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MagaziNPag. 8-9
Fiecare etichetă de pe
hainele pe care le cum pă -
răm are imprimate simbo -
luri specifice, care arată 
cum și în ce mod trebuie
spălate și îngrijite acestea.

aDMiNiStraŢiePag. 3
Judeţul Hunedoara va
avea un traseu de câteva
sute de km pentru iu-
bitorii turismului pe
bicicletă. Traseul 
include şi alte trei judeţe
din vestul ţării. 

GRATUIT

Suntem tot mai puţini 
şi mai bătrâni 
Suntem tot mai puţini 
şi mai bătrâni 

avertizarePag. 16
Viscolul puternic şi 
căderile masive de zăpadă
de la altitudini mari fac
imposibilă şi riscantă
folosirea traseelor 
din masivele judeţului. 

/p. 3

Şoferii care au probleme legate de starea
drumurilor judeţene pot suna la numărul

0737 553 971, unde activează un dispecerat
permanent al CJ Hunedoara. /pag. 16

Dosar penal în cazul copilului

înecat în piscina din Straja
Straja – Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în
cazul copilului de trei ani şi jumătate care a decedat, marţi, după ce a fost
găsit inconştient în piscina interioară a unei pensiuni din staţiunea
Straja.
„Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat că minorul era însoţit de
părinţii săi, care se aflau la piscina situată în interiorul unei unităţi de
cazare din staţiunea Straja şi a rămas nesupravegheat pentru o perioadă

scurtă de timp, ulterior fiind găsit
de către părinţi în stare de
inconştienţă”, a precizat purtătorul
de cuvânt al IPJ Hunedoara, Carla
Strujan. Copilul a fost găsit în stop
cardio-respirator şi a fost resusci-
tat şi transportat la spital în 
ve derea acordării de îngrijiri 
medicale, însă ulterior a intrat din
nou în stop cardio-respirator şi a
decedat la spital. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar de cercetare
penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. 

Fondat de Cornel POENAR
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Deva – Lucrările de reabi -
li tare a Gării Deva sunt în-
târziate faţă de graficul
sta bilit iniţial, progresul fizic
al acestora fiind de numai
20%, în condiţiile în care ele
ar trebui terminate până la
sfârşitul anului. 

Întârzieri sunt semnalate
şi pe două tronsoane ale căii
ferate de mare viteză Fron -
tieră-Curtici- Simeria. Este
vorba despre tronsonul 3
Simeria-Gurasada și tron-
sonul 2 C Ilteu-Gurasada. 

Din aceste motive, prefec-
tul judeţului Hunedoara i-a
convocat pe şantier, pentru o
analiză a situaţiei, pe toţi fac-
torii responsabili de acest
proiect.

„Execuția celor două tron-

soane din cadrul proiectului
major de investiții de reabili -
tare a liniei de cale ferată
Frontieră – Curtici – Simeria
este deosebit de importantă
pentru întreaga comunitate
hunedoreană. După cum am
sesizat și zilele trecute, la
nivel județean, absorbția de
fonduri europene este foarte
scăzută. Proiectele de In fra -
structură Mare (POIM) tre-
buie rezolvate cu celeritate.
În cazul de față, discutăm de-
spre un proiect menit să
deschidă județul Hunedoara
și să îl conecteze cu alte
județe din țară și cu Europa.
Discutăm despre o investiție
uriașă în infrastructura de
transport, sprijinită de Gu-
vernul României, cu beneficii

directe pentru locuitorii
noștri”, a spus prefectul jude -
ţului Hunedoara.

Acesta a precizat că în cali -
tatea pe care o deţine, aceea
de reprezentant al guvernului
în teritoriu, va dispune toate
măsurile necesare pentru a
depăși actualele sincope ce i-
au fost prezentate pe şantier. 

„După efectuarea vizitei în
teren, am convenit cu aceștia
ca în această lună să purtăm
încă o întrevedere, de data
aceasta și cu factorii de de-
cizie ai conducerii fiecărei
părți reprezentate. Cred că
doar împreună putem identi-
fica soluțiile optime”, a con-
chis prefectul județului
Hu nedoara.

Lucrările de 

reabilitare 

a Gării Deva 

sunt 

întârziate

ANUNŢ

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL Deva, lichidator
judiciar provizoriu, anunta deschiderea procedurii de fa -
liment a debitoarei CRYSTALIN CONSTRUCT SRL (CUI
30767499, J2-/930/2012) și notifică toti creditorii 
debitoarei să depună declarație suplimentară de creanță
la Tribunalul Hunedoara (dosar nr. 105/97/2021) până
la 27.02.2023. Termene limită: tabel suplimentar al
creanțelor – 28.03.2023; introducere contestaţii la tabelul
suplimentar – 7 zile de la publicarea tabelului in Buletinul
Procedurilor de Insolvență; tabel definitiv consolidat al
creantelor – 26.04.2023; prima sedinta a adunarii credi-
torilor – 10.03.2023, ora 10:00, va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Deva, str. Avram Iancu, bl. H3,
demisol, jud. Hunedoara.

Veţel – Una dintre puţinele
localităţi din judeţul Hune-
doara în care numărul
populaţiei a crescut în ultimii
10 ani, devine acum intere -
santă şi din punct de vedere
al turismului. Castrul roman
de la Micia, de exemplu, poate
fi oricând un punct de reper
pe traseul unui turist care
vine în această parte de ţară.
Este nevoie însă şi de locuri în
care turiştii să poată lua
masa, iar varianta unui punct
gastronomic local este una
dintre cele mai convenabile. 

Pe de altă parte, trebuie
ştiut că o asemenea afacere
de familie nu se poate des -
chide decât în anumite con -
diţii, iar parcurgerea unui
curs de formare profesională
face parte dintre acestea. 

“Pentru a veni în sprijinul
gospodăriilor, fermieri sau
persoane interesate din co-
muna Vețel, Agenția Națio -
nală a Zonei Montane va
organiza, în perioada 08-10
februarie 2023, la sediul
Căminului cultural din Vețel,
cursuri de formare profesio -
nală pentru cei care doresc să
înființeze un Punct Gastro-
nomic Local (PGL). Cursurile
sunt gratuite, se adresează
locuitorilor din toate satele
comunei Vețel și se organi -
zează la cererea unui număr
de minimum 10 cursanți.
Acestea se derulează pe par-

cursul a 3 zile în intervalul 8-
10 februarie 2023, cu în-
cepere de la ora 12, au o
durată totală de 24 ore și sunt
finalizate cu acordarea unui
atestat de participare”, a pre-
cizat primarul comunei Veţel,
Ioan Henţiu.

Punctele gastronomice lo-
cale sunt unităţi reprezentate
de bucătăriile particulare din
incinta locuinţelor din mediul
rural, unde se prepară şi
servesc produse culinare,
după reţete specifice zonei,
direct către consumatorul
final, pentru un număr
maxim de 12 persoane. 

Produsele culinare trebuie
preparate din materii prime
provenite cu preponderenţă
din producţia primară de la
nivelul exploataţiei proprii,
precum şi de la producătorii
locali sau din unităţi autori -
zate şi înregistrate sanitar-
veterinar.

Actele necesare înscrierii
la curs sunt următoarele:

- copie după cartea de
identitate/buletin a solicitan-
tului;

- cerere tip de înscriere;
Persoanele care doresc să se

înscrie la curs o pot face la
sediul Primăriei comunei Vețel,
telefonic la nr. 0254 237 733
sau prin e-mail la adresa de
poștă electonică
primaria.vetel@gmail.com și
contact@primaria-vetel-hd.ro.

Veţel: Cursuri pentru 
persoanele interesate de

un punct gastronomic local
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Deva – Institutul Naţional
de Statistică a dat publicităţii
rezultatele provizorii ale
Recensământului Populaţiei şi
Locuinţelor din anul 2021.
Rezultatele nu sunt dintre cele
mai încurajatoare pentru

judeţul Hunedoara, unde
primele date plasează zona
noastră  între regiunile din
ţară care au pierdut aproape
57.000 de persoane, în numai
10 ani. 

Astfel, în judeţ trăiesc peste

361.000 de persoane, ceea ce
arată o migrare masivă a
populaţiei spre alte locuri din
ţară, dar şi declinul economic
cu care s-a confruntat Hune-
doara. Practic, am pierdut o
populaţie echivalentă cu cea a
unui municipiu sau, dacă
doriţi în alt registru de
comparaţie, judeţul Hune-
doara a scăzut cu circa 450 de
oameni, în fiecare lună. 

Din punctul de vedere al
numărului de locuitori,
judeţul Hunedoara se situează
pe locul 25 în ţară. Comuna
cea mai mică din județ este co-
muna Bătrâna cu numai 88
locuitori. La polul opus de află
comuna Pui cu 3.682 locuitori.

Suntem pe locul doi în ţară, 

ca populaţie îmbătrânită
Orașul Aninoasa este orașul

cel mai mic din cadrul
județului (cu 3.369 de
locuitori), iar cel mai mare
oraș din județ, este Petrila cu
19.600 locuitori.

Municipiul Deva, are cei
mai mulţi locuitori, cu o
populație rezidentă de 53.100
de persoane, în scădere cu
8.000 de oameni faţă de datele
consemnate la recensământul
precedent. 

Majoritatea populației rezi-
dente din judeţul Hunedoara
este de sex feminin și locuieşte
în mediul urban, procentul fe-
meilor fiind de 51,8%, iar cel
al orăşenilor, de 73,9%. 

În ultimii zece ani, feno me -
nul de îmbătrânire a
populaţiei s-a accentuat,

vârsta medie pentru județul
Hunedoara fiind de la 45,5 ani,
în creştere faţă de
recensământul din anul 2011.
Față de vârsta medie pe țară,
vârsta medie a județului
Hunedoara este mai mare cu
3,1 ani. 

Cei mai mulţi locuitori
(38.075) au vârsta cuprinsă
între 50 şi 54 de ani, urmaţi de
cei din categoria 45-49 de ani
(29.042 persoane). Din păcate,
numărul persoanelor tinere,
până în 19 ani, este de circa
66.000. 

Cu aceste cifre, în ierar -
hizarea județelor după vârsta
medie a populaţiei, Hune-
doara se plasează pe locul 2 în
ţară, ca grad de îmbătrânire.

„Cu bicicleta prin vest” – 
un traseu deschis pentru

relansarea turistică a zonei
Deva - O pistă de biciclete

cu un traseu care însumează
1.729 de kilometri prin
judeţele Hunedoara, Timiş,
Arad şi Caraş-Severin va fi
construită printr-un proiect
finanţat din fonduri europene
nerambursabile în valoare de
142,6 milioane de euro.

Denumit „Cu bicicleta prin
vest”, traseul cicloturistic va
atinge principalele obiective
culturale şi turistice din zonă,
în cazul judeţului Hunedoara
pista de biciclete fiind
prevăzută să aibă 480 de kilo-
metri şi să treacă prin 32 de
localităţi.

Calculată la un cost mediu
estimat de 82.500 de euro
pentru fiecare kilometru de
pistă de biciclete, suma
alocată judeţului Hunedoara
se ridică la aproximativ 39,6
milioane de euro din valoarea
totală a proiectului, au pre-
cizat autorităţile judeţene.

„Este primul proiect re-
gional în care sunt partenere
cele patru consilii judeţene
din Regiunea Vest şi sunt con-
vins că implementarea aces-
tui proiect va duce la
realizarea de noi proiecte
care să contribuie la mai
buna conectare, cunoaştere
şi, implicit, dezvoltare a
regiunii”, a declarat preşe din -
tele CJ Hunedoara, Laurenţiu
Nistor.

Potrivit acestuia, în judeţul

Hunedoara traseul cicloturis-
tic leagă principalele obiec-
tive de investiţii finanţate
prin PNRR, axa pentru turism
şi cultură, de unde Consiliul
Judeţean a atras aproximativ
12 milioane de euro prin di-
verse proiecte.

Două dintre acestea se
referă la fosta capitală a Da-
ciei, Sarmizegetusa Regia, cu
Terasa a X-a şi Drumul pavat,
alte două obiective finanţate
fiind prevăzute în capitala
Daciei Romane, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, intrarea în
Forul lui Traian şi un muzeu
la intrarea în sit.

Pe listă mai sunt înscrise
amenajarea caselor tradiţio -
nale din Ţinutul Pădurenilor în
comunele Lelese şi Bunila,
precum şi proiecte privind
promovarea prin digitalizare a
bisericii din lemn din comuna
Lăpugiu de Jos, a cetăţilor
dacice din Munţii Orăştiei, cas-
trele romane Micia şi Cigmău,
dar şi Traseul gastronomiei
tradiţionale hunedorene. 
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R
ecent - după cum ne
informa Cosmin
Muntean, expert su-

perior Biroul de Infor-
mare şi Relaţii Publice al
Curții de Apel Alba Iulia -
Consiliul Superior al 
Magistraturii a delegat în
funcțiile  vacante de
vicepreședinte din cadrul
Curții de Apel Alba Iulia pe
doamna judecător Laura
Maria Dehelean (foto1) ,
respectiv pe domnul
judecător Lucian Ioan
Gherman (foto 2).

Doamna Laura Maria De-
helean este judecător la
Curtea de Apel Alba Iulia din
anul 2013, iar din 25.02.2022
îndeplinește și funcția de
președinte al Secției I civilă
din cadrul instanței. Cu o
vechime în magistratură de
aproape 23 de ani, doamna

judecător Laura Maria Dehe-
lean și-a început cariera în
anul 2000 la Judecătoria
Călărași, iar din anul 2002 a
continuat la Judecătoria Blaj,
unde a rămas în funcție și
după obținerea gradului pro-
fesional de judecător de tri-

bunal în anul 2009, până la
promovarea efectivă la
Curtea de Apel Alba Iulia.
Doamna judecător Laura
Maria Dehelean face parte în-
cepând cu anul 2017 din
Colegiul de conducere al
Curții de Apel Alba Iulia.

Domnul judecător Lucian
Ioan Gherman are o vechime
în magistratură de peste 25
de ani, și-a început cariera la
Judecătoria Alba Iulia în
01.11.1997, a promovat la
Tribunalul Alba în anul 2004,
iar din 15.11.2009 este
judecător în cadrul Secției de
contencios administrativ și
fiscal a Curții de Apel Alba
Iulia. Domnul judecător Lu-
cian Ioan Gherman este și
membru al Reţelei naţionale
de judecători-coordonatori în
materia dreptului Uniunii Eu-
ropene (EuRoQuod), iar la
Curtea de Apel Alba Iulia s-a

implicat activ inclusiv în
activitățile de informare și
educație juridică a elevilor și
studenților, derulate în par -
teneriat cu unitățile de învă -
țământ din oraș.

Posturile de vicepreşe -
dinte din cadrul Curţii de
Apel Alba Iulia au devenit va-
cante la începutul anului
2023, ca urmare a promovării
la Înalta Curtea de Casaţie şi
Justiţie a doamnei judecător
Ștefania Dragoe, respectiv a
delegării doamnei judecător
Oana Maria Petrașcu în
funcția de președinte al Curții
de Apel Alba Iulia.

S-a completat echipa 
de conducere a Curţii 

de Apel Alba Iulia 

D
upă cum ne spunea
prof. Lucia Ordean
(foto) directoarea

Școlii Gimnaziale Lunca
Cernii de Jos, sub gene -
ricul „Natura este singura
carte în care fiecare filă
păstrează câte un adevăr”,
elevii acestei unități
școlare în parteneriat cu
Asociația „Centrul de
Resurse pentru Acțiune
Locală” au demarat
proiectul „Natură 
pentru lectură”.

Prin activități diverse, ele-
vii au conștientizat astfel
faptul că natura trebuie
prețuită și îngrijită, ei bu-
curându-se de tot ce le oferă
aceasta.

În acest context, elevii
acestei școli au participat cu
dragoste și spor la plantarea

de copăcei oferiți de Direcția
Silvică Hunedoara. 

În dorința de-a demonstra

respectul pentru pădure, ei
au creat povestea „Incendiul
din pădure” - prilej de  în-

demn, grijă și atenție pentru
„plămânul verde” al naturii.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Natură pentru lectură
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S
e apropie debutul unei
noi sesiuni parla-
mentare și este un mo-

ment potrivit pentru un
scurt bilanţ de activitate al
sesiunii care s-a încheiat şi
de asemenea de a face noi
proiecte. Pentru aceasta
ne-am adresat lui Viorel
Salan, parlamentar PSD,
secretar al Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională din
Camera Deputaţilor, care a
avut amabilitatea să ne
răspundă la câteva
întrebări cu acest subiect.

- Aţi avut până acum 52 de
iniţiative legislative dintre
care 12 au fost deja pro -
mulgate.  Care dintre cele 12
o consideraţi că având cel
mai mare impact?

Am pus pasiune în tot ceea
ce am făcut până acum. Pro-
mulgarea Legii 293/2022

privind combaterea canceru-
lui a fost un pas important
înainte, cu atât mai mult cu cât,
la nivel naţional, judeţul Hune-
doara este printre judeţele cu
cel mai mare număr de cazuri
diagnosticate.

Dacă vorbim despre im-
pact, aş dori să amintesc aici că
sunt inițiator principal al  Legii
nr. 325 din 22 noiembrie 2022
pentru modificarea şi com-
pletarea Legii nr.80/1995
privind statutul cadrelor mili -
tare, cu modificările şi com ple -
tările ulterioare. Prin această
ințiativă am dorit să creez o
soluție alternativă pentru a re-
duce deficitul de personal cu
care se confruntă în prezent
Ministerul Afacerilor Interne.
Noua lege prevede că în Minis-
terul Afacerilor Interne, ofițerii
în activitate pot să provină și
din absolvenți ai programelor

de studii universitare de mas-
ter profesional organizate în
scopul formării ofițerilor la
instituțiile de formare profe -
sională care pre gătesc per-
sonal pentru nevoile insti-
 tu ției, destinate candida ților
care dețin o licență în spe -
cializări universitare necesare
structurilor instituției.

- Sunteţi secretarul Comi -
siei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţa naţio -
nală. Pe înţelesul tuturor, cu
ce se ocupă această comisie?

Activitatea acestei comisii
este structurată pe doi piloni
de bază. Primul  este reprezen-
tat de atribuţia de control par-
lamentar. Cu excepţia SRI şi
SIE, Comisia pentru apărare
exercită funcţia de control par-
lamentar asupra tuturor celor-
lalte componente ale Siste-
   mului Naţional de Apărare:

CSAT, MApN, MAI, STS, SPP, re-
spectiv ORNISS.

Ar trebui să adaug că am
aprobat în Comisia pentru
apărare la sfârşitul sesiunii
trecute inclusiv bugetul de stat
pe 2023 pentru toate aceste
structuri.

Activităţile comisiei vizează
totodată şi aprobarea unor
achiziţii de logistică militară
pentru contracte a căror val-
oare depăşeşte 100 milioane
de euro.  Spre exemplu, la
sfârşitul anului 2022, comisiile
reunite din Senat şi din
Cameră au dat un aviz favora-
bil pentru dotarea Marinei
militare cu două elicoptere
militare H215M.

Cel de-al doilea pilon al
activităţii este procesul de
legiferare. Şi aici lista este
foarte lungă, dar m-aş opri la
câteva iniţiative legislative re -
le vante. De exemplu, am acor-
dat raport/aviz favorabil
pentru proiectul de lege care
reglementa sprijinul ce poate
fi acordat de către autorităţile
locale cetăţenilor refugiaţi din
Ucraina sau pentru modifi-
carea statutului poliţistului în
ceea ce priveşte alocaţia pen-
tru chirie. Am adoptat de
asemenea proiectul de lege
referitor la instituirea unor
măsuri pentru monitorizarea
traficului rutier în sistem inte-
grat pentru drumurile publice
din România cu scopul de a re-
duce numărul evenimentelor
rutiere, în special numărul
celor soldate cu decese. Şi ex-
emplele, ar putea continua.

- Ce iniţiative legislative
aveţi în plan pentru 2023?

Cel mai important proiect
în acest moment este o
iniţiativă legislativă care aduce
ultimele modificări necesare
pentru regimul juridic al
Cetăţilor dacice din Munţii
Orastiei. Aceste completări se
referă inclusiv la regimul silvic
al suprafeţelor aferente aces-

tor monumente unice.
Este un demers de echipă.

Împreună cu colegii mei parla-
mentari PSD de Hunedoara
Natalia Intotero, Ilie Toma şi
Cristian Resmerita îl vom
depune chiar în primele zile
ale noii sesiunii parlamentare
ce va începe la 1 februarie.

Dar, în afară de aceasta, mai
am în diferite etape ale procesu-
lui legislativ şi alte iniţiative leg-
islative. Proiectul ce vizează
modificarea Legii nr.45/2009
privind organizarea şi funcţio -
narea Academiei de Ştiinţe Agri-
cole şi Silvice Gheorghe
Io nescu-Şişeşti şi a sistemului de
cerce tare- dez  vol tare din do -
meniile agriculturii, silviculturii
şi industriei alimentare se află la
Camera Deputaţilor, care este şi
Cameră decizională.

Tot pe fluxul legislativ al
Camerei Deputaţilor se află şi
propunerea legislativă care
propune completarea Legii
80/1995 privind statutul
cadrelor militare. Acest  pro -
iect permite  studenților de -
clarați inapt medical pe
perioada școlarizării să îşi con-
tinue studiile până la obţi -
nerea licenţei, fără a obţine şi
gradul de ofiţer aferent.

Un alt proiect legislativ prin
care doresc armonizarea OUG
97/2005 privind evidența,
domiciliul, reședința și actele
de identitate ale cetățenilor
români cu Legea locuinţei se
află la Senat, în calitate de
prima Cameră sesizată.

Şi iniţiativa legislativă prin
care dorim să deschidem mai
mult, dar în mod controlat, ac-
cesul în peşterile judeţului
Hunedoara şi nu numai, prin
modificarea OUG nr.57/2007
privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și
faunei sălbatice, se află tot la
Senat, în calitate de prima
Cameră sesizată.

- Vă mulţumesc.

Viorel Salan: “Cel mai important proiect legislativ 
va aduce ultimele modificări necesare pentru regimul

juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei”
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P
este 150 de tineri
sportivi cu vârste de
la 6 la 20 de ani de la

12 secții de profil din țară
au fost prezenți la prima
ediție a întrecerilor  de
karate stilul fudokan orga-
nizate de către SC Budo
Kurai Samurai  cu sprijinul
Primăriei municipiului
Hunedoara.

Este o primă întrecere de
karate tradițional pe care am
urmărit-o  în orașul de pe
Cerna, după mulți ani, deși
după 1989 aici au activat
foarte mulți sportivi care au
adus nenumărate medalii

mondiale și europene pentru
cluburile hunedorene, de-a
lungul anilor.

Sensei Janos Simo a re -
adus spiritul luptelor tradi -
ționale din nou la Hunedoara
iar calitatea evoluțiilor de pe
tatami au arătat că toți
sportivii legitimați la cele
două secții din orașul gazdă,
Budo Kurai Samurai și Okado
sunt pre gă tiți pentru vi-
itoarele com petiții la care vor
participa.

Au urcat pe podiumul de
premiere la această ediție a
Cupei Huniazilor de la Hune-
doara sportivi de la secțiile

din Cugir, Oradea, Arad,
Tecuci dar și de la cele două
secții din Hunedoara. Printre
cei mai buni au fost Andrei
Bogdan,dublu medaliat cu
aur,Vasile Tudor,Filip Burcă
(Okado), Denis Trodalalvi,
Horia Todea, Bogdan Iacob,
Robert Andronache, Stefan
Popa, frații Sabrina și Darius
Fedorciu  (Budo Kurai Samu-
rai).

Menționăm că sportivii
hunedoreni sunt pregătiți de
sensei Crina și Janos Simo la
Budo Kurai samurai și de sen-
sei Gelu Pintea la Okado
Hunedoara.

Karate Fudokan

Cupa Huniazilor  
la Hunedoara

Organizatorii Australian
Open au anunţat că la ediţia
din acest an a fost stabilit un
nou record de audienţă pentru
un turneu de Mare Şlem, cu
peste 900.000 de spectatori
prezenţi în tribune în cele trei
săptămâni de competiţie, în
ciuda absenţei unor jucători de
renume şi a perturbării pro-
gramului din cauza ploii,
informează Reuters.

Un număr de 839.192 de
fani au venit la Melbourne
Park între 16 şi 29 ianuarie,
pentru prima ediţie fără
restricţii din ultimii doi ani a
turneului de Grand Slam de la
antipozi, după criza generată
de pandemia de Covid-19,
depăşind precedentul record
de 812.174 de spectatori, sta-
bilit în ianuarie 2020.

Aceste cifre eclipsează nu -
mărul de spectatori prezenţi
anul trecut la celelalte turnee
de Mare Şlem - 515.164 la
Wimbledon, 613.500 la
Roland Garros şi 776.120 la US
Open.

Peste 60.000 de persoane
au urmărit, de asemenea, par-
tidele din calificările pentru

tabloul principal de la Mel-
bourne, astfel că audienţa
totală la Australian Open s-a
ridicat anul acesta la 902.312
spectatori.

În ciuda unor absenţe de
marcă, precum recent retraşii
Roger Federer, Serena
Williams şi Ashleigh Barty
(campioana de anul trecut),
Australian Open 2023 a
doborât inclusiv recordul de
audienţă pentru o singură zi
de competiţie, cu 94.854 de
spectatori, pe 21 ianuarie.
Precedentul record era de
93.709 fani şi fusese stabilit în
2020.

Sârbul Novak Djokovic l-a
învins duminică pe grecul Ste-
fanos Tsisipas şi a cucerit a
zecea sa coroană la Australian
Open, egalându-l cu această
ocazie pe spaniolul Rafael
Nadal, deţinătorul recordului
de trofee de Mare Şlem (22).

La feminin, victoria a
revenit belarusei Arina Sa-
balenka, care a învins-o în
finală pe kazaha Elena Rîba -
kina, pentru a-şi trece în pal-
mares primul său titlu de
Grand Slam.

Tenis de câmp  

Record de spectatori la 
Australian Open 2023

O
rganizate de către
Inspectoratul
Școlar Județean,

etapele pe municipii la
diferitele discipline
sportive  sunt în plină
desfășurare  iar întrece -
rile foarte animate.

După derularea fazei mu-
nicipale  la nivelul ciclului
primar, vineri am urmărit în-
trecerile  în care s-au întâlnit
formațiile feminine din li -
ceele  municipiului Deva,

Echipa Colegiului  Națio -
nal “Decebal” Deva, pregătită
de prof. Cosmin Hendrea  s-

a clasat la această secțiune
pe locul I, reușind astfel cali-
ficarea la etapă județeană.Au
evoluat pentru CN Decebal
Deva: Alexia Balaj, Ana Ves-
can, Bianca Serestyen, Ro -
mina Suciu, Bianca Pleșa,
Maria Păcurar, Andreea Ca -
ceu, Sabrina Duțu, Bianca Ia-
mandi  și Ioan Tivda.

Decebalistele au câștigat
cu 18-8 jocul cu formația
Colegiului Naţional Peda-
gogic “Regina Maria” și s-au
impus  cu 16-4 în fața hand-
balistelor de la Liceul cu Pro-
gram Sportiv “Cetate” Deva.

Handbal 

Olimpiada Națională a Sportului Școlar - faza municipală a liceelor



"Finanţarea federaţiilor, de
către Ministerul Sportului,
are în centrul său perfor -
manţa şi o direcţie de dez-
voltare pe termen lung. Am
văzut anul trecut rezultate
frumoase, obţinute nu doar
de una, ci de mai multe
federaţii, iar pentru o alocare
cât mai echitabilă şi mai
eficientă a bugetelor pentru
noul an au fost luaţi în calcul
mai mulţi indicatori, printre
care şi ponderea rezultatelor
dintr-un sport raportat la
total" a spus ministrul 
Eduard Novak .

Drept urmare  Ministerul

Sportului a stabilit propuner-
ile pentru cuantumurile de
finanţare a federaţiilor pe
anul 2023, suma totală
alocată de instituţie pentru
asociaţiile sportive naţionale
fiind de 162.088.000 de lei.

Ministerul Sportului a
schimbat în acest an din nou
sistemul de acordare a
finanţărilor, prioritizând şi
împărţind federaţiile cu
performanţe la competiţiile
internaţionale majore. Astfel,
în Grupa 1 au fost incluse
federaţiile sporturilor indi-
viduale olimpice prioritare şi
federaţiile sporturilor olim -

pice prioritare pe echipe. În
grupele 2 şi 3 au fost incluse
celelalte asociaţii sportive
care îndeplinesc condiţiile şi
vor primi fonduri de la buge-
tul de stat în 2023.

Suma totală din bugetul
Ministerului Sportului pe
anul 2023, alocată finanţării
federaţiilor sportive din
Grupa 1 este de 103.341.963
lei. Conform bugetului adop-
tat pentru 2023, Ministerul
Sportului are anul acesta un
buget de 581,5 milioane de
lei, cu 60 de milioane în plus
faţă de faţă de execuţia
preliminară din 2022.
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Au fost alocaţi banii pentru 
sportul românesc în 2023

Atletul britanic Mo Farah,
cvadruplu campion olimpic, a
anunţat marţi că nu va parti -
cipa la Jocurile Olimpice de
vară din 2024 de la Paris şi se
aşteaptă ca 2023 să fie ul-
timul an din cariera sa, după
ce şi-a confirmat participarea
la maratonul de la Londra,
oraşul său natal, pentru "o
ultimă lovitură", în luna
aprilie, informează Reuters.

Mo Farah nu a putut par-
ticipa la ediţia de anul trecut
a cursei londoneze de 42,125

km din cauza unei acci den -
tări. El a concurat la trei ediţii
ale maratonului din capitala
britanică, cea mai bună cla -
sare a sa fiind un loc trei ocu-
pat în 2018, anul în care a
câştigat maratonul de la
Chicago.

"Nu voi merge la Jocurile
Olimpice şi cred că 2023 va fi
probabil ultimul meu an", a
declarat Farah, care va îm-
plini 40 de ani în luna martie.

"A fost o carieră uimitoare
şi, pentru mine, să particip la

maratonul de la Londra re -
prezintă ceva important. Am
spus întotdeauna că ar fi fru-
mos să-l câştig într-o zi, dar
este nevoie de multe pentru
asta. Este frumos să-mi iau
rămas bun şi cred că va fi
destul de emoţionant", a
adăugat atletul.

Alături de Mo Farah, la
maratonul de la Londra şi-a
confirmat prezenţa şi sco ţia -
na Eilish McColgan, medaliată
cu aur în proba de 10.000 m
din cadrul Jocurilor Com-
monwealth-ului în 2021, la
Birmingham, care nu a putut
participa la ediţia de anul tre-
cut din cauza unei acci -
dentări. În vârstă de 32 de
ani, Eilish McColgan este fiica
câştigătoarei ediţiei din 1996
a maratonului londonez, Liz
McColgan.

Ediţia 2023 a maratonului
de la Londra va avea loc în
data de 23 aprilie, iar lista
completă a participanţilor va
fi anunţată miercuri.

A
sociația Județeană
de Fotbal(AJF)
Hunedoara a  de-

marat prima competiție
fotbalistică indoor din
acest an. 

Duminică s-a derulat pri -
ma etapă din cadrul Campi-
onatului județean de fotbal în
sală pentru echipe de seniori,
competiție care s-a desfă șu -
rat în sala de sport din co-
muna Sântămăria-Orlea.

CSC Sântămăria Orlea -CS
Agrocompany Băcia  7-6

Zarandul Criscior- AS Vetel

12-0
CSC Sântămăria Orlea -ACS

FC Șoimii Teliuc  6-7
Zarandul Criscior- City

Taxi Deva 4-0
ACS FC Șoimii Teliuc- CS

Agrocompany Băcia 9-2
City Taxi Deva- AS Veţel 

9-1
În plus, începând de

duminică , AJF Hunedoara a
anunțat că va organiza și un
campionat de fotbal feminin,
la această primă ediție fiind
înscrise un număr de opt
echipe.

Atletism 

Mo Farah  renunță la Jocurile Olimpice
de la Paris

Fotbal în sală   

Campionatul județean 

de fotbal în sală

Cuantumurile propuse pentru 
federaţiile sportive naţionale din Grupa 1:

Federaţii sporturi olimpice prioritare (individual)
1. Federaţia Română de Canotaj 14.000.291 lei (14,55 mil. lei
în 2022)
2. Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern
6.485.117 (5,8 mil. în 2022)
3. Federaţia Română de Lupte 6.200.150 (6,775 mil. în 2022)
4. Federaţia Română de Gimnastică 6.200.150 (4,85 mil. în
2022)
5. Federaţia Română de Atletism 5.900.143 (4,85 mil. în
2022)
6. Federaţia Română de Scrimă 5.800.136 (5,85 mil. în 2022)
7. Federaţia Română de Tenis de Masă 5.800.004 (6,775 mil.
în 2022)
8. Federaţia Română de Ciclism 5.100.124 (3,88 mil. în 2022)
9. Federaţia Română de Judo 5.011.970 (7,75 mil. în 2022)
10. Federaţia Română de Haltere 4.800.116 (fără finanţare
iniţială în 2022)
11. Federaţia Română de Kaiac-Canoe 4.399.928 (3,88 mil.
în 2022)
12. Federaţia Română de Box 3.900.094 (4,85 mil. în 2022)
13. Comitetul Naţional Paralimpic 1.528.740 (1,7 mil. în
2022)

Total 75.126.963
Federaţii sporturi olimpice prioritare (pe echipe)

1. Federaţia Română de Baschet 6.800.000 lei (7 mil. lei în
2022)
2. Federaţia Română de Rugby 6.200.000 (5,8 mil. în 2022)
3. Federaţia Română de Handbal 5.800.000 (5,8 mil. în 2022)
4. Federaţia Română de Volei 5.000.000 (4,375 mil. în 2022)
5. Federaţia Română de Polo 4.415.000 (3,9 mil. în 2022)

Total 28.215.000963 lei.



Se întâmplă deseori ca atunci când achiziționăm anumite articole de
îmbrăcăminte să ignorăm eticheta prinsă de ele sau chiar să o

îndepărtăm. Dacă la început aceasta pare lipsită de importanță, atunci când
obiectul trebuie spălat, ne confruntăm cu întrebări fără răspuns. Ca să le
evităm, vom căuta eticheta, care conține toate informațiile de care avem nevoie.

Semnificația simbolurilor

De obicei, fiecare etichetă are imprimate simboluri specifice, care arată
cum și în ce mod trebuie spălate și îngrijite hainele, pentru a-și păstra mai
mult timp forma și culoarea. Și cum îmbrăcămintea este confecționată din

materiale diferite, este bine să urmăm instrucțiunile potrivite pentru fiecare
material în parte. Și, chiar dacă unele etichete au semne în plus, în general,
toate conțin aceleași simboluri de bază, cum ar fi:

• Bazinul cu apă
• Cercul
• Triunghiul
• Pătratul
• Fierul 

Bazinul cu apă

Ne indică exact modul în care trebuie curățate hainele, temperatura apei
sau dacă obiectul trebuie spălat cu mâna, la mașină sau curățat chimic.

• Dacă pe etichetă apare un bazin simplu, acest desen ne spune că hainele
pot fi spălate atât manual, cât și la mașina de spălat, 

• Dacă bazinul este marcat cu X, articolele nu trebuie spălate. Acestea pot
fi sensibile la orice tip de umezire sau nu pot fi spălate într-o mașină
obișnuită, din cauza dimensiunii lor, scrie emidale.ro/.  

• Atunci când sub bazin apar două linii, înseamnă că obiectul trebuie
spălat cu atenție. Iar dacă sub bazin este o singură linie, atunci programul de

spălare trebuie să fie scurt.
• Când în interiorul bazinului apare o mână, obiectul respectiv trebuie

spălat doar manual, cu clătire normală și stoarcere ușoară. De obicei, astfel
de haine au culori sensibile sau sunt confecționate din materiale delicate,
care se pot deteriora foarte repede.

• Când în interiorul bazinului apare un singur punct, înseamnă că obiectul
respectiv trebuie spălat doar cu apă rece.

• Dacă bazinul are două puncte în interior, articolul de îmbrăcăminte se
poate spăla cu apă caldă. Când pe bazin apar trei puncte, obiectul respectiv
poate fi spălat și cu apă fierbinte.

• Atunci când pe bazin apar cifre, este semn că obiectul poate fi spălat cu
mașina, cifra marcată indicând temperatura apei. Cele mai des întâlnite tem-
peraturi sunt de 30, 40 și 60 de grade Celsius. În astfel de condiții se alege
un program  de spălare corespunzător. Pentru articolele din vâscoză, poli-
acrili poliester sau poliamidă, este bine să se reducă cantitatea de rufe la 1/3,
atunci când temperatura este de 30 de grade, iar centrifugarea să se facă pe
o perioadă scurtă, pentru a evita riscul șifonării. La fel se procedează și când
temperatura este de 40 de grade Celsius.

• Cifra 60 de pe bazin ne indică faptul că articolele colorate, din bumbac,
poliester sau materiale mixte, nu trebuie spălate la temperatura de fierbere.

• Dacă pe bazin apare cifra 95, atunci articolele din bumbac sau in pot fi
fierte. Se va seta un program de spălare corespunzător, iar petele dificile se
vor scoate cu alte soluții. 

Simbolurile pentru uscare

Au și ele importanța lor,
întrucât ne ajută să aflăm
care haine pot fi uscate în
uscător și care nu, dar și ce
programe trebuie să folo -
sim pentru fiecare obiect în
parte.

• Pătratul cu cerc tăiat,
ne spune că obiectul respectiv nu poate fi uscat în uscător. În schimb, pătratul
cu cerc ne arată că nu sunt probleme, iar hainele se pot pune în uscător. 

• Dacă în pătratul cu cerc apare un singur punct, este semn că se poate
face uscare normală, cu centrifugare, la temperatură medie. 
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• Atunci când apar două
puncte în pătratul cu cerc, uscarea
se va face în condiții de încărcare
normală și la temperatură ridicată. .

• Atunci când în pătrat apar trei
linii verticale, hainele trebuie

agățate pentru uscare și nu se vor
stoarce. 

• Iar când în pătrat apare o linie
orizontală, acest semn ne spune că
hainele trebuie uscate pe o suprafață
plană.

Călcatul hainelor 
Se face cu atenție, iar semnele de pe fierul de călcat ne arată la ce

temperatură trebuie programată călcarea.

• Când pe etichetă apare fierul cu un punct pe el, acest simbol ne indică
temperatura de călcare, 110 grade Celsius. În plus, ne spune  că nu este bine
să se folosească aburul.

• Când pe fierul de călcat apar două puncte, temperatura maximă va fi de
150 de grade Celsius, la această temperatură putând fi călcate articolele din
lână, vâscoză, poliester. În astfel de condiții, se poate folosi și fierul de călcat
cu aburi, dar se va evita apăsarea, întrucât poate deforma articolul.

• Dacă apar trei puncte, atunci temperatura poate fi ridicată la 200 grade
Celsius. La această temperatură se vor călca rufele din bumbac sau in, iar dacă
este necesar, acestea se umezesc. Articolele lucioase sau sensibile la presiune,
trebuie călcate cu o cârpă deasupra sau pe dos. Se va folosi fierul de călcat cu
aburi. 

• Atunci când  fierul este tăiat cu două linii, înseamnă că hainele nu se vor
călca.

Curățarea chimică

Sunt situații în care unele obiecte de îmbrăcăminte nu pot fi spălate acasă,
prin metodele obișnuite. În astfel de condiții se apelează la curățătoriile pro-
fesioniste care pot face acest lucru. Dar, și aici se va ține seama de simbolurile
de pe etichetă, care indică ce fel de substanțe trebuie folosite.

• Atunci când pe simbolul etichetei apare un cerc tăiat, hainele nu pot fi
curățate chimic și nu se vor folosi produse de îndepărtare a petelor care
conțin solvenți. Dacă cercul apare netăiat, atunci curățarea se poate face. Dacă
sub cerc apare o linie orizontală, este semn că produsul trebuie curățat cu
grijă, întrucât pot fi probleme la culori. 

• Dacă în interiorul cercului este litera A, atunci hainele pot fi spălate cu
toți solvenții în uz.

• Când apare litera P, atunci hainele vor fi spălate cu percloretilenă, solvenți
clorurați și benzină grea.

• Dacă apare litera F, hainele vor fi spălate cu hidrocarburi și triclortriflu-
oreta.

Înălbirea rufelor
Și aici se va ține seama de semnele de pe etichetă, care ne spun ce substanţe

trebuie aplicate, fără să deteriorăm materialul.

• Triunghiul simplu ne va arăta că hainele se pot albi cu înălbitor.
• Triunghiul cu cruce pe diagonală indică faptul că nu avem voie să folosim

înălbitor. Se poate folosi detergent, dar fără clor. 
• Cele două litere CI, ne arată că hainele se pot albi doar cu produse pe bază

de clor.
• Triunghiul cu două linii oblice în interior ne arată că hainele se pot albi,

dar nu cu produse pe bază de clor.

Alte tipuri de linii
• Dacă pe etichetă nu există nicio linie, atunci hainele pot fi spălate la viteză

maximă, folosindu-se programul pentru bumbac. Acțiune mecanică normală,
clătire și stoarcere normale, scrie candy.ro

• Când pe etichetă apare o linie, hainele pot fi spălate la viteză medie,
folosindu-se programul pentru sintetice. Acțiune mecanică redusă, la fel
clătirea sau stoarcerea.

• Când eticheta are două linii, hainele pot fi spălate folosindu-se programul
pentru lână, la viteză maximă.  

Reguli generale
Atunci când vine vorba de îngrijirea și întreținerea obiectelor de

îmbrăcăminte, atât simbolurile de pe etichete, cât și alte reguli, aparent neim-
portante se dovedesc a fi esențiale și trebuie să le dăm atenţia cuvenită. Astfel
că:

• Țesăturile din bumbac colorat se vor spăla separat.
• Lâna nu se va spăla la temperaturi înalte (nu trebuie să treacă de 40 de

grade Celsius). Se vor introduce puține haine în coș, iar stoarcerea redusă. De
asemenea, trebuie știut că lâna se poate deforma dacă este atârnată. De aceea,
specialiștii ne recomandă ca hainele din lână să fie întinse pe o suprafață
plană, departe de o sursă de căldură.

• Pentru utilizarea balsamurilor de rufe, nu există un simbol anume.

Cornelia Holinschi
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Se întrevăd schimbări în plan
profesional, iar acest lucru
este de bun augur. Discuțiile
cu autoritățile vor fi frecvente
și de folos pentru viitorul
vostru. Astrele vă sfătuiesc să
vă controlați impulsurile de
moment și să vă gândiți bine
atunci când luați o hotărâre.

Apar schimbări interesante în
activitatea voastră. Se deschide
o etapă benefică pentru voi,
chiar de la începutul intervalu-
lui. În plan sentimental, veți lua
anumite decizii care duc la
bunul mers al relației. Pro-
gramele de instruire profesio -
nală vă vor aduce beneficii.

Se conturează activități noi în
domeniul profesional, în care
vă veți implica imediat. Tre-
buie să fiți atenți la relațiile
colegiale și să nu depășiți
anu mite limite. Vă puteți im-
plica în programe de instruire
profesională, care vă vor
aduce beneficii financiare.

Vă străduiți ca relațiile
parteneriale să fie mai dina -
mice și să ducă la beneficii ma-
teriale. Cu toate acestea, nu
trebuie să vă lăsați impre -
sionați de promisiuni deșarte și
să priviți realist lucrurile.
Există riscul să pierdeți din
vedere detalii importante.

Este posibil să primiți o ofertă
de colaborare de nerefuzat.
Cu toate acestea, ar trebui să
analizați cu atenție condițiile
și să nu vă grăbiți în luarea
deciziilor. La serviciu ar fi de
dorit să vă îndepliniți la timp
toate sarcinile profesionale.

În plan profesional, se vor relua
discuțiile legate de un proiect
mai vechi, la care trebuie să
participați. Bazați-vă pe forțele
voastre și nu vă luați după
spusele colegilor, care nu vor
duce la nimic bun. Cei singuri
au posibilitatea să cunoască o
persoană interesantă.

În această perioadă, comuni-
carea cu cei din jur este
deficitară și pot apărea chiar
conflicte. Ca să evitați aceste
situații, axați-vă doar pe
munca voastră și, mai ales, nu
cereți sprijinul nimănui. Asta
pentru că s-ar putea să
primiți sfaturi nepotrivite.

În domeniul socio-profesional,
lucrurile merg bine. Partici -
pați la reuniuni interesante, în
care ideile voastre sunt apre-
ciate. Sunteți preocupat și de
segmentul domestic. Un eveni-
ment important din familie vă
determină să plecați în vizită
la rude.

La locul de muncă se deschide
o nouă etapă, mai dinamică și
aducătoare de profit. Este
posibil să primiți și unele
sume de bani restante, iar
acest lucru vă ajută să vă
achitați datoriile restante. Ar
fi bine să evitați investițiile
sau cheltuielile nefondate.

În perioada următoare, este
posibil să apară o variantă
nouă de colaborare, care vă
pune pe gânduri. Până la
urmă veți alege ceea ce este
mai bine pentru voi, chiar
dacă unora nu le place acest
lucru. Nu trebuie să vă
justificați în fața nimănui.

Investițiile pe termen lung nu
sunt recomandate în această
perioadă incertă. La locul de
muncă apar reguli noi și
sunteți nevoiți să țineți cont
de ele. În familie este mai
multă liniștită, mai ales că
veți primi vizita unei per-
soane apropiate.

La serviciu sunt posibile unele
discuții legate de activitatea
voastră viitoare. Vă implicați
în proiecte profesionale de
mare anvergură. Anturajul
socio-profesional se va
schimba, dar s-ar putea să fiți
subiectivi atunci când luați
anumite decizii. 

CITATE CELEBRE
• Zsa Zsa Gabor, actriţă americană: Vreau un

bărbat care să fie bun şi înţelegător. Cer oare prea
mult de la un milionar?

• Georges Pompidou, om politic francez: Sunt
trei căi ca să te ruinezi: femei, jocuri de noroc şi
specialişti. Cu femeile e cel mai plăcut, cu jocurile
de noroc e cel mai rapid, iar cu specialiştii e cel mai
sigur.

• Henry Youngman (1906-1998), violonist
englez: Secretul unei căsnicii fericite continuă să
rămână un secret.

• Thomas R. Dewar (1864-1930), om de afa -
ceri scoţian: Nu judeca un om după hainele sale.
Judecă-l după ale soţiei sale. 

• Zig Ziglar, publicist american: Banii nu aduc
fericirea, dar fiecare vrea să se convingă de asta pe
cont propriu.

• Diane Ravitch, profesor american: Persoana
care ştie va avea întotdeauna o slujbă. Iar persoana
care nu ştie, va fi întotdeauna şeful primei per-
soane. 

• Dwigh Morrow: Lumea este împărţită în oa-
meni care fac lucruri măreţe şi în oameni care îşi
atribuie meritele. Încearcă să faci parte din prima
categorie -concurenţa este infinit mai redusă. 

• Ogden Nash, poet american: Angajaţii care
muncesc stând jos sunt mult mai bine plătiţi decât
angajaţii care muncesc în picioare.

• Groucho Marx, actor american: Nu uit
niciodată un chip, dar în cazul tău aş face bucuros
o excepţie. 

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 4 februarie,  ora 20,00

La pescuit în deșert 
Filmul spune povestea lui Fred Jones, un om de

știință specializat în piscicultură, care avea o căsnicie
lipsită de dragoste. Acesta este însărcinat să super-
vizeze un proiect, pe care el în consideră ridicol: in-
troducerea somonilor în aridele văi ale Yemenului.
Dar, în spatele proiectului se află însuși șeicul
Yemenului, pasionat de pescuitul sportiv, pe care îl
practică pe proprietatea sa din Scoția. Aflând despre
planul șeicului, Patricia Maxwell, purtătorul de cu-
vânt al primului ministru profită de oportunitate,
pentru a îndepărta atenția publicului de la eșecurile
guvernului. Îl numește pe Fred la conducerea proiec-
tului, acesta fiind ajutat de Harriet, reprezentanta
șeicului. Pe parcursul călătoriei, intransigența lui
Fred începe să dispară, el fiind fermecat de persoana
șeicului și, mai ales, de frumoasa Harriet.

TVR 2

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

S - A - C - AFRICA - AT - AL - AS - ALO - IMN - M - ITA - I - MAI - GNU - ATV - A - AA - TRATA - EMAILAT - AVE - H - PUI DE GAZELA - CAZIER - OCA - CRI - APT -

IADA - UNII - REN - ION - GEM - ACAT - LAC - UNA - NISA - SLUT - E - LR - AB - ARII - BRIC - ANA - E - SH - SCIT - AR - I - LUA - OFT - CEP - STRA - TEN - IURTA -

A - A - STA - TRASA - ISCA - SOPARLE - RARE - TT - OT - RID - OMENESC - GURU - PREVENIT - AMAR - ABITIR - CAINELE PRIMATA - HORN - LAT - ROBA - NAI

Miercuri, 8 februarie, ora, 21,00

Îndrăgostiți din interes 
Serialul spune povestea  Esrei Erten, o

chelnăriță sătulă de toate greutățile vieții. Ca
să scape de greutăți, hotărăște să se căsă -
torească cu inginerul Ozan Korfali. Căsnicia lor
mergea bine, dar atunci când Ozan are pro -
bleme financiare, încep certurile și neînțe -
legerile. Ea decide să divorțeze și să-și reia
viața de domnișoară. După doi ani, când îl vede
pe Ozan la TV, despre el spunându-se că este
antrenorul anului, decide să-l recucerească. Se
întâlnește cu Ozan, dar acesta-i oferă bani, în
loc să-i dea a doua șansă. Ca să se răzbune,
Esra se angajează la firma lui, iar între cei doi
începe un adevărat război.

ACASĂ



Noi trecem prin vre-
muri extraordinare,
grele, schimbătoare

și este extrem de impor-
tant ca voi să înțelegeți ce
se întâmplă cu adevărat în
lume. Nu mai înțelegem pe
nimeni și nimic, nu mai
știm ce se întâmplă cu noi.
Multă frică, multă manipu-
lare, vaccinurile fac
prăpăd, viața a luat o altă
turnură, toata lumea se
agită, dar nu știe de ce? 

Am văzut întâlnirea celor
bogați, parcă au dat în mintea
copiilor. Ziarele centrale au
scris și despre ,,fetițele” puse
la dispoziția lor. Unii erau duși
rău cu capul, iar întrebarea
mea și a noastră este: astfel de
oameni ne conduc?  

Eu cred că va veni o vreme
când istoricii vor spune, cu
referire la perioada în care
trăim acum: ”Aceea a fost cea
mai importantă perioadă în
evoluția umanității. A fost cea
mai ofertantă perioadă pen-
tru a trăi experiența umană.  

”Nu vă puteți permite să nu
înțelegeți ce se întâmplă în
lume, să nu înțelegeți ce se
întâmplă în interiorul vostru
și să nu recunoașteți niște
semne ale acestei schimbări
majore scrie Leo Burtisan.
Mulți dintre voi considerați că
ceea ce experimentați este „o
depresie”, dar nu e vorba de-
spre o depresie, ci este modul
în care sufletul vostru
vorbește cu voi. Numai că voi
nu știți asta, fiindcă nimeni nu
v-a învățat despre aceste lu-
cruri”.

Haosul a pus stăpânire 
pe noi!

Nu ne  mai cunoaștem pe
noi înșine, nu mai știm să mai
avem o gândire logică. Toți
care sunt la ,,butoane” gân-
desc invers gândirii unui om
cu mintea rațională. Nu știm
să ne mai creăm o imagine
frumoasă,  solidă, ,totul ține
de caracter, gândire și,
bineînțeles, de un comporta-
ment decent. Noi suntem
foarte naivi când e vorba de-
spre imaginea pe care o avem
în legătură cu lumea în care
trăim, cu organizarea Univer-
sului în care ne aflăm, cu ceea
ce este în interiorul nostru etc.
Noi am fost învățați  că sun-
tem singura formă de viață
din Univers. Vă dați seama cât

de ridicolă este o asemenea
idee? 

Cine suntem noi?

”Noi nu știm nimic clar de
unde venim, cine suntem și
încotro ne îndreptăm. Ipoteze
sunt multe, dar nimic nu este
adevărat. Noi suntem niște
naivi, ne place să ne mințim
singuri. 

Nu știm,  dar nici nu dorim
să știm. Totul este o ,,falsitate
grosolană’’ în jurul nostru. De
când ne naștem noi suntem
mințiți, vorba unui înțelept:
”Ne naștem în minciună, ne
hrănim cu minciună, murim
în minciună”. Stau și mă gân-
desc cu amărâciune când aud
că lumea se schimbă, că vin
,,galacticii”pe pământ. Noi, ca
umanitate, suntem pe cale să
intrăm în Comunitatea
galactică? ”Și nici măcar nu
avem idee ce înseamnă „Co-
munitatea galactică”. Nu avem
idee cum o să ne schimbe
viața; dar ne va schimba
major viața? 

Multe religii ne prezintă
,,divinitatea’’ după propriile
interese spunând că Dum-
nezeu seamănă cu noi, altele
sub Creator, altele Universul,
omul  de rând neștiind ce să
mai creadă. Și una dintre
schimbări ține de modul în
care înțelegem noi, oamenii,
conceptul de ”Dumnezeu”.
Pentru că noi am fost învățați
că Dumnezeu este un fel de
om cu puteri supranaturale,
că Dumnezeu seamănă cu noi.

”Noi avem impresia că sun-
tem mult mai evoluați, pentru
că avem tablete, televizoare,
telefoane pe care le folosim și
în timpul mesei. Toate aceste
trăiri sunt doar iluzii ale unor
suflete rătăcite într-o lume
fără sens, unde totul este cu
,,fundul în sus”. Noi nu vrem să
înțelegem că oamenii care au
trăit înaintea noastră erau
poate chiar mai inteligenți
decât cei din ziua de astăzi. Nu
aveau aparate de zbor, dar ex-
istau teleportare. De aseme-
nea, noi trăim într-o iluzie
care spune că tot ceea ce este
vechi este inferior, că oamenii
care trăiau cu mult timp în
urmă pe Pământ erau niște
ignoranți și ne erau mult infe-
riori. Nu ne dă prin cap ideea
că ei ne erau mult superiori,
pentru că înțelegeau legile 

energiei și că foloseau
tehnologiile spirituale.

Noi ne întrebăm cum
mutau oamenii în antichitate
bucăți uriașe de pietre, cum
au realizat asta la Stonehenge
sau cum au realizat pira -
midele din Egipt. Ne gândim
că au avut la dispoziție foarte
mulți sclavi care trăgeau de
acele pietre, ca să le poate
mișca, pentru că analizăm lu-
crurile la nivelul rațiunii,
fiindcă nu avem o perspectivă
mistică, nu funcționăm în
„logica miracolului”. Nu sun-
tem capabili să luăm în calcul
ideea că acele construcții nu
au fost realizate de oameni. În
plus, nimeni nu ne-a învățat
cum să ieșim din corpul nos-
tru și să călătorim în lumea
nevăzută. De fapt ne întrebăm
dacă APOLLO a amerizat pe
lună. De ce ne plângem de
mila? Ne poate ajuta cineva?
Bineînțeles că nimeni. Mă
gândesc că avem atâtea de
învățat și noi nu vrem să
învățăm nimic”.

Încetați să vă mai plângeți
singuri de milă! 

Încetați să vă mai
victimizați, încetați să mai
postați pe rețele de socializare
mesaje lacrimogene de genul:
„E greu când ești la necaz și nu
e nimeni să te ajute!” „Este
dureros atunci când propria
familie te părăsește când ești
la greu!” Aveți tot ajutorul de
care aveți nevoie, fiindcă îl
aveți pe Dumnezeu alături de
voi! Uneori Dumnezeu vrea să
faceți lucrurile de unul singur
pentru că așa învățați că EL
este singurul de care aveți
nevoie ca să depășiți orice
încercare. Oamenii nu învață
că Dumnezeu este singurul de
care au nevoie, până nu ajung
în situația în care Dumnezeu
este singurul care le-a mai
rămas, fiindcă toți ceilalți au
făcut pasul în spate. Uneori
Dumnezeu te aduce în situația
de a face lucrurile de unul sin-
gur pentru că știe că în viitor
vei avea de trecut prin
încercări dificile și de aceea te
pregătește pentru acestea, te
învață că atât timp cât îl ai
alături de tine pe EL, poți
depăși orice încercare. Ați
avut parte în viața voastră de
momente dificile în care nu ați
mai avut la cine apela, în care

Dumnezeu a rămas singura
voastră speranță? V-a ajutat
Dumnezeu să faceți față
acelor situații? V-ați convins
că tot ce vă trebuie este aju-
torul lui Dumnezeu, indiferent
cât de dificilă este încercarea
prin care treceți? Știu că e
dureros atunci când oamenii
pe care i-ați ajutat de atâtea
ori nu vă ajută, știu că uneori
inima voastră este sfărâmată,
atunci când vedeți că oameni
care credeați că vor fi alături
până la sfârșit fac pasul
înapoi, dar totul vă ajută să
creșteți. Țineți ochii ațintiți
către Dumnezeu, lăsați-l pe EL
să se ocupe de inima voastră,
permiteți-i lui Dumnezeu să
vă ghideze pe Calea voastră”.
(RC Blakes) Caroline Myss,
Traducere Mihaela Dan.

Democrația la care am
visat  

Credeam că este tot ce-i
mai liber și mai bun pe
pământ, dar ne-am înșelat
amarnic. Am învățat să nu mai
știm ce înseamnă, logica, re-
spect, bun simț, reguli umane
etc. Dar cel mai bine a punctat
doamna judecător Adriana
Stoicescu, de la Tribunalul
Timiș: „Marele deranj din 89
ne-a adus pe cap o bine me -
ritată și atât de puțin înțeleasă
democrație, pe care noi am
transformat-o, adaptat-o, în
marea eliberare de reguli și
bun simț. Este cert că azi a
avea bun simț echivalează cu
a fi fraier. Din vocabular au
dispărut ”mulțu mesc”, ”vă rog
frumos”, căci de ”vă rog să mă
iertați” nici nu mai poate fi
vorba. Salutul se reduce la un
”bună” din vârful buzelor,
scârbit și convins că ți se face
o mare favoare. (Uneori pe
mine și ăsta a ajuns să mă
mulțumească, timișorenii
adevărați înțeleg ce spun…).
Oamenii galanți au dispărut.
Doamnele grațioase sunt o
amintire. Azi, fete de 13 ani își
bagă și își scot un organ de-
spre care unele nu știu mai
nimic, dar îl iau ca martor la
orice propoziție. Băieții își
asezonează discursul public
(a se citi onomatopeele) cu
câte o flegmă pe trotuar sau
unde se nimerește. Desigur,
sunt ocupați să salveze plan-
eta și nu au timp să fie
politicoși. Nu sunt toți așa. Am

cunoscut puști, prin liceele
unde am fost invitată, absolut
fabuloși. Isteți și manierați.
Domnișoare finuțe și care au
făcut din citit mai mult decât
un obicei. Sunt, însă, tăcuți și
marginalizați.

Succesul este al zgomo -
toșilor care urlă pe stradă,
mănâncă semințe la cinema și
beau cola la teatru, unde
ajung, de cele mai multe ori,
duși cu forța, pentru a nu mai
reveni. Succesul este al celor
care nu au citit o carte în viața
lor, dar au competențe. Succe-
sul este al celor care îți țin
lecții de reușită în viață pe
spatele ”lu” babacu, al celor
care te învață cum să abuzezi
o femeie pentru a fi consid-
erat un mascul adevărat.
Lumea s-a întors cu susul în
jos și dacă toți tutankamonii
ăștia, care am fost cu adevărat
educați, plecăm, ne retragem
în munți, așa cum ne vine,
planeta va deveni un teren
viran în care bipezii scuipă
semințe, mai trag o linie, mai
bat o fătucă și apoi se apucă să
schimbe lumea, după chipul și
asemănarea lor. Eu însă, nu
pot să accept că lumea poate
fi lăsată pe mâna celor care
consideră frumosul o glumă
proastă. Cred că împreună
putem readuce normalul în
viețile noastre, bunul simț,
politețea și educația. Și de aia
nu plec. Încă”, spunea Adriana
Stoicescu.

PS. Menționez că tot ce
scriu la aceasta rubrica nu-
mita ”OPINII’’sunt doar
,,opiniile’ mele personale, pe
care le împărtășesc cititorilor.
Opinia este garantată de
Constituție.

Al dumneavoastră, același
Prof.Ion Romeo Mânzală
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Omenirea, încotro?!!



mod de preparare:
Ouăle se scot din frigider,

se lasă la temperatura came -
rei, apoi se vor separa.
Gălbenușurile se mixează cu
100 g  zahăr și coaja de la cit-
rice, apoi se adaugă grișul, în
ploaie. Albușurile se bat
spumă cu un praf de sare și
zeama de lămâie, apoi la

compoziție se încorporează
gălbenușurile. Compoziția se
toarnă într-o formă tapetată
cu hârtie de copt, se dă la cup-
tor, la foc mic, pentru 20-25
de minute.

Separat, se fierbe laptele cu
zahărul și aromele. După ce
budinca se scoate din cuptor,
se lasă puțin să se răcorească,

apoi peste ea se toarnă, câte
puțin, din laptele fierbinte,
până se absoarbe tot lichidul. 

Se dă apoi la frigider, iar
după câteva ore, se poate
răsturna pe un platou, cu

grijă, să nu curgă siropul for-
mat. Budinca se poate servi cu
gem, dulceață sau frișcă.

12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END 3 - 9 FEBRUARIE 2023

mod de preparare:
Carnea se pune la fiert în

apă cu sare. După ce începe
să clocotească se ia spumă,
iar când este fiartă de
jumătate, se adaugă leg mele
tăiate mărunt. Se face apoi o
omletă din 2-3 ouă, în care se
pun 3 lingurițe de griș. Om-

leta se taie în pătrăţele și  se
pune la ciorbă, după ce
carnea a fost bine fiartă.
Ciorba se drege cu ou și
smântână, la care se adaugă
o lingură de făină. Se mai
lasă să dea câteva clocote,
apoi se pune leuştean, oţet,
usturoi şi sare, după gust. 

mod de preparare:
Carnea fiartă de pui se

scoate din supă, se porţio -
nează şi se condimentează.
Morcovul ras se căleşte în
puţin ulei iar după ce s-a răcit
se amestecă bine cu ouăle,

condimentându-se cu boia de
ardei. Într-o farfurie se pune
puţină făină, iar în alta pes-
metul, la care s-a adăugat o
linguriţă de condimente pen-
tru friptură şi usturoi granu-
lat. 

Bucăţile de pui se dau întâi
prin făină, apoi prin oul cu
morcovi, iar la final prin pes-
met. Se pun apoi la prăjit în
ulei încins, iar când s-au ru-
menit bine pe ambele părţi se
scot şi se aşează pe o hârtie

absorbantă. Până se prăjeşte
carnea, se poate pregăti şi
garnitura. Într-o tigaie anti -
aderentă se pun două linguri
de ulei, ceapa tăiată, feliuţe
subţiri şi bastonaşe de mor-
covi. După cinci minute, se
adaugă feliile de cartofi şi un
polonic sau două de supă.
Compoziţia se lasă la foc mic,

timp de 15 minute. La final se
adaugă frunzele de spanac
tăiate fâşii şi se mai dă un clo-
cot. 

Garnitura se condimen -
tează după gust, se presară cu
pătrunjel verde şi se serveşte
cu friptura de pui, alături de
salată verde sau salată de
roşii.

INGREDIENTE

un pui fiert și porţionat, un morcov ras, 4 linguri
făină, 4 linguri pesmet, 3 ouă condimente: sare, piper,
boia de ardei dulce sau iute, usturoi granulat, condi-
mente pentru friptură, 100 ml ulei. 

Pentru garnitură: 2 morcovi, un cartof, o ceapă,
câteva frunze de spanac, frunze de pătrunjel pentru
garnisit, 2-3 linguri de ulei.

INGREDIENTE

200 de grame de carne de porc tăiată în bucăţele, 
2-3 ouă, 2 morcovi, 2 ardei, o ceapă, o lingură de făină,
3 linguri de smântână, 3 linguriţe de griş, usturoi,
leuştean, oţet.  

cIoRBă săsEască cu omlETă şI lEuşTEaN   

PuI PaNE cu moRcov Ras şI GaRNITuRă 

BuDINcă DE GRIș 

INGREDIENTE

Pentru blat: o ceșcuță de griș (aproximativ 140 gr),
100 gr zahăr, coajă de lămâie și portocală, puțină
zeamă de lămâie, 5 ouă.

Pentru sirop: 200 gr zahăr, 750 ml lapte, coajă de
portocală și lămâie, două plicuri zahăr 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 garsonieră Deva, parter
înalt, Deva, Piața CT, termopan,
renovată și mobilată complet. Preț:
35.000 euro, telefon: 0725.452.888.

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 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 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 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 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 Societate comercială
ÎNCHIRIAZĂ SPAŢIU PENTRU
BIROURI ÎN DEVA, str. Avram Iancu
(vis a vis de Catedrala Episcopală).
Informaţii la telefon: 0724.237.696.

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 Închiriez convenabil, la curte, în
zona spitalului Deva, o cameră cu in-
trare separată, cu baie și posibilități
de a găti, unei persoane serioase, fără
vicii. Plata anticipat, pe două luni.
Telefon: 0724.451.762.

l Ofer de închiriat apartament cu
două camere, etaj 1, zonă centrală.
Telefon: 0745.750.705.

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

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și pen-
tru alte activități. Tel. 0725.168.007.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, Deva, pe Cioclov-
ina. 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.

TeReNURI

l Vând 2,62 ha teren arabil, în
Lunca Mureșului (Simeria Veche), 
5 euro mp. Negociabil. 
Telefon: 0721.732.638.

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.

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.

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.

14 - MICA PUBLICITATE 3 - 9 FEBRUARIE 2023 



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 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.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmiere.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Efectuez foraje puțuri apă. 
Telefon: 0748.086.424.

l Persoană autorizată execut
lucrări interior-exterior, tencuieli,
șape, gleturi, lavabile, plăci ceramică,
lemnărie, rigips, parchet, diferite mon-
taje, instalații etc. în Hunedoara și îm-
prejurimi. Preț negociabil, telefon:
0724.302.866, 0254.719.709. 

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

MATRIMONIALE

l Pensionar, văduv, de 73 ani, 1,75
înălțime, cu casă și mașină, doresc
cunoștință cu o doamnă văduvă,
vârsta 65-70 ani. Tel. 0723.949.343.

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. Tel. 0740.326.753.

l Bărbat necăsătorit, creștin neo-
protestant, pensionar, doresc
cunoștință cu o domnișoară sau
doamnă creștină, vârsta peste 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 parbriz Dacia 1910 și gar-
nitura aferentă. Preț: 150 lei, telefon:
0254.776.082.

l Cumpăr plug cu două brazde
după tractor, 30-35 CP. Telefon:
0769.473.088.

l Vând ieftin aparat de recuper-
are medicală Bioptron, măsuță
ornamentală metalică, veioză
verticală, pe picior, vase din inox, oală
sub presiune de inox, veselă și alte
obiecte, calitate ireproșabilă. Telefon:
0745.344.510.

l Vând triple spate și două aripi
față pentru Dacia Supernova, din anul
2002, plus alte piese, mașină electrică
de cusut, adusă din Germania. Preț ne-
gociabil, telefon: 0769.473.088.

l Vând chioșc în Deva, situat la
intersecția Kogălniceanu cu Bdul
Decebal. Este construit din  PVC, 3 x
1,5,x 2 m, cu rafturi interioare și
instalație electrică. Preț 2500 lei,
negociabil, telefon: 0745.206.423.

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 Vând cadru de mers, cu roți,
nou, dotat cu scaun și coș. Preț 300 lei,
telefon: 0745.750.705.

l Vând celular nou, Samsung A10,
de culoare neagră. Preț: 600 lei, tele-
fon: 0745.750.705.

l Vând cărți de stomatologie, la
prețuri modice și lemne pentru foc,
diferite esențe, 15 metri mc. Preț: 190
mcTelefon: 0721.732.638.

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 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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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Deva – Niciul dintre
traseele montane din judeţul
Hunedoara nu poate fi abor-
dat, fără riscuri majore, la
acest sfârşit de săptămână,
din cauza viscolului puternic
şi a ninsorii care cade, fără
încetare, în Retezat, Parâng şi
Straja. 

Salvamontiştii atrag aten -
ţia că vântul suflă cu aproxi-
mativ 100 de km/h, iar în
anumite zone este prezent
riscul de avalanşă, în special
pe pantele cu înclinaţie

ridicată.
„La altitudini mari este vis-

col şi un viscol foarte puter-
nic, cu o viteză a vântului de
90-100 de km/h. O dată cu
viscolul şi ninsoarea orice
traseu din Retezat, Parâng
sau Straja este inabordabil.
Vizibilitatea este foarte
scăzută, ninge abundent, iar
zăpada este mare şi instabilă”,
spune şeful Serviciului Public
Judeţean Salvamont Hune-
doara, Ovidiu Bodean.

În Retezat, Parâng, Rete -

zatul Mic, Oslea, Straja, la
peste 1.300 de metri altitu-
dine, s-a depus un strat con-
sistent de zăpadă, care nu s-a
legat de cel vechi. „Există risc
de avalanşă acolo unde
zăpada este depusă în
cantităţi mari, pe suprafeţele
înclinate”, a explicat Bodean.

Prognoza pe următoarele
zile estimează că vremea va fi
friguroasă şi că vor continua
să cadă precipitaţii sub formă
de ninsoare. 

Deva – Consiliul Judeţean
Hunedoara a reactivat Dis-
peceratul de Drumuri Jude ţe -
ne, astfel că toate problemele
apărute în trafic pe drumurile
judeţene pot fi semnalate
imediat la numărul de telefon
0737 553 971. Aici este asi -
gurat un serviciu de perma -
nenţă 24 de ore din 24, astfel
încât să se poată interveni op-
erativ în vederea prevenirii și
combaterii înzăpezirii și
poleiului pe drumurile aflate
în administrarea instituţiei. 

Mai multe drumuri jude -
ţene din Hunedoara au fost
afectate de căderile de ză -
padă, în zonele cu probleme

intervenindu-se pentru men -
ţinerea unui trafic rutier nor-
mal, a informat joi Consiliul
Judeţean (CJ) Hunedoara. 

„Ninsorile căzute și depu -
nerea unui strat consistent de
zăpadă pe drumurile jude -
țene din zonele delu roase
înalte și din zona mon tană au
necesitat intervenții susți -
nute ale operatorilor care
efectuează deszăpe zirea”, a
precizat administratorul pu -
blic al judeţului Hunedoara,
Costel Avram.

Utilajele de deszăpezire au
fost direcţionate, în ultimele
24 de ore, pe diverse sectoare
cu un trafic ridicat, cum ar fi

Hunedoara-Ghelari, Costeşti-
Sarmizegetusa Regia, Ilia-
Brănişca. 

De asemenea, în zona
Haţeg s-a intervenit pe 16
drumuri judeţene, între care
cel care duce spre staţiunea
Râuşor, din Retezat, Ohaba de
sub Piatră – Cârnic, Silvaşu de
Jos- Mănăstirea Prislop. 

În zona Brad s-a intervenit
pe 11 drumuri judeţene, iar în
Valea Jiului utilajele au curăţat
zăpada spre staţiunile Straja
şi Parâng, până la cabana
Rusu, dar şi pe sectoarele
Petrila-Jieţ sau Me ri şor-
Dealul Babii. 

Permanenţă la Dispeceratul Drumuri Judeţene

Cod portocaliu de ninsoare şi
viscol în Retezat şi Parâng

B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și în
parteneriat cu Teatrul Dra-
matic „Ion D. Sîrbu” din
Petroșani, organizează
evenimentul cultural-
literar „Dor și drag de
Dragobete”.

În ziua de 23 februarie
2023, ora 17:00, în foaierul
Teatrului „Ion D. Sîrbu” din
Petroșani, publicul prezent se
va putea bucura de un pro-
gram artistic conceput sub
semnul sărbătorii de Dragob-
ete, o străveche sărbătoare
românească închinată dragos -
tei, acestui sentiment etern
omenesc care a inspirat mii de
poeți, muzicieni, oameni de
artă.

Dragobetele, numit și Cap
de primăvară, este una dintre
sărbătorile românești care
celebrează sosirea primăverii,
renașterea naturii, bucuria su-
fletului, iubirea curată. Patri-
moniul cultural imaterial
românesc pune la loc de cinste
această sărbătoare a optimis-
mului, a bucuriei de a trăi și de
a iubi. Tradițiile legate de
Dragobete sunt păstrate încă
de către toți cei care țin la
specificul național românesc,
la prospețimea și originali-
tatea obiceiurilor transmise
peste generații de predecesorii
noștri.

Programul artistic a fost
conceput în așa fel încât vers și
muzică să se îngemăneze și să
ofere celor prezenți momente
de bucurie și de îmbogățire
spirituală.

Numeroși poeți din județul

Hunedoara, din diverse gene -
rații, tineri și maturi (Camelia
Ardelean, Marioara Ardelean,
Elisabeta Bogățan, Ruben Bu-
coiu, Andrei Caucar, Anca
Ciolca, Mirela Cocheci, Nicolae
Crepcia, Ianina-Ulpia Cupșan
Morar, Ladislau Daradici,
Valentin David, Dumitru Du-
mitrescu, Mariana Ghicioi,
Nora Hruban, Radu Igna, Virgil
Iovița, Daniel Marian, Flo-
rentina Mitrică, Dorel Neamțu,
Mariana Pândaru, Carmen
Pinte, Paulina Popa, Aurelian
Sârbu, Miron Simedrea,
Petronela-Vali Slavu, Constan-
tin Stancu, Victoria Stoian, Du-
mitru Tâlvescu, Adriana
Tomoni, Robert Vladu) își vor
face cunoscute versurile inspi-
rate din acest sentiment etern,
numit iubire. Fiecare a trecut
prin filtrul propriului suflet, cu
sensibilitate, trăirile inspirate
de sentimentul iubirii. Poeților
li se alătură actorii Corina Viși -
nescu și Laurențiu Vlad, cu un
recital de poezie de dragoste.

Muzica va fi și ea prezentă
prin glasurile minunate ale
interpreților Cristian Fodor și
Lorena Pascu, iar armonia
Coralei „Sargeția”, dirijată de
Mihaela Popa, va încânta pu -
blicul cu binecunoscute cân-
tece de dragoste.

Sperăm că această mani-
festare specială, organizată cu
dăruire și drag, va marca așa
cum se cuvine îndrăgita
sărbătoare de Dragobete, o
sărbătoare pe care toți ar tre-
bui s-o purtăm în inimi, mai
ales în aceste vremuri compli-
cate pe care le trăim.

Cu aleasă preţuire,
Manager 

Ioan Sebastian Bara

„Dor și drag de Dragobete”

Maşină de poliţie, implicată într-un accident
Aninoasa - O maşină de poliţie aflată în misiune şi având pornite semnalele lumi-

noase şi sonore a fost lovită, ieri, de un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, în
oraşul Aninoasa. Acesta a virat la stânga fără să ţină cont de faptul că autospeciala
poliţiştilor intrase în depăşirea maşinii pe care o conducea. 

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, accidentul a avut loc pe
DN66, autospeciala aparţinând Poliţiei Petrila. În urma coliziunii, cele două autovehicule
au fost avariate, maşina de poliţie fiind aruncată în gardul de plasă al unui imobil. 

Ambii şoferi au fost testați cu aparatul acooltest, rezultatul fiind negativ.
În cauză, polițiștii l-au sancționat pe tânărul în vârstă de 25 de ani cu amendă în val-

oare de 1.305 lei și i-au reţinut permisul de conducere pentru 90 de zile, ca măsură
complementară.


