintim că în județul
Hunedoara, echipa campioa -
nă va fi decisă în urma
turneului în care vor evolua
primele patru clasate la fi-
nalul sezonului regulat. 

Campionatul din Liga a IV-
a din județul nostru se va
relua în luna martie lider
fiind acum formația Gloria
Orașului Geoagiu, urmată de
Viitorul Minerul Lupnei (fără
drept de promovare), Șoimul
Băița, FC Corvinul II (fără
drept de promovare) și Dacia
Orăștie .

L
uni, 16 ianuarie, la Casa Fotbalului a avut loc
tragerea la sorți pentru stabilirea partidelor  din
optimile și sferturile de finală ale Cupei României

Fortuna la futsal, ediția 2022-2023.
Optimi de finală- meciurile se vor disputa într-o singură

manșă, eliminatorie, la data de 05.02.2023.
ACS Șoimii Șimand – ACS West Deva
Luceafărul Buzău – FK Odorheiu Secuiesc
ACS Kereszthegy Remetea – CFF Clujana Cluj-Napoca
Futsal Ceahlăul Piatra Neamț – Autobergamo Deva
Universitatea Galați/Fortius 2014 Buzău – CFR 1933

Timișoara
Korondy 2017 Junior/CSM Tg Mureș – Mausoleul

Mărăşeşti
Metropolitan Ișalnița – Inter Gheorgheni
KSE Târgu Secuiesc – CS United Galați

Sferturi de finală - meciurile se dispută într-o
singură manșă pe terenul primei echipe extrase din

urnă pe data de 19 februarie 2023
În cazul împerecherii echipelor din categorii com pe -

tiționale diferite, echipa de liga inferioară este gazda partidei.
Se vor întâlni câștigătoarele din partidele :
Metropolitan Ișalnița/Inter Gheorgheni vs ACS Kereszth-

egy Remetea/CFF Clujana Cluj-Napoca
ACS Șoimii Șimand/ACS West Deva vs Korondy 2017 Jun-

ior/CSM Tg Mureș – Mausoleul Mărăşeşti
KSE Târgu Secuiesc/CS United Galați vs Luceafărul

Buzău/FK Odorheiu Secuiesc
Universitatea Galați/Fortius 2014 Buzău – CFR 1933

Timișoara vs Futsal Ceahlăul Piatra Neamț/Autobergamo
Deva

Futsal 

Programul optimilor de finală 
din  Cupa României



E
xistă anumite
deșeuri alimentare
aparent inofensive,

dar care, aruncate în
scurgerea de la chiuvetă,
ne pot face probleme.
Unele dintre ele sunt
dăunătoare nu doar prin
dimensiunea lor, dar și
prin substanțele pe care le
conțin sau a frecvenței cu
care circulă pe instalații.
Care sunt acestea și cum
trebuie să procedăm, vom
vedea în continuare.

Cojile de ouă
Chiar dacă sunt bine zdro-

bite, acestea pot provoca un
blocaj sau pot ajuta la
depunerea unor alte lucruri
care vin pe scurgerea de la
chiuvetă. Ca să evităm astfel
de situații, le vom arunca în-
totdeauna în coșul de gunoi.

Făina
Este un alt ingredient care

nu trebuie aruncat în
chiuvetă. Amestecată cu
lichid, aceasta formează o
cocă sau o pastă care se
lipește de țevi. În astfel de
situații, apa nu se va mai
scurge suficient și, uneori, nu
poate împinge această
substanță lipicioasă din jurul
țevilor. Ba mai mult, adună
alte resturi alimentare făcând
astfel un blocaj.

Laptele sau
produsele  lactate
Sunt considerate sub -

stanțe poluante și nu trebuie
aruncate în chiuvetă.
Specialiștii susțin că acestea
poluează mediul dacă ajung
în apă întrucât bacteriile
prezente în conținutul lor
consumă foarte mult oxigen. 

Prăjelile,  produsele
pe bază de ulei 

sau  unt

Acestea, după ce se răcesc
se vor întări, iar grăsimile
care se depun pe pereții sis-
temului de canalizare
provoacă obturări sau miro-
suri neplăcute și coroziunea
mai rapidă a țevilor. În plus,
uleiul uzat este unul dintre
cei mai periculoși poluanți,
având un efect devastator
asupra omului și a mediului.
Ca să evităm astfel de situații,
acestea se pot lăsa să se
răcească, după care se aruncă
la gunoi sau într-un recipient
special. 

Semințele și boabele
fructelor

Se descompun greu,
rămân pe țevi sau pot bloca
filtrele. De aceea, este mult
mai ușor să le aruncăm la
coșul de gunoi decât să
desfundăm țevile.

Medicamentele sau
pastilele expirate
Nu se vor arunca niciodată

în chiuvetă întrucât toate
apele sunt tratate pentru a fi
utilizate din nou. În astfel de

situații, substanțele chimice
din conținutul lor ar putea
dăuna, înfunda chiuveta sau
chiar polua mediul sau apa
potabilă, scrie libertatea.ro.

Zațul de cafea
Care se poate folosi în

multe situații nu trebuie
aruncat în chiuvetă întrucât
nu se dizolvă în apă. Ameste-
cat cu alte deșeuri se lipeşte
de țevi și poate provoca blo-
carea lor. Acesta poate fi
folosit drept compost plan -
telor de apartament.

Resturile de la 
micul dejun

Chiar dacă sunt foarte
mici, pot provoca daune mari
la un moment dat. Este
nevoie de multă apă ca să fie
împinse prin sistemul de
drenaj, pentru a nu face un
blocaj în drumul lor.

Oasele mici
Se acumulează și înfundă

conductele. În plus, oasele de
păsări sunt mult mai rele în-
trucât acestea necesită mult
timp pentru a se dizolva.

Produsele pe 
bază de amidon

Trebuie și ele evitate, la fel
ca și făina sau pastele. Aceste
tipuri de alimente absorb
continuu apa și se extind,
chiar după ce au fost gătite,
spun specialiștii. Atunci când
sunt înmuiate în lichid pentru

o perioadă mai lungă de timp,
sigur vor bloca țevile.

Produsele  
de curățat

Chiar dacă majoritatea
sunt sub formă lichidă, aces-
tea nu se toarnă în chiuveta
de bucătărie. La fel ca și
medicamentele, acestea
conțin substanțe chimice care
pot fi dăunătoare mediului.

Clorul

Care adesea este folosit ca
dezinfectant, este extrem de
coroziv pentru țevi și, în
combinație cu alte substanțe
din scurgere, poate duce la
formarea unor compuși tox-
ici, spun specialiștii. Oțetul, în
schimb, este la fel de eficient
și nu atacă țevile.

Guma de mestecat

Se poate lipi foarte ușor de
pereții țevilor, perturbând
fluxul de apă. În plus, de
aceasta se pot prinde alte
reziduuri și blochează scur -
gerea.

Etichetele de 
pe produse

Sunt spălate deseori atunci
când se curăță anumite pro-
duse sau fructe, dar pot crea
prebleme nedorite. Asta pen-
tru că, autocolantele ajung în
scurgere, blocând astfel țevile
sau filtrele.

Unghiile tăiate

Au o structură foarte
rigidă, nu se dizolvă în apă și
nici microorganismele nu pot
acționa asupra lor. Astfel că,
aruncate în canalizare, aces-
tea se acumulează și pot în-
funda țevile.

Măștile pe bază 
de argilă

Se lipesc și se întăresc, iar
acest lucru creează un mediu
propice pentru formarea blo-
cajelor. Pentru a se evita astfel
de situaţii, masca se
îndepărtează  de pe față cu o
dischetă dema chiantă, după
care fața se spală.

Nisipul 
din litieră

Acționează ca un absor -
bant, se umflă și se întărește
atunci când este umezit. De
aceea, se aruncă întotdeauna
la gunoi. În plus, acesta
conține un parazit periculos,
care, dacă ajunge în apele
reziduale le poate contamina.

Firele 
de păr

Dacă pătrund în țevile de
la chiuvetă, se comportă ca și
ața dentară, favorizând crea -
rea unui ghem care poate în-
funda canalizarea.

Cornelia Holinschi
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Gustoase, aromate și
pline vitamine, 
citricele sunt o

încântare, mai ales în tim-
pul iernii, când fructele au-
tohtone lipsesc aproape cu
desăvârșire. Dar, după ce
le savurăm cu plăcere
miezul, aruncăm cojile,
fără să ținem seama de
faptul că și acestea pot fi
utile. Cum și în ce condiții
le vom folosi, vom vedea 
în continuare.

Înainte de utilizare
Citricele vor fi bine spălate

cu bicarbonat de sodiu, apoi
clătite din abundență cu apă,
spun specialiștii. Asta pentru
ca să se înlăture o parte din
pesticidele folosite pentru
grăbirea coacerii. ot pentru
curățarea lor se poate folosi
oțetul: o lingură de oțet la o
jumătate de cană cu apă.
Amestecul se pune într-un
pulverizator și cu el se stro -
pesc citricele. După aproxi-
mativ cinci minute, fructele se
clătesc bine cu apă rece.

Poate fi util și sucul de
lămâie, în amestec cu două
linguri de bicarbonat, care se
toarnă într-o cană cu apă.
Fructele se stropesc cu acest
lichid, iar după câteva minute
se spală bine cu apă rece.

Cojile confiate de 
lămâi și portocale
Se folosesc în diferite

preparate culinare. Pentru
obținerea lor, cojile se vor tăia
fâșii și se vor fierbe timp de
20 de minute. Se pregătește
apoi un sirop dintr-un pahar
de apă și un pahar și jumătate
de zahăr. Cojile se fierb în
sirop până devin semitrans-
parente, apoi se strecoară și
se lasă să se usuce. Se pot
usca și în cuptor. Atât cojile de
portocale, cât și cele de lămâi,
spălate bine, se pot folosi la
prepararea unor remedii na-
turiste. 

Ceaiul din coji de
mandarine

Este util în caz de
inflamații, bronșită, răceală,
gripă și în plus, scade nivelul
colesterolului rău. Se poate

prepara din 100 grame de coji
uscate, bine mărunțite și o
jumătate litru de apă. Când
apa începe să clocotească, se
oprește focul și se lasă la in-
fuzat timp de 20 de minute.
După acest interval, ceaiul se
strecoară. Se îndulcește cu
două linguri de miere de al-
bine și se consumă câte o
jumătate de cană de patru ori
pe zi, după masă. Ceaiul poate
fi folosit și pentru inhalații.

Îmbunătățesc 
digestia

Bogate în fibre, cojile de
portocale îmbunătățesc di-
gestia, scrie sfatnaturist.ro.
Consumate zilnic, acestea
previn diareea sau sindromul
intestinului iritabil.

În cazul durerilor 
de cap

Se poate prepara un odor-
izant din coji de portocală,
care se pun în apă clocotită.
Dacă se inspiră aburii formați,
durerea de cap se va ameliora.

Revigorează tenul
Pentru un ten catifelat, se

pregătește o mască din două
linguri de iaurt și o lingură de
pulbere din coajă de
portocală. Crema obținută se
aplică pe față și se ține timp

de 20 de minute. După ce se
îndepărtează, fața se spală cu
apă călduță.

Împrospătează
respirația

Coaja de portocală, meste -
cată bine, ajută la împros -
pătarea respirației și totodată,
îndepărtează petele galbene
de pe dinți. În plus, uleiurile
esențiale și extractele de coajă
de portocală acționează ca o
barieră împotriva infecțiilor,
spun specialiștii.

Alte întrebuințări
Atât cojile de portocale, cât

și cele de mandarine pot fi
folosite cu succes pentru
curățarea diferitelor obiecte
din gospodărie. 

O soluție utilă 
pentru curățat 

Se poate obține dacă, timp
de două săptămâni, coaja
unui fruct citric se va ține în
oțet amestecat cu apă (în
părți egale). După acest inter-
val, se va obține o soluție
excelentă de curățat care va
înlătura petele și va lăsa în
urmă un miros plăcut. 

Tocătorul
Se va curăța foarte ușor cu

ajutorul cojilor proaspete de
portocală. Aceasta se va
presăra cu puțină sare, apoi
cu ea se freacă bine petele de
pe tocător, după care, se
clătește cu apă. 

Pentru a da 
luciu mobilei 

Se folosesc cojile de porto-
cale și lămâi. Cu partea albă a
cojilor de citrice se va lustrui
mobila din lemn, acolo unde
este pătată sau deteriorată,
scrie libertatea.ro. Uleiul din
aceste coji va da un luciu
plăcut mobilei vechi.

Oțetul aromat
Se poate obține din coji de

portocale și de lămâi, tăiate
mărunt, care se pun într-un
borcan iar peste ele se toarnă
oțet alb. După ce borcanul se
închide bine, se lasă la mac-
erat timp de o săptămână. Cu
soluția obținută, la care se
adaugă puțină apă, se pulve -
rizează dulapurile, rafturile
din cămară sau frigi derul.
După aproximativ 15 minute,
acestea se vor șterge cu o
lavetă curată. Procedându-se
astfel, parfumul citricelor va
pătrunde în mobilier și se va
simți o perioadă mai
îndelungată de timp.

Pentru împrospătarea
mirosului din frigider

Se folosește o coajă mai
mare de portocală, peste care
se pune puțină sare, apoi se
lasă câteva ore în frigider.
Sarea, în combinație cu coaja
de portocală va absorbi miro-
surile din frigider și astfel in-
teriorul se împrospătează.

Plantele de 
apartament

Pot fi protejate de pisici
dacă frunzele lor se șterg in-
tens cu partea albă a unei coji
de portocală.

Îndepărtează in-
sectele

Potrivit specialiștilor, în
compoziția cojilor de porto -
cală există o substanță extrem
de toxică pentru țânțari și alte
insecte. De aceea, mai ales pe
timp de vară, se pot pune într-
un săculeț câteva coji de por-
tocale, care se atârnă în jurul
ferestrelor.

***
Întrucât cojile de portocală

conțin câteva uleiuri naturale
ușor inflamabile, specialiștii
ne recomandă să nu le ținem
în apropierea surselor de
căldură.

Cornelia Holinschi

Cojile de citrice – beneficii și utilizare
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Încă de la începutul intervalului
lucrurile par să se așeze. În plan
profesional sunt posibile întâl-
niri, negocieri sau mici afaceri,
în care profitul obținut va fi
substanțial. În familie s-ar putea
să apară ceva neprevăzut, dar
veți rezolva orice probleme.

Este momentul să vă luați
câteva zile libere și să vă odihniți,
pentru că în ultimul timp ați
cam exagerat cu munca. Pro -
 blemele personale pe care le
aveți de rezolvat vă ocupă o
mare parte din timp. Este posibil
să fiți nevoiți să faceți unele
alegeri dificile.

Urmează o perioadă mai
dinamică pentru voi, în care
puteți rezolva toate problemele
pe care le-ați amânat încă din
primele zile ale acestui an. As-
trele vă sprijină în toate
activitățile pe care le între -
prindeți în perioada următoare.

Veniturile voastre vor spori încă
de la începutul intervalului. La
serviciu este posibil să aibă loc
unele schimbări, dar care nu vă
vor afecta în mod deosebit. O
moștenire de familie s-ar putea
să fie mărul discordiei.
Partenerul de cuplu vă este
alături.

Chiar dacă la începutul interva -
lului lucrurile nu sunt așa cum
vă doriți, pe parcurs apar noi
șanse pentru voi. S-ar putea să
fie vorba de o colaborare avan -
tajoasă sau o mărire de salariu.
În plan sentimental trebuie să
luați o decizie.

Veți primi o ofertă serioasă de
muncă, pe care merită să o
analizați cu atenție. Chiar dacă
nu veți obține tot ce vă doriți, o
schimbare profesională poate fi
benefică. Planurile de viitor pe
care le-ați făcut împreună cu
partenerul de cuplu se vor real-
iza.

La locul de muncă aveți șansa să
vă afirmați, iar ideile voastre să
fie puse în practică. Veți lucra la
un nou proiect, iar experiența
voastră își va spune cuvântul. În
astfel de condiții, șansele de
avansare sunt mult mai mari,
iar veniturile vor fi pe măsură.

Intenționați să faceți o investiție
mai serioasă, dar trebuie să
țineți cont de veniturile pe care
le aveți. Nu de altceva, dar un
împrumut bancar nu v-ar avan-
taja în această perioadă. La ser-
viciu trebuie să vă încadrați în
normele impuse. 

Dacă nu sunteți mulțumiți de
locul de muncă, astrele vă ajută
să vă găsiți ceva mai bun de
lucru, pe măsura pregătirii
voastre. Analizați cu atenție
ofertele primite și nu vă grăbiți
să faceți alegerea. Relația cu
unele persoane din familie se va
îmbunătăți.

Sunteți foarte atenți la nevoile
familiei și vă străduiți să nu ducă
lipsă de nimic. La locul de muncă
lucrurile au început să se așeze
pe făgașul normal și reușiți să
faceți față tuturor sarcinilor
primite. În dragoste, situația nu
este așa cum vă doriți.

În familie apar schimbări, și tre-
buie să vă consultați cu
partenerul de cuplu. Va fi un mo-
ment de cotitură în viața
voastră, pe care trebuie să-l
gestionați cu atenție. În caz con-
trar, lucrurile pot degenera. La
locul de muncă nu sunt pro -
bleme deosebite.

Vă bucurați de o perioadă mai
bună la serviciu, în care pro -
blemele mai serioase le rezolvați
cu ajutorul colegilor. În plus, este
posibil să beneficiați de o cola -
borare interesantă, care vă oferă
noi șanse pentru viitor. O
persoană din familie va avea o
realizare deosebită.

Umor cu personalităţi

• Regele Solomon, vizitează o închisoare
Și-i întreabă pe deținuți pentru ce delicte au fost

reținuți.
- Nu ştiu, zice unul dintre ei, eu sunt nevinovat,

stăpâne!
- Şi tu? De ce eşti închis?
- Din greşeală, stăpâne... Sunt mai nevinovat

decât un prunc!
În continuare, toţi spun că au fost închişi pe ne-

drept, în afară de ultimul, care zice:
- M-au închis pentru că sunt un tâlhar. Am furat

şi de la bogaţi, dar şi de la săraci...
- Deţinutul ăsta să fie eliberat, ordonă regele. Aici

sunt numai oameni cinstiţi şi s-ar putea să-i corupă!

• Un amic al lui Caragiale 
I s-a plâns acestuia într-o zi:
- Auzi, nene Iancule, neruşinatul ăla de

Georgescu, nepricopsitul, coate-goale ăla, a
îndrăznit să mă facă tâmpit şi idiot.

- Când, stimabile? l-a întrebat Caragiale cu un aer
scandalizat.

- Acum o oră.
- Ce măgar! a exclamat Caragiale.
Apoi, luându-l gura pe dinainte:
- Totdeauna a fost în întârziere neisprăvitul ăsta!

• Desenul buclucaș
- Ştii că te-am căutat ieri? - îl întrebă un prieten

pe marele umorist Tănase, căruia îi desenase cu
creta un măgar pe poartă.

– Da! Când am venit acasă, ţi-am găsit cartea de
vizită!   

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 21 ianuarie, ora 20,19

Dragostea costă
Comedia romantică ”Dragostea costă” îl aduce în

prim plan pe Miles Massey, un avocat specializat în
divorțuri, care reușește să întoarcă orice situație în
favoarea clienților săi. În plus, el este inventatorul
unui contract prenupțial care l-ar împiedica pe cel
mai abil vânător de avere să-și jupoaie partenerul.
Dar toate acestea încep să-l plictisească și caută noi
provocări. La un moment dat o cunoaște pe Marylin
Rexroth, care în urma divorțului, încearcă să ia câți
mai mulți bani de la soțul ei bogat, pe care-l acuză
de adulter. Între cei doi începe o luptă acerbă, fe-
meia fiind hotărâtă să facă totul pentru a câștiga.

DIVA

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

C - J - IAR - J - TRI - NETEDA - UNICA - AM - LATA - USURA - OCA - UNI - MANUI - SIROI - OSCAR - LATIN - BA - AU - ASI - EA -
AH - DULCE - NOROI - ZER - HR - ZN - LINIA - T - IED - CA - ANTREU - VA - SA - POTOP - TIR - RUG - LI - RAITA - CR - MOLAIE -
UT - NEA - RA - GIPS - FL - ARBITRU - ALTA - C - AV - AL - ALA - OARBE - ALIATI - AMPLASA 

Vineri, 20 ianuarie
PRO CINEMA, ora20,30, Transformarea
Diva, ora 22,00, Perechea perfectă

Sâmbătă, 21 ianuarie
PRO TV, ora 20,00, Man of Steel: Eroul
DIVA, ora 22,25, Adu-l urgent pe scenă!

Duminică, 22 ianuarie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Sângele apă nu se

face
ACASĂ, ora 21,30, O iubire până la cer

Luni, 23 ianuarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Scor final
TV1000, ora 23,50, Caut cavaler de onoare

Marți, 24 ianuarie
TV1000, ora 20,00, Evadare din realitate 
PRO CINEMA, ora 20,30, O moarte mai bună

Miercuri, 25 ianuarie
TV 1000, ora 20,00, Paradis? 
PRO CINEMA, ora 20,30,  Asalt în Man-

hatthan

Joi, 26 ianuarie
PRO TV, ora 20,30, King Arthur: Legenda sa-

biei
PRO CINEMA, ora 22,15, De-a șoarecele și

pisica.



D
emocrația cu care ne
amăgim nu este
decât o farsă sinistră,

dar necesară, o îmbogățire
uriașă a unor ,,boșorogi”,
prin ucidere etc. Imaginați-
vă care ar fi situația dacă
Democrația asta, așa cum
este ea, ar fi complet abolită
și cei care fac jocurile nu s-
ar mai teme deloc de rezul-
tatele alegerilor, așa
falsificate cum sunt ele.  Mă
tem că ar fi mai cumplit
decât acum... Căci, vorba op-
timistului, se poate întot-
deauna mai rău....

Bună sau rea, reală 
sau iluzorie

Democrația asta surogat
cum o vedem este singura
armă de care mai dispun cei
mulți și lipsiți de alte resurse,
cum sunt milioanele de pen-
sionari de la noi, duși cu
zăhărelul de niște iresponsabili
gen Raluca Turcan, Violeta
Alexandru, Olguța Vasilescu
sau Marius Budăi. Măcar o dată
la patru ani au iluzia că pot
schimba ceva. Durează doar cât
stampilează și pune votul în
urnă, dar de momentul acela se
tem toți politicienii, oricât de
cinici ar fi ei.  Faptul că se sparg
în figuri pe posturile TV arată
că oricât ar fura la vot, nu sunt
niciodată absolut siguri de
rezultat. Știu că nu este sufi-
cient, dar este mai mult decât
nimic și, vorba lui Churchill,
oricum nu s-a inventat ceva
mai bun. Și dacă nici el nu știa
câtă falsitate este în democrația
liberală...

Cum au apărut acești 
oculți globaliști? 

Din păcate, Religia a fost o
altă ''armă'' de cucerire și ex-
ploatare mondială, așa cum
credincioșii onești au suferit-o
permanent. Înalții prelați au
luptat pentru ascensiunea lor,
a relațiilor apropiate, ex-
ploatarea financiară a
credincioșilor creduli. Un ex-
emplu: Papa plecat în 1980, de
la Gdansk și ajuns rapid la
Roma primea, prin Vatican,
milioane de dolari. Cel de la
Vatican, care s-a opus, a fost
ucis cu multă rapiditate și vicle-
nie, la Londra. Și oamenii de

știință sunt vinovați, au de-
scoperit armamentul ucigător.
O mafie planetară ocultă,
atotputernică și nemiloasă,
compusă din „indivizi’’ diabol-
ici, cam asta este plutocrația
mondială. O mică adunătură de
paraziți ce au reușit să-și ad-
judece planeta întreagă în pro-
prietatea lor. 

Dar nu faptul că au reușit
acest colosal furt de propri-
etate ar trebui să ne
înspăimânte, cât mai ales put-
erile practic nelimitate care de-
curg de aici, dreptul lor de viață
și de moarte asupra miliarde-
lor de pământeni nemaifiind
nici măcar pus în discuție. In-
diferent că sunteți conștienți de
acest fapt sau dimpotrivă, vi se
pare o bazaconie conspira -
ționistă, realitatea aceasta hâdă
ne va lovi la fel de necruțător pe
toți. Nu vom putea înțelege ce
ni se întâmplă, nicidecum să
mai avem pretenția de a în-
trevedea ceva din sumbrul vi-
itor, dacă vom refuza cu
încăpățânare să acceptăm
adevărul crunt, preferând să
băltim în mlaștina poveștilor
siropoase despre drepturile
omului, democrație, legalism,
electoralism, constituționalism
și alte asemenea baliverne de
adormit naivii și spălații pe
creier. Așa că, revin la între-
barea inițială:

Are rost să ne punem
speranțele în noii patrioți? 

Atâta vreme cât patrioții de
astăzi, din noua garnitură, nu
ne spun clar și limpede, fără
ocolișuri și jumătăți de măsură,
unde este sursa nenorocirilor
planetare și nu au curajul să
pună degetul pe această sursă
(temându-se că se vor arde), n-
are rost să ne mai pierdem
vreo secundă cu asemenea
"patrioți" de carton. Fie sunt
atât de limitați încât nu înțeleg
pe ce lume trăiesc, fie sunt atât
de ticăloși și oportuniști (cazul
cel mai frecvent), încât preferă
și aspiră la rolul de călăi cu sim-
brie ai confraților lor. În ambele
cazuri trebuie tratați cu totală
indiferență. 

Ei, dar mai există și patrioți
care ne indică corect sursa tu-
turor relelor, numai că o fac

într-un mod foarte bizar. Ne
spun foarte prescurtat și cam
cu jumătate de gură cum stă
treaba, cu privirea pierdută în
lună și în stele, în niciun caz în
ochii viitorilor votanți, prefer-
ând să depășească cât mai
rapid momentul stânjenitor
pentru a trece repede la
mărețele "proiecte de viitor".
Această stare de lucruri este
intolerabilă și nu mai poate să
continue, trebuie să înceteze de
îndată. Dacă ne veți vota pe noi,
toate nelegiuirile vor fi oprite și
pedepsite, toate nedreptățile
vor fi îndreptate, va fi mai mult
bine și mai puțin rău, bla, bla,
bla... Ar fi comic, dacă n-ar fi
atât de tragic. Ăștia formează
"opoziția" dirijată sau, în cel
mai bun caz, "opoziția" lătră -
toare și inofensivă, numai bună
pentru a întregi farsa criminală
a "democrației de masă". 

Ecuația este cutremurător
de simplă! 

O mână de indivizi, aproape
atotputernici, vor să arunce
multe miliarde dintre noi peste
bord, sub pretextul "salvării"
ambarcațiunii numită Terra.
Singura alternativă benefică
nouă și planetei este să-i
aruncăm noi pe ei peste bord.
E pe viață și pe moarte, a treia
cale nu există. Numai că este o
misiune aproape imposibilă.
Credeți că simpla identificare a
prădătorilor planetari este
suficientă pentru rezolvarea
problemelor noastre? Nici pe
departe! Este o condiție
necesară, dar total insuficientă.
Poate că înseamnă unu la sută
din războiul care ne așteaptă,
99% fiind acțiunea de derati-
zare și curățarea planetei de
acești monștri satanici letali.
Din păcate, există miliarde de
oameni de o stupiditate atât de
abisală încât preferă să creadă
toate balivernele politrucilor
mai vechi sau mai noi, continuă
să participe la mascarada "vo-
tului" demonocratic, sperând
că lucrurile se vor îndrepta.

Cum să fii atât de naiv?
Credeți că mafioții planetari
vor accepta ca una dintre
colonii să refuze să-și mai
achite birurile, taxele de
protecție, haraciul, dobânzile și

comisioanele stabilite de către
ei, cămătarii planetari, și să stea
în genunchi în fața lor? Nu, nici
vorbă de așa ceva. În setup-ul
geopolitic actual, cămătarii
planetari i-ar pedepsi pe
imprudenții poli truci ce ar
îndrăzni să-i sfideze, mai rău
decât l-au pedepsit turcii pe
Brâncoveanu. 

Adevărații vinovați pentru
nenorocirile din întreaga lume
nu se află într-o țară anume. Ei
sunt o specie satanică, profund
inumană, chiar antiumană, fără
patrie și fără Dumnezeu. Hiba
principală a oricărui partid ac-
tual, de la noi sau de aiurea,
este că sunt croite artificial,
după criteriile impuse de
păpușarii planetari, de sus în
jos, după chipul hâd și asemă -
narea satanică cu păpușarii
scelerați ce controlează "jocul
democratic" pe întreaga pla -
netă. 

Se pot aduna cei mai buni și
curați oameni pentru a iniția
formarea unui nou partid. Nu
sunt decât două alternative: ori
se dezintegrează partidul ime-
diat după formare, ori se predă
cu arme și bagaje în tabăra par-
tidelor lătrătoare, constituite
doar din patrupezi politruci
dresați și îndobitociți cu corec-
titudine politică până la roboti-
zare. Concluzia? A-ți consuma
energia și timpul pentru a
susține sau vota ORICE partid
electoralist, actual sau viitor,
este o stupizenie chiar mai
mare decât frecția cu carmol a
piciorului de lemn.

Timpul nu mai 
are răbdare

Omenirea se va trezi în al
doisprezecelea ceas, sau va fi
asasinată în somn. Este nevoie
disperată de forțe autentice,
forțe ce nu-și propun câști -
garea unor mizerabile "alegeri"
măsluite, ci demolarea din
temelii a actualului sistem pro-
fund corupt. Întâlnirea de la
Davos va mai naște alte
nenorociri ale progre siștilor.
Webwe și Soros vor da naștere
la alte idei de exterminare a
multor oameni prin diferite
metode (razboaie, pandemii,
terorism, cuceriri cu forța a
altor popoare și vor mai finanța

și alți Zelinski. Cine o dirijează
pe Maia Sandu? A distrus
Moldova, urmează România?
Se mută Soros jr în România?

Concluzia? Nu există soluții
"magice", nu există baghete fer-
mecate care să-i transforme pe
asasinii planetari în stane de
piatră. Doar prin vot corect.
Dar e mult mai greu decât pare.
Oamenii obișnuiți să trăiască în
sclavie nu vor dori libertate
autentică, se vor teme de așa
ceva. 

Mai trebuie ținut cont de
faptul că circa jumătate din
populație este dependentă de
statele și guvernele progresiste
(bugetari direcți și indirecți,
pensionari, asistați social etc.).
Credeți că ei nu se vor opune
oricăror schimbări a sistemului
actual? Ba da, se vor opune din
răsputeri și vor face tot ce vor
putea pentru a ține viu sis-
temul ce lor li se pare bun, pen-
tru că-i hrănește. Vor participa
la mascarada votului, se vor
ciurui ori de câte ori li se va
cere, doar pentru a-și duce mai
departe existența lor căldicică.
De-abia când și acești oameni
vor înțelege pericolul la fel de
mortal și pentru ei, de-abia
atunci putem spera la o salvare
colectivă. 

Pentru că, altfel de salvare
nu există. Nu ne rămâne decât
să ne rugăm Domnului Dum-
nezeu să ne lumineze și să ne
ghideze, să ne dea curaj,
bărbăție și rezistență în fața
cumplitelor încercări ce ne
așteaptă. Doamnele dirijate de
alții să stea la Chișinău și Eu-
ropa să conducă ce vor acolo!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De la celebrele drepturi ale omului,

la drepturile  bogaților



mod de preparare:
Pentru prepararea blatului,

albuşurile se separă de
gălbenuşuri şi se bat spumă
împreună cu zahărul. Se
adaugă, pe rând, gălbenu -
şurile, uleiul şi apa, mixându-
se în continuare. La final, se
pune făina amestecată cu pra-
ful de copt. 

Compoziţia obţinută se

toarnă într-o tavă dreptun -
ghiulară, unsă şi tapetată cu
hârtie de copt. Tava se dă la
cuptorul preîncălzit, pentru
15-20 de minute. După ce s-a
copt, blatul se răstoarnă pe un
şerveţel umezit şi se lasă pe
masă, până se prepară crema.

Într-o cratiţă termore zis -
tentă se amestecă amidonul
sau făina cu zahărul şi cele

cinci linguri de cacao, apoi se
toarnă, câte puţin, din laptele
rece. După ce compoziţia s-a
omogenizat, cratiţa se pune pe
foc, amestecându-se cu telul
până începe să se îngroaşe. Se

adaugă şi untul, amestecându-
se până ce crema se dezlipeşte
de pe fundul cratiţei. La cremă
se adaugă aromele şi puţină
sare. 

Când crema este aproape

rece, se întinde peste blat, apoi
cu ajutorul prosopului umed,
se rulează. 

Rulada se dă la frigider
pentru 1-2 ore, după care se
poate felia.
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mod de preparare:
Legumele (morcovii,

pătrunjelul și țelina) se
spală, se curăță, se taie
bucățele și se pun la fiert în
trei litri de apă. Când apa în-
cepe să fiarbă se ia spuma și,
dacă este cazul, se mai
adaugă apă.

Ceapa se curăță și se
călește în ulei, se adaugă și
usturoiul și se lasă pe foc
până se înmoaie. Roșia se
spală, se curăță de coajă și
semințe, se taie cubulețe

apoi se călește în tigaie, la foc
mic, împreună cu celelalte
legume. 

Cât timp legumele se află
la călit, se curăță cartofii, se
spală, se taie cubulețe și se
adaugă în supă, unde rădăci -
noasele sunt aproape fierte.
După două-trei clocote,
legumele călite se toarnă în
oală și se mai lasă să dea
câteva clocote.

Între timp, se fierb tăițeii,
conform recomandărilor de
pe ambalaj, se clătesc, se

scurg și se adaugă în supă. Se
mai dau câteva clocote, apoi
supa se condimentează,

după gust, cu sare și piper. 
Oala se ia apoi de pe foc,

se presară pătrunjel tocat

deasupra, se pune capacul și
după 10-15 minute, supa se
poate servi.

mod de preparare: 
Se unge o tavă cu 50 g unt,

în care se pun cartofii
curăţaţi, tăiaţi rondele şi
condimentaţi. În untul rămas
se căleşte ceapa, se adaugă
cârnăciorii tăiaţi bucăţele,
iar după ce s-au prăjit puţin,
se pun peste cartofii din tavă.
Se bat apoi ouăle la care se

adaugă condimentele dorite,
brânza rasă. Compoziţia se
toarnă peste ingredientele
din tavă. 

Tava se dă la cuptor până
ce compoziţia se rumeneşte
deasupra. 

Cartofii franţuzeşti se pot
servi cu murătură, diferite
salate sau lapte acru

INGREDIENTE

6 cartofi mari, fierţi în coajă, 4 cârnăciori, 2 cepe,
sare, piper, 3 ouă, 300 g brânză telemea, 100 g unt.

INGREDIENTE

4-6 cartofi roz, 2 morcovi, 1 pătrunjel, o felie de
țelină, o ceapă galbenă medie, 5-6 căței de usturoi, o
roșie mare, ulei de floarea soarelui, o legătură de frunze
de pătrunjel, sare, piper, 100 grame de tăiței cu ou.

SuPă DE caRTofI cu TăIțEI 

caRTofI fRaNţuzEşTI cu câRNăcIoRI  

RulaDă cu cREmă DE cacao 

INGREDIENTE

Pentru blat: patru ouă, patru linguri de zahăr, patru
linguri de ulei, patru linguri de apă, şapte linguri de
făină, un praf de copt, puţină sare.

Pentru cremă: un litru de lapte, cinci linguri de
cacao, 200 g zahăr, patru linguri de făină sau amidon
de porumb, o ciocolată pentru ornat, esenţă de rom,
50 g unt.
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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 2 camere, de-
comandat, bl.K2, et.IV Gojdu, mobilă
din lemn veche, frigider, aragaz,
mașină de spălat, televizor, care pot fi
vândute separat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0729.947.694, 0724.524.986.

l Vând urgent spațiu comercial în
Deva, 83 mp construiți, 75 mp utili,
trei băi, termopan, curent trifazic, gre-
sie, construcție 2021-2922. Preț:
85.000 euro, telefon: 0724.077.691.

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

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. 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 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 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 Închiriez spaţiu comercial (45
mp) în Brad, strada Liceului, vizavi de
Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi
Crişan”. Tel. 0745.368.070,
0740.239.234.

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 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 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 Căutăm loc de muncă, doi frați
orfani, din Deva: Alina, 43 de ani,
Cristi, 37 ani. Telefon: 0727.502.894.

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 Domn singur, 54 de ani, 190/95
kg, din Deva, doresc cunoștință cu o
doamnă creștină penticostală sau
baptistă din Deva sau împrejurimi.
Aștept SMS la nr. 0752.396.515.

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, 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 nr. tel.
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 două fotolii (noi), 
frumoase, preț avantajos. Telefon:
0729.942.745, 0254.216.491.

l Persoană cu dizabilități în
vârstă de 81 de ani, caut o doamnă
pentru a mă îngriji. Ea va intra în pos-
esia întregii mele averi. Telefon:
0762.595.618.

l Vând loc de veci în cimitirul
catolic din str. Eminescu, Deva, ame-
najat bordură înaltă și capac, trotuar
de jur împrejur. Taxe plătite în avans
pentru cinci ani. Tel. 0747.019.383.

l Doresc să cunosc o persoană
serioasă, care să stea la mine acasă.
Ofer cazare cu masă. Persoana
respectivă să nu fie influențabilă. 
Telefon: 0749.884.524.

l Vând goblenul ”Orhidee”,
înrămat, ramă ovală, din lemn, 17x12
cm. Preț: 300 lei, negociabil, telefon:
0725.483.189.

l Vând nuci, din producția anului
2022. Telefon: 0754.015.382.

l Vând electromotor, suport
motor triple spate și alte piese pentru
Dacia Super Nova, injecție 2021.
Prețuri negociabile, tel. 0769.473.088.

l Vând mașină de cusut electrică,
cu multe modele de cusături. Preț: 250
lei, telefon: 0769.473.088.

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.
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16 - ACTUALITATE

Deva – O performanţă
extraordinară a reuşit, în
această săptămână, alpinistul
Adrian Ahriţculesei, din
Petroşani. După câteva zile cu
emoţii, el a reuşit să
cucerească vârful Mount Sid-
ley (4.285 m), din Antarctica,
şi să finalizeze astfel „Circuitul
celor 7 vulcani”. În acest fel,
tânărul de 38 de ani a devenit
primul bărbat din România
care îşi înscrie în palmares o
asemenea performanţă.

„Am primit un mesaj de la
Adrian, în care ne transmite
că a ajuns în vârf şi că este
bine, sănătos. Meritul este, în
totalitate, al lui. Performanţa
sa a fost stabilită, cel mai
probabil, miercuri dimineaţa.
În mesaj scrie că se află în
tabăra de la 3.200 de metri. Le
mulţumim tuturor celor care
au contribuit la această
reuşită”, a declarat managerul
sportivului, Adrian Ştefan
Jurcă.

Reuşita sportivului din
Petro şani survine după câte -
va zile în care membrii
expediţiei internaţionale din
care face parte au fost blocaţi
în baza Union Glacier, din

Antarctica, din cauza viscolu-
lui şi a vântului care a suflat
cu peste 100 de km/h. 

Cel mai probabil, alpinistul
şi membrii expediţiei au pro -
fitat de un moment de acal -
mie a vremii şi au condensat
programul stabilit, tocmai
pentru a nu mai avea sur-
prize. De altfel, au existat
avertizări că vremea se va
înrăutăţi, din nou, începând

de vineri, iar acest aspect ar fi
dat peste cap toate planurile
expediţiei, care ar trebui să se
încheie pe 21 ianuarie.

Alpinistul Adrian Ahriţcu -
lesei a plecat, pe 4 ianuarie,
spre Antarctica, unde şi-a pro-
pus să cucerească Muntele Si-
dley (4.285 m) şi să încheie
astfel „Circuitul celor 7 vul-
cani”. 

Tânărul din Petroşani, a

ajuns pe 6 ianuarie în oraşul
Punta Arenas, din Chile, unde
s-a întâlnit cu organizatorii
expediţiei din Antarctica. 

Alpinistul a dus cu el două
bagaje a câte 20 de kilograme,
în care a aşezat echipamentul
necesar pentru a putea
rezista la temperaturile de la
Polul Sud. Echipamentul, de la
geacă până la sacul de dormit,
a fost produs pe comandă

specială în România. 
Expediţia a fost prevăzută

să aibă loc în perioada 6-21
ianuarie, iar costurile ei se
ridică la aproximativ 70.000
de dolari. 

Adrian Ahriţculesei se va
întoarce în ţară pe 24 ianuarie. 

Absolvent al Facultăţii de
educaţie fizică şi sport din
Timişoara, alpinistul lucrează
ca optometrist la o firmă din
Petroşani.

„Circuitul celor 7 vulcani”
presupune escaladarea celor
mai înalţi vulcani de pe cele
şapte continente, iar Adrian
Ahriţculesei a reuşit să
cucerească vârfurile Dama-
vand (5.609 metri) - Iran, Asia,
Mount Giluwe (4.367 m) -
Oceania şi Australia, Pico de
Orizaba (5.636 m) - America
de Nord, Elbrus (5.642 m) -
Europa, Ojos del Salado
(6.893 m) - America de Sud,
Kilimanjaro (5.895 m) –
Africa, ultimul fiind Mount Si-
dley (4.285 m).

Prima femeie din România
care a reuşit acest circuit a fost
Crina "Coco" Popescu, în anul
2012, când avea doar 16 ani. 

Deva - Muzeul Național de
Istorie a României, în partene-
riat cu Complexul Național
Muzeal ASTRA din Sibiu, In-
spectoratul General al Jan-
darmeriei Române și Consiliul
Județean Hunedoara, anunță
deschiderea expoziției itine -
rante „Jandarmeria Română
1850 - 2020” la sediul Muzeu-
lui Civilizației Dacice și Ro-
mane Deva. Vernisajul va avea
loc luni, 23 ianuarie 2023, la
ora 12.00.

Organizată cu ocazia ani -
ver sării a 170 de ani de la
înființarea Jandarmeriei Ro -
mâne, expoziția își pro pune să
aducă în atenția publicului is-
toria acestei instituții, care a
îndeplinit un rol semnificativ
în istoria modernă și con -
temporană a României. Înte -
meiată prin ordin domnesc în
data de 3 aprilie 1850 de către
domnitorul Grigore Alexan-
dru Ghica, Jandarmeria Ro -
mână şi-a asumat de-a lungul

timpului rolul de garant al
siguranţei cetăţeanului, al
drepturilor şi libertăţilor sale
fundamentale.

În cadrul expoziției vor
putea fi admirate o serie de
piese de patrimoniu și obiecte
cu valoare istorică, distincții,
brevete, documente, fotografii,
publicații de specialitate, arti-
cole de echipament care provin
din patrimoniul Muzeului
Național de Istorie a României
și al Muzeului Jandarmeriei
Române alături de numeroase
replici de uniforme realizate în
cadrul proiectului ,,Neamurile
trăiesc și devin eterne prin
păstrarea memoriei eroilor lor
– Nicolae Iorga – In memoriam
eroilor jandarmi 1918-2018”.

Vizitatorii vor putea vedea o
serie de obiecte care provin din
Sala de Tradiții a Centrului de
Formare Inițială și Continuă al
Ministerului Afacerilor Interne
din municipiul Orăștie precum:
brevete și distincții care au

aparținut colonelului Bute Ion,
șef de stat major al Batalionului
39 Securitate Orăștie și uni-
forme care au aparținut unor
membri ai Trupelor de Securi-
tate. 

De asemenea, în cadrul
expoziției publicul vizitator va
avea ocazia să admire fotografii
cu militari din cadrul Legiunii
de Jandarmi Hunedoara din
perioada celui de-al Doilea
Război Mondial. 

Muzeul din Deva este a
treisprezecea instituție mu zea -
lă din România care găzduiește
expoziția cu tematică militară. 

Expoziția ,,Jandarmeria Ro -
mână 1850-2020’’ va putea fi
vizitată în perioada 24 ia nuarie
- 26 martie 2023, de marți
până duminică în intervalul
orar 09:00-17:00. 

Ultimul acces se realizează
cu 30 de minute înainte de
încheierea programului de vi -
zitare.

Jandarmeria la 170 de ani-expoziţie aniversară

Alpinistul Adrian Ahriţculesei 
a cucerit Mount Sidley din Antarctica


