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MagaZINPag. 8
Favorizat de umiditatea în
exces, mucegaiul este
neplăcut atât prin aspect,
cât și prin efectele nocive pe
care le produce, în timp,
asupra sănătății. 

SocIalPag. 2
Atenţie cui vă 
încredinţaţi actele! 
Ce au păţit românii care
lucrează în Norvegia şi
cine i-a păgubit. 

GRATUIT

Viitorii şoferi ignoră teoria; 
jumătate dintre ei nu trec examenul 

Viitorii şoferi ignoră teoria; 
jumătate dintre ei nu trec examenul 

aDMINISTRaŢIEPag. 3
Preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara cere
firmelor de deszăpezire să
intervină imediat ce 
sunt anunţate despre 
problemele de pe 
drumurile judeţene. 

/p. 16

Comuna Sălaşu de Sus a câştigat statutul de
staţiune turistică de interes local. 

Ce impune acest lucru şi ce recomandă
autorităţile. /pag.3

Bursa locurilor de muncă
Deva - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)

Hunedoara organizează, în perioada 01 – 03 martie burse ale locurilor de
muncă în trei oraşe din judeţ. Acestea se vor desfășura între orele 09:00 -
12:00, miercuri, 1 martie, la Sala Mica a Casei de Cultură Hunedoara, pe 2
martie, la Petroşani, şi pe 3 martie, la Centrul Cultural ”Drăgan Muntean”
Deva. 

Evenimentele sunt dedicate în special femeilor din județul Hunedoara,
fară a exclude însă participarea tuturor categoriilor de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă şi doresc să se reintegreze pe piața muncii.

Conform datelor oficiale, persoanele cu studii liceale au ponderea cea
mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara,

la sfârşitul lunii decembrie 2022.
Aceştia sunt în proporţie de 27 %.
Ei sunt urmaţi de persoanele cu
studii gimnaziale, 26 %, în timp ce
22 % sunt oameni fără studii sau
cu nivel de studii primare. 

Șomerii care au absolvit învăță -
mântul profesional sau școli de
arte și meserii reprezintă 16 % din
totalul șomerilor înregistrați, cei
cu studii superioare sunt 7 %, 
iar cei cu învățământ postliceal
sunt 2 %. 

Fondat de Cornel POENAR
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Deva – Mai multe persoane
din România au fost victimele
exploatării prin muncă în
Norvegia, după ce au căzut
chiar în plasa unor conaţionali
de-ai noştri. 

Din acest motiv, Inspec-
toratul Teritorial de Muncă
(ITM) Hunedoara dorește să
aducă la cunoștința tuturor
persoanelor din județul Hune-
doara, situația cetățenilor
români aflați la muncă pe teri-
toriul Regatului Norvegiei,
care au devenit victimele
exploatării prin muncă sau ai
unor înșelătorii financiare.

Potrivit informațiilor ofe -
rite de Ambasada României la
Oslo, muncitori români au fost
fraudați de compatrioți, care,
la adăpostul firmelor pe care le
conduc, le-au furat cartea de
identitate bancară angajaților
și au accesat credite foarte
mari, la diferite instituții de
credit din Norvegia, în numele
și pentru angajatul lor. Multe
dintre aceste persoane au
rămas, în continuare, cu da-
torii de sute de mii de euro. 

„În timp ce plățile au ajuns
către angajator, facturile și
creanțele de colectare a da-
toriilor ajung la muncitorul

imigrant”, atrage atenţia ITM
Hunedoara.

Metodele folosite de anga-
jatori sunt: falsificarea foilor
de salariu, falsificarea
identității prin atribuirea de
funcții de conducere în firme
sau, în cazuri mai elaborate,
constituirea de firme în nu-
mele victimei. 

„Facilitatorii” solicită 20% -
30% din sumă, copie după
pașaport, CNP Norvegian și
token bancar. Pe lângă suma
stabilită de comun acord,
fraudatorii „împrumută” alte

sume considerabile fără
știința, dar cu documentele
păgubitului. 

„Inspectoratul Teritorial de
Muncă Hunedoara recomandă
persoanelor care doresc să
muncească în afara României,
să se informeze consultând
pagina web a instituției noas-
tre www.itmhunedoara.ro
și/sau a Inspecției Muncii
www.inspectiamuncii.ro  pen-
tru a-și cunoaște drepturile și
a fi protejați”, a precizat in-
spectorul şef al ITM Hune-
doara, Adrian Bozdog (foto). 

Muncitori români, 
victimele unor escroci
români, în Norvegia

Vălişoara: Caravana
cunoaşterii- informaţii
utile pentru agricultori

ANUNŢ

Lichidatorul judiciar al VISUL IMAGINAȚIEI SRL anunţă
vânzarea următoarelor imobile, prin licitație publică
competitivă cu strigare, cu preț în urcare: 

1. Construcție industrial edilitară (fost abator) cu anexe:
clădire administrativă P+2, magazie, spălătorie, depozit, bazin
apă, cântar, rampă auto, atelier, SCD 11.077 mp, și teren intrav-
ilan aferent 27.846 mp, în Petroşani, str. Livezeni, nr.99, jud.
Hunedoara , preț pornire 221.250 euro plus TVA.

2. Construcție administrativă P+1, post trafo și magazie SCD
1.649 mp, și teren intravilan aferent cu suprafaţa de 1.108 mp,
în Aninoasa, str. Principală, nr.23, jud. Hunedoara, preț pornire
56.150 euro plus TVA.

La prețurile susmenționate se adaugă TVA conform
dispozițiilor legale.

Licitația va avea loc în data de 15febr.2023, ora 13:00 la
sediul QUANTUM  I.P.U.R.L. Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap.
44, jud. Hunedoara.

În cazul nevalorificării activelor, licitaţia se va repeta în data
de 22 febr.2023 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10%  din preţurile
de mai sus, şi se va achita până în preziua licitației. Caietele de
sarcini se pot achiziționa la prețul de 500 lei+TVA. 

Informaţii: 0730101783, de luni până vineri intre orele 9 - 14. 

Vălişoara – Fondurile care
pot fi atrase în agricultură în
perioada 2023-2027 şi
oportunităţile de finanţare
deschise de programele eu-
ropene au reprezentat princi-
pala temă a unei dezbateri ce
a avut loc, săptămâna
aceasta, în comuna Vălişoara. 

Dezbaterile au avut loc la
sediul căminului cultural din
satul Vălişoara şi s-au bucurat
de prezenţa unor specialişti
reputaţi de la APIA, Direcţia
Agricolă Judeţeană, Oficiul
Judeţean pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale, GAL Țara
Zarandului și Agenția Zonei
Montane. 

Cetăţenii comunei inte -
resați să afle informații des -
pre intervențiile care se pot
accesa în agricultură în pe-
rioada 2023-2027, prevăzute
în Planul Național Strategic,
au putut afla informaţii ex-
trem de utile. Astfel, finan -
ţările sunt structurate pe doi
piloni: Pilonul I-FEGA- plăți
directe și intervenții sectori-
ale (măsuri pentru susținerea
pieței) și Pilonul II-FEADR-
Politica de dezvoltare rurală. 

S-au prezentat și oportu -
nitățile de atragere de fon-
duri europene prin GAL,
precum și posibilitatea des -

chiderii unor mici afaceri de
familie prin înființarea în
cadrul gospodăriilor de
Puncte gastronomice locale și
amenajarea de camere pen-
tru cazarea turiștilor. 

„Considerăm că informa -
țiile prezentate de către echi -
pa de specialiști vor fi un
prim pas în atragerea de fon-
duri europene în agricultură,
în comuna noastră. Le dorim
curaj și succes agricultorilor
care vor sa-și extindă ex -
ploatațiile prin aceste surse
de finanțare și îi asigurăm de
tot sprijinul nostru”, a spus
primarul comunei Vălişoara,
Camelia Bedea. 

Ea a ţinut să le mulţu -
mescă tuturor – specialişti şi
oameni ai comunei, pentru
participarea la această ac -
ţiune de promovare a opor tu -
nităţilor de finanţare pentru
mediul rural. 

Petroşani - Sindicatul
„Muntele”, din cadrul Com-
plexului Energetic Hune-
doara, atrage atenţia asupra
problemelor cu care se
confruntă minerii din Valea
Jiului, în condiţiile în care,
susţin sindicaliştii, există
riscul ca salariile angajaţilor
să nu poată fi plătite la timp. 

Problemele apărute în
Valea Jiului au fost prezentate

de liderii sindicali în cadrul
şedinţei Comisiei de Dialog
Social de la Prefectura Hune-
doara. În acest context, pre -
şedintele Sindicatului
„Mun tele”, Darius Câmpean, a
atras atenţia că nu sunt sufi-
ciente fonduri pentru ca
salariile minerilor să poată fi
achitate pe 20 februarie. 

Liderul sindical a explicat
că sunt probleme în funcţio -

narea minelor de cărbune,
legate de deschiderea unor
noi abataje sau aprovizio -
narea cu materialele nece-
sare producţiei, astfel că huila
extrasă nu este suficientă
pentru ca Termocentrala
Paroşeni să funcţioneze mai
mult de două zile pe săptă -
mână. Acest fapt se reflectă în
veniturile obţinute din vân-
zarea energiei electrice, aces-
tea fiind cele care contribuie
la asigurarea su melor de bani
pentru salarii sau alte drep-
turi. 

Sindicaliştii au mai arătat
că mina Vulcan, care avea cea
mai bună producţie de
cărbune, va rămâne fără
niciun abataj de exploatare a
cărbunelului, cel existent
fiind aproape de finalizare.
De asemenea, minele Lonea
şi Lupeni funcţionează cu ca-
pacitate redusă şi nu pot
asigura cărbunele necesar
pentru Termocentrala Paro -
şeni.

Sindicatul „Muntele” – salariile minerilor
din Valea Jiului sunt în pericol
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Sălaşu de Sus – O mai
veche dorinţă a autorităţilor
locale din comuna Sălaşu de
Sus, susţinută de potenţialul
extraordinar al zonei, s-a în-
deplinit, după ce aşezarea de
la poalele Retezatului a fost
declarată staţiune turistică de
interes local. 

Procedura de obţinere a
statutului de staţiune turis -
tică a început în urmă cu un
an şi a presupus parcurgerea
mai multor etape, inclusiv o
vizită în teritoriu din partea
oficialităţilor responsabile pe
acest domeniu. 

„Comuna noastră îşi me -
rită statutul de staţiune
turistică de interes local pen-
tru că îndeplineşte toate
condiţiile pentru acest lucru.
Avem foarte multe obiective
turistice şi istorice, avem o
floră şi o faună deosebite,
pensiuni primitoare. Pe aici
trece şi Via Transilvanica. Un
turist care vine în comuna
Sălaşu de Sus trebuie să stea
aici minim trei zile. Pentru

aceasta trebuie să ne pre -
gătim şi să lucrăm împreună
– unităţi de cazare, repre -
zentanţii Parcului Naţional
Retezat şi cei ai Salvamont,
pentru că ei ştiu cel mai bine
traseele. Sunt trasee turistice
care trebuie pregătite pentru
a putea vizita obiective, altfel
turistul vine, se cazează, iar
dacă nu are o ofertă de petre-
cere a timpului, va pleca a
doua zi”, este de părere pri-
marul Ioan Vlad. 

Plecând de la acest aspect,
în comună au fost organizate
întâlniri cu oamenii din co -
mună care deţin pensiuni, cu
reprezentanţii Agenţiei Zo ne -
lor Montane şi cu cei ai Parcu-
lui Naţional Retezat, cu
aso ciaţii şi producători locali. 

„Am avut o întâlnire cu
reprezentantul asociaţiei care
se ocupă de Punctele Gastro-
nomice Locale. La noi în
comună sunt foarte mulţi
cetăţeni cate doresc să se au-
torizeze în acest sens şi au în-
trebat cum se poate face acest

lucru. Am avut întâlniri cu
specialişti şi cu fermieri pen-
tru a putea demara acest
proiect. Lucrurile se mişcă şi
eu cred că se vor realiza.
Documentaţia nu este chiar
atât de stufoasă şi se poate re-
aliza, dar trebuie îndeplinite
câteva condiţii”, a punctat pri-
marul comunei Sălaşu de Sus.

În opinia edilului local,
este important ca produsele
care se pun pe masă, să fie ale
unor producători locali. 

„Nu este o soluţie să le
cumpărăm de la un magazin
pentru că turistul doreşte să
mănânce un produs făcut
după o reţetă locală. Este
nevoie să conturăm un cerc
care să includă producătorii
locali, proprietarii spaţiilor
de cazare, administraţia
locală. În plus, trebuie ca oa-
menii să colaboreze, iar dacă
nu mai au camere libere, să
îndrume turiştii, mai întâi,
spre alţi proprietari de pensi-
uni din comună”, mai spune
primarul Ioan Vlad. 

Primarul din Sălaşu de Sus:

„Un turist trebuie să stea la

noi cel puţin trei zile” 

Firmele de deszăpezire
care nu intervin la timp

riscă rezilierea 
contractelor

Deva – Sute de sesizări
ajung, zilnic, la Dispeceratul
de Iarnă Drumuri Judeţene,
de la Consiliul Judeţean
Hunedoara, oamenii şi auto -
rităţile solicitând sprijin în
aceste zile în care iarna a pus
stăpânire pe această parte
de ţară. 

A nins foarte mult la
munte, în unele locuri s-a
format polei, iar ajutorul
firmelor de deszăpezire este
important pentru ca lu-
crurile să se desfăşoare cât
de cât normal. 

În acest context, preşe -
dintele Consiliului Judeţean
(CJ) Hunedoara, Laurenţiu
Nistor, i-a atenţionat pe
reprezentanţii firmelor de
deszăpezire care acţionează
în judeţ că trebuie să in ter -
vină imediat ce sunt infor -
maţi despre starea drumu-
 rilor judeţene, în caz contrar
ei riscând rezilierea con-
tractelor de servicii.

El i-a convocat, la sediul CJ
Hunedoara, pe responsabilii
care coordonează activităţile
de deszăpezire pe drumurile
judeţene, pe angajaţii Servi-
ciului Administrare Drumuri
din cadrul instituţiei şi pe
reprezentanţii firmelor care
acţionează pe timp de iarnă.

„A fost o întâlnire scurtă,

dar, sper, eficientă, în care
am transmis celor respon -
sabili un mesaj clar: cine nu
îşi face datoria va plăti
scump, indiferent că este
vorba despre colegii mei din
CJ Hunedoara sau despre
ope ratori. Atrag atenţia că
voi merge până la rezilierea
contractelor! Nu accept
scuze şi nici explicaţii inutile:
des zăpezirea trebuie făcută
conform contractelor în
vigoare! Operatorii trebuie
să acţio neze imediat după ce
sunt informaţi”, a declarat
preşe dintele CJ Hunedoara.

De altfel, şeful CJ Hune-
doara a dorit să vadă, la faţa
locului cum decurg opera -
ţiunile de deszăpezire şi s-a
deplasat în zonele care au
probleme din cauza zăpezii. 

Judeţul Hunedoara are
una dintre cele mai vaste
reţele de drumuri judeţene
din ţară, cu o lungime de
aproape 1.400 de km, iar
administraţia a alocat fon-
durile necesare pentru ope -
ra ţiunile de întreţinere
ne ce sare. 

Vremea va rămâne rece şi
în următoarele zile, cu tem-
peraturi la limita gerului, de
până la minus 20 de grade
Celsius.  ANUNŢ

SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva , str. Cernei, nr.10D , jud. Hunedoara, in
calitate de lichidator judiciar al debitorului GOLD RECOVERY SRL, organizează licitaţie
publică cu strigare pentru valorificarea activelor, " 1. Autoturism Volkswagen Passat la
pretul de pornire in valoare de  907 euro, 2.Instalaţie rafinare cupru la pretul de pornire
in valoare de  9954 euro, 3.Tester aur la pretul de pornire in valoare de 98 euro. 4.cuptor
electric functional la pretul de pornire in valoare de  108 euro. 6.cuptor electric nefunc-
tional la pretul de pornire in valoare de 9 euro. 7. Vaselina cuprata 1099kg la pretul de
pornire in valoare de 4265 euro. 8.Cupru pulbere 461kg la de pornire in valoare de 640
euro" aflat în proprietatea SC GOLD RECOVERY SRL. 

Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva , str.Cernei, nr.10D,
jud. HD . Licitatie se organizeaza pentru data de 17.02.2023 orele 10,00.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini,
achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare activ si
depunerea documentelor de participare la licitatie cu o zi inainte de inceperea licitatiei.

Toti cei care pretind vreun drept asupra activului supus vanzarii au obligatia sa anunte
lichidatorul inainte cu 2 (doua) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub sanc-
tiunea decaderii.

Pentru relatii suplimentare.Telefon  0744-814145.

Paşapoarte 
Deva - Aproape 44.000 de cereri de paşapoarte au

fost procesate anul trecut de Serviciul Public Comu-

nitar Paşapoarte (SPCP) Hunedoara, peste 96%

vizând obţinerea unui paşaport electronic, relevă

datele prezentate de Instituţia Prefectului. Din

numărul total de cereri, aproape jumătate au fost

preluate la ghişeu, iar 8.200 au fost solicitări venite

din alte judeţe din ţară. Pe linia compartimentului de

restricții au fost luate în evidență 505 persoane

cărora le-a fost suspendat dreptul de liberă

circulație.
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Într-o recentă
discuție, edilul șef al
orașului Hațeg,

Adrian PUȘCAȘ (foto),
un om hotărât și
ambițios, care, cu
răbdare și multă impli-
care a reușit obținerea
de semnături pentru
contracte de finanțare,
gândindu-se şi la alte
documentații pentru
noi obiective pe care le
dorește realizate din
bani externi.

Astfel am aflat: s-a semnat
primul proiect finanțat din
fonduri europene prin Planul
Național de Redresare și
Reziliență al României, con-
tractul de finanțare aferent
investiției cu denumirea
„Transpunerea în format GIS
a documentației de amena-
jarea teritoriului - Plan Ur-
banistic General în Orașul
Hațeg, județul Hunedoara”.

Obiectivul acestei investiții
este de a eficientiza procesul
de autorizare a construcțiilor
și de a oferi mai multă stabili -
tate și transparență investi -
țiilor prin actualizarea în
timp real a informațiilor pri -
vind mediul construit și de a

crește accesul digital la docu-
mentele de amenajare a teri-
toriului și de urbanism a
orașului Hațeg.

Investiția vizează transpu -
nerea în format GIS (Sistem
Informațional Geografic) a
Planului Urbanistic General
(PUG), în corelare cu planul
de mobilitate urbană (PMUD),
pentru o mai bună planificare
și organizare a teritoriului în
vederea armo nizării dezvoltă -
rii locale.

S-a semnat contractul de
finanțare pentru proiectul
„Construirea de locuințe
nZEB plus pentru tinerii din
orașul Hațeg” finanțat din
fonduri europene prin Planul
Național de Redresare și
Reziliență al României.

Valoarea acestui obiectiv
investițional este de
3.440.059,56 lei cu TVA, iar
proiectul va consta în con-
struirea de noi locuințe pen-
tru tineri, respectiv 8
apartamente de locuit. O
clădire cu consum de energie
aproape egal cu zero (nZEB -
nearly Zero-Energy Building)
cu o performanţă energetică
foarte ridicată, la care nece-
sarul de energie din surse

convenţionale este aproape
egal cu zero sau este foarte
scăzut şi este acoperit, în cea
mai mare măsură, cu energie
din surse regenerabile.

S-a semnat contractul de
finanțare pentru proiectul
„Dezvoltarea infrastructurii
de transport verde - Piste
pentru biciclete în Orașul
Hațeg” în valoare totală de
3.843.735,24 lei.

Investiția va susține mobi -
li  tatea urbană verde prin asig-
urarea infrastructurii pen tru
transportul de tip piste pen-
tru biciclete pe un traseu
proiectat în lungime de 6,1
km, precum și instalarea unui
număr de 6 stații de încarcare
pentru vehicule electrice.

Obiectivul este finanțat din
fonduri europene prin Planul
Național de Redresare și
Reziliență al României și este
derulat de Ministerul Dezvol -
tării, Lucrărilor Publice și
Administrației, iar contractul
de finanțare a fost semnat de
toate părțile implicate în
acest proiect inves tițional,
res pectiv MDLPA și UAT Oraș
Hațeg, în calitate de benefi-
ciar.

Sistemul de iluminat pu -

blic din orașul Hațeg și din
localitățile Nălaț, Silvașul de
Sus și Silvașul de Jos, va fi
modernizat în urma aprobă -
rii etapei a II-a din cadrul
proiectului finanțat cu fon-
duri de la Administrația Fon-
dului pentru Mediu.

Proiectul oferă o pers pec -
tivă clară de dezvoltare şi de
progres, și anume: „Moderni -
zarea și eficientizarea ilumi-
natului public în orașul
Hațeg, județul Hunedoara -
etapa II“ parte a programului
privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei în infra-
structura de iluminat public -
cheltuieli eligibile în valoare
de 3.359. 836,95 lei cu TVA.

Obiectivul de investiții
vizează modernizarea și efici-
entizarea iluminatului public
prin înlocuirea aparatelor de
iluminat existente cu unele
perfomante cu tehnologie
LED, precum și implemen -
tarea unui sistem inteligent
de telegestiune, conducând la
economii de energie electrică
de peste 65% față de situația
actuală.

Acest proiect este comple-
mentar proiectului aflat la ora
actuală în implementare
„Modernizarea, extinderea și
eficientizarea sistemului de
iluminat public în orașul
Hațeg” din cadrul Programu-
lui Operațional Regional
2014-2021.

La Haţeg, contracte 
de finanţare semnate 
şi documentaţii pentru 

noi obiective

În paralel cu activitățile
vizând sportul - după cum ne
spunea Domokos Balazs
(foto) în calitatea sa de direc-
tor -  indiferent de forma și
practicarea acestuia, DJST
Hunedoara a continuat seria
întâlnirilor cu diferite grupuri
și organizații ale tinerilor
hunedoreni, toate având ca
deziderat susținerea și încu-
rajarea acestora de a dezvolta
proiecte și activități și în
comu nitățile lor. 

Mai mult, instituția noas -
tră este deschisă voluntarilor
care desfășoară activități de
formare creativă pentru
adolescenți. Astfel, Centrul de
Tineret din cadrul instituției
este aproape tot timpul un
adevărat tumult de tinerețe,
curiozitate, dorință de cu -
noaștere și de aprofundare a
acelor valori necesare unei

vieți împlinite (responsabili-
tate, curaj, determinare, loia -
li tate, putere, respect,
li  ber tate, prosperitate, clari-
tate, leadership). În acest
sens, am răspuns pozitiv de
fiecare dată solicitărilor ven-
ite din partea Fundației

Județene de Tineret Hune-
doara, în vederea derulării
unor parteneriate comune.
Cea mai recentă colaborare
este cea privind derularea
proiectului „Tinerii și Fun da -
țiile Județene pentru Tineret”.
DJST Hunedoara nu doar a

pus la dispoziție spațiul nece-
sar organizării întâlnirilor de
tineret, ci s-a și implicat activ
în dezbaterile inițiate și deru-
late de membrii FJT Hune-
doara, contribuind la un
dia log constructiv, generator
de idei și programe comune.

Chiar dacă Direcția pentru
Sport și Tineret Hunedoara
pare să mai fie ceva timp o
instituție care trebuie să facă
față procesului de reorgani-
zare a activităților, suflul său,
dat prin oamenii care mun -
cesc aici, demonstrează că
prin dezbateri, discuții, pro -
iecte sau alte activități reușim
să scoatem la su prafață tot ce
este mai valoros din noi.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Dialoguri constructive - încurajare 
pentru noi proiecte și activități
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Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva,

cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara, în
parteneriat cu Institutul
Confucius din Sibiu și Uni-
versitatea „Lucian Blaga”
din Sibiu continuă proiec-
tul început în anul 2013,
proiect cultural-educativ
ce are drept componentă
centrală organizarea de
cursuri de limbă și
cultură chineză la Deva.

Interesul pentru civilizația
și cultura chineză, pentru
artele specifice acestei țări,
pentru istoria și economia
Chinei, a fost tot mai mare și
un public tot mai numeros ni
s-a alăturat în acești ani de
când am demarat partener-
iatul. Cererile de înscriere la
cursurile de limbă și cultură
chineză sunt tot mai nu-
meroase și provin de la oa-
meni de toate vârstele și de
diverse profesii.Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva anunță, pe
această cale, organizarea în
continuare a cursurilor gra-
tuite de limbă și cultură
chineză și în anul universitar
2023 – 2024.

Înscrierea la curs se va
face de către cei interesați,
personal, pe baza actului de
identitate și a permisului de

intrare la bibliotecă vizat pe
anul 2023, la Secretariatul
Bibliotecii Județene, în pe-
rioada 1 martie – 26 mai
2023, de luni până joi, între
orele 8:30 și 16:00, vineri
între orele 8:30 și 13:30, în
limita locurilor disponibile
(50 de locuri).

Cursurile vor începe în
ziua de 2 octombrie 2023. 

Cei care vor parcurge
aceste cursuri vor avea avan-
tajul și privilegiul de a se fa-
miliariza cu limba chineză, cu
simbolistica ei specifică, vor
cunoaște din ce în ce mai
bine cultura, civilizația și o
bună parte din tradițiile
poporului chinez. 

De asemenea, cunoașterea
limbii chineze va fi o oportu-
nitate pentru viitorii cursanți
de a aplica pentru obținerea
unor burse de studiu în
China.

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Curs de limbă şi cultură chineză
la Biblioteca judeţeană

Săptămâna trecută, pe
1 februarie, a avut
loc deschiderea

lucrărilor primei sesiuni
ordinare din anul 2023 a
Camerei Deputaţilor. 

Pe lângă prima ședință de
plen a Camerei Deputaților,
am avut un început produc-
tiv alături de reprezentanți
ai societății civile,cu care am
discutat aspecte ce țin de
noul pachet legislativ pentru
educație – un subiect care
este deja, pe bună dreptate,
dezbătut intens. În acest
cadru, alături de experți în
educație și reprezentanți ai
mediului de afaceri, am
abordat teme precum digi-
talizarea, managementul
școlar, finanțarea învățămân -
tului și învățământ dual. 

Programul de lucru a con-
tinuat prin participarea la
două evenimente organizate
de importanți parteneri
străini. Prima întâlnire a fost
găzduită de Ambasada Con -
fe derației Elvețiene, având
ca subiecte principale dez-
voltarea învățământului pre-
universitar dual pe model
elvețian, care a fost deja im-
plementat în unele orașe din
România, precum și aprofun-
darea Programului de Coo -
pe rare între România și
El veția, care conține inclusiv
elemente educaționale și
care însumează sprijin finan-
ciar în valoare de 221,5 mili -
oane de franci elvețieni
pentru țara noastră. De

asemenea, am avut plăcerea
să particip la ceremonia
organizată de Ambasada
Japoniei cu ocazia acordării
a Ordinului Soarelui Răsare
către dl. Ambasador Aure-
lian Neagu, prilej cu care am
discutat despre legăturile
educaționale și extinderea
colaborării în acest sector pe
plan bilateral.

Prioritatea noastră în
aceas tă sesiune parla men -
tară este să ne asigurăm că
inițiem, susținem și adoptăm
legi care să vină cu adevărat
în sprijinul românilor. Spre
deosebire de alte partide
politice, nu ne gândim la
alegeri, ci la stabilitate și
situația reală din țară. În
egală măsură, în următoarele
luni, alături de colegii mei
parlamentari din Partidul So-
cial Democrat, voi colabora
cu toți ceilalți actori civili și
instituționali pentru asigu-
rarea unei baze legislative
solide și sustenabile pentru
educație. Trebuie să avem o
dezbatere amplă, dar în
același timp aplicată și cu
concluzii concrete,care să
țină cont de perspectivele tu-
turor.

În ultimii 11 ani au fost
făcute aproximativ 110 mo di -
fi  cări pe actuala Lege a Edu -
cației. Personal, îmi doresc să
oferim mai mult răgaz pentru
analiză tocmai pentru a
ajunge la un numitor comun
cu toți actorii implicați și să
nu mai existe această per -

manentă nevoie de a com-
pleta cadrul legislativ. Timp
avem, Jalonul PNRR privind
Pilonul de Educație are ca
termen trimestrul 3 al acestui
an, însă putem acorda și mai
mult timp. Comisia European
a informat că reformele sis-
temice pot să fie finalizate
până la depunerea cererii de
plată, cu termen în luna mar-
tie 2024.

Vă asigur că Partidul So-
cial Democrat se va lupta în
Parlamentul României pen-
tru a oferi acces neîngrădit la
educație tuturor copiilor. PSD
are obiective bine definite în
privința proiectelor Legilor
Educației: (1) acces neîngră -
dit la educație pentru toți
copiii, (2) combaterea aban-
donului școlar, (3) impor -
tanța pregătirii viitoarei forțe
de muncă, (4) calificarea în
funcție de cerințele pieței
muncii. Transportul gratuit,
masa caldă și sănătoasă, ex-
tinderea și îmbunătățirea
pregătirii pedagogice pentru
cadrele didactice, examene și
procese de admitere nedis-
criminatorii, bursele sociale
și premierea excelenței șco -
lare, creșterea numărului de
consilieri școlari și dez-
voltarea medicinei școlare
care pot contribui inclusiv la
combaterea fenomenului de
bullying și la prevenirea sar -
cinilor în adolescență. Toate
sunt teme vitale pentru
învățământul românesc și el-
emente de bază în poziția
noastră din viitoarele discuții.
Nu în ultimul rând, vom
acționa pentru a include pre -
vederi pentru copiii ro mâni
născuți sau crescuți în străi -
nătate care revin, alături
familiile lor, în România. 

Sunt de părere că vom
reuși să dezvoltăm pozitiv
învățământul din România
doar dacă toți actorii se vor
implica constructiv în dezba-
teri. Nu este momentul pen-
tru campanii politice și
lozinci, ci discuții echilibrate
și eficiente.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

ÎNCEPUT DE NOUĂ SESIUNE
PARLAMENTARĂ
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E
chipa României a în-
vins formaţia Thai-
landei cu scorul de

3-2, la Nonthaburi, în
primul tur al play-off-ului
Grupei Mondiale I a Cupei
Davis, graţie victoriei
reuşite de Filip Cristian
Jianu în faţa lui Yuttana
Charoenphon, cu 6-0, 6-2.

Filip Jianu (267 ATP la
simplu) s-a impus clar, după
62 de minute, în faţa unui ad-
versar aflat pe locul 976 în
clasamentul mondial. Tenis-
menul român a fost net mai
bun la serviciu şi a reuşit să
salveze toate cele cinci mingi
de break ale adversarului.

În primul meci de simplu,
Nicholas David Ionel a fost
învins surprinzător de Yut-
tana Charoenphon, cu 7-5, 3-
6, 6-1, apoi, Filip Jianu s-a
impus în faţa lui Kasidit Sam-
rej, cu 6-4, 6-7 (5/7), 6-2,
restabilind egalitatea.

În meciul de dublu,
perechea Marius Copil/Vic-
tor Vlad Cornea a fost învinsă
de cuplul Pruchya Isaro (455
ATP la dublu)/Thantub Suk-
sumrarn (556 ATP la dublu),
cu 4-6, 6-2, 6-4, apoi în pri -
mul meci de simplu din cea
de a doua reuniune, Nicholas
David Ionel a câştigat după o
oră şi 18 minute în faţa

primei rachete a echipei gaz -
dă, Kasidit Samrej, cu 6-4, 6-
1. De remarcat că toate cele
patru meciuri de simplu au
fost premiere.

În lotul României, care îl
are drept căpitan nejucător
pe Gabriel Trifu, a figurat şi
Cezar Creţu (418 ATP la sim-
plu, 415 ATP la dublu).

Partidele au fost găzduite
de The Lawn Tennis Associa-
tion of Thailand, o arenă cu o
capacitate de 1.500 de locuri.
Aceasta este prima confrun -
tare dintre România şi Thai-
landa. România va juca în
luna septembrie 2023 în
Grupa Mondială.

Tenis de câmp 

România a învins 
Thailanda și rămâne 

în Grupa Mondială

Au început meciurile din cadrul ediției 2022-2023 a tradi -
ționalei competiții de futsal Cupa României, întreceri în care
evoluează atât echipele din prima ligă dar și cele din liga
secundă.

Duminică, în optimile competiției la Piatra Neamț, echipa
din localitate  Ceahlăul a primit replica formației Autobergamo
Deva. Mai experimentați, devenii pregătiți de Florin Matei au
câștigat cu scorul final de 9-4, prin golurile marcate de Keco
(4), Bernardo (1), Budai (junior U19, 2 goluri), Hordea (junior
U19, 1 gol))  și Boldor (1).  Cu acest rezultat Autobergamo
Deva accede în sferturile de finală ale Cupei României și va în-
tâlni în 21 februarie, tot în deplasare, formația  CFR Timișoara.
Până atunci, duminică 12 februarie, în Sala Sporturilor din
Deva, Autobergamo va întâlni formația campioană, United
Galați, de la ora 18.00.

Alte rezultate din optimile de finală:
ACS Metropolitan Ișalnița - AS Inter Gheorgheni 0-15
Fortius 2014 Buzău - CSF CFR 1933 Timișoara 2-7
ACS Kereszthegy Remetea - CFF Clujana Cluj-Napoca  5-3
ACS Mausoleul Mărăşeşti - ACS Korondy Junior 2017

Corund 15-3
ACS KSE Târgu Secuiesc - CS United Galaţi  0-7
Partida CS Luceafărul Buzău - Futsal Klub Odorheiu Secu -

iesc   va fi reprogramată iar cea de a doua echipă din munici -
piul nostru West Deva va juca mâine, 11 februarie de la ora
18.00, în deplasare la ACS Şoimii Simand.

La finalul acestei săptămâni sunt programate partidele din
a treia etapă din turul suplimentar al campionatului din prima
ligă de futsal care se vor desfășura astfel:

CSF CFR 1933 Timișoara - CFF Clujana Cluj-Napoca,
sâmbătă, 11 02.2023

ACS West Deva -  CS Luceafărul Buzău duminică,
12.02.2023, de la ora 13.00

ACS Autobergamo Deva  -  CS United Galaţi, duminică
12.02.2023, de la ora 18.00.

F
ederația Română de
Fotbal a stabilit, prin
tragerea la sorți,

meciurile pentru barajul
de promovare în Liga 3,
ediția 2023-2024. 
Conform acestei acțiuni
câștigătoarea Ligii 4 
din județul Hunedoara 
va întâlni câștigă toarea
Ligii 4 din județul Timiș. 

Meciul tur se va juca în
data de 17 iunie 2023, ora
18:00, câștigătoarea județului
Hunedoara va avea calitatea
de club gazdă, iar meciul
retur se va juca în data de 24
iunie 2023, ora 17:30, pe
terenul câștigătoarei Ligii 4
din județul Timiș.

Cele 41 de județene și
Bucureștiul au fost reparti-
zate în șapte regiuni a câte

șase echipe fiecare, regiuni
deja cunoscute și folosite și în
edițiile trecute.

Cristian Petrean (foto)
președin tele AJF Hunedoara,
a declarat: „Chiar dacă jude -
țul Timiș ar fi fost județul pe
care ne-am fi dorit să-l
evităm, nu cred că șansele
noastre de promovare se
diminuează atât de mult.
Numărul de echipe partici-
pante în compe tiții, bugetul
echipelor, aria de selecție
sunt factori care o clasează pe
reprezentanta județului Ti -
miș ca favorită, dar să nu
uităm că în ultimii cinci ani,
județul Hunedoara a reușit 4
promo vări. Repet, toate pe
parcursul a cinci ani. Ne
amin tim cu plăcere jocurile
de baraj din anul 2021 când

Aurul Brad a reușit pro-
movarea împotriva unei
echipe de liga 3 din județul
Timiș, Becicherecul Mic. Am
convingerea că echipa hune -
doreană care va reuși câști ga -
rea Ligii 4, va avea o evoluție
foarte bună la cele două
jocuri de baraj și de ce nu, să-
l câștige, având în vedere că
nivelul fotbalului hunedorean
este în creștere. Ne-am fi
dorit să jucăm împotriva unui
alt județ, dar am speranța că
vom avea o nouă echipă
hunedoreană care va evolua
la nivelul Ligii 3 din sezonul
2023-2024", a mai spus
președintele AJF Hunedoara.

Fotbal Liga a IV-a  

Campioana județului va întâlni la promovare  campioana din Timiș

Futsal  

Autobergamo Deva se califică în 

sferturile de finală din Cupa României



Clubul Sportiv Lupii
Deva, coordonat de
antrenorul Mihai

Bumb a organizat cu spri-
jinul unor sponsori din
localitate  prima
competiție pentru  cei
mai mici practicanți de
taekwon-do ITF. 

Invitați la aceaste întreceri
au fost și colegii lor de la CS
Pantera Neagră din Petroșani
(antrenor Ionuț Lascău) iar
competiția a fost urmărită cu
atenție de susținătorii  celor
mici, suporteri fiind părinții și
bunicii sportivilor.

Nu a contat culoarea cen-
turii (albă sau galbenă)
deoarece probele au fost su-
pervizate de arbitrii com pe -
tenți, unii dintre ei campioni
balcanici ediția  Sibiu 2022.
Concurenții au trecut, unii
mai ușor, alții mai greu, cele

trei probe, două fiind chiar di-
ficile, proba de spargeri forță
și cea de tull, dar la final cei

mai buni au urcat pe podiu-
mul de premiere și au fost
recompensați cu premii și

diplome din partea organiza-
torilor.

Cupa Decatlon care s-a

desfășurat în incinta Mall-
ului din Deva a fost un real
succes, la startul acestei
competiții  fiind grupe de
copii alcătuite  exclusiv din
sportivi începători cu vârstele
cuprinse între 4 -11 ani.

Deoarece lista celor care
au urcat pe podiumul de pre-
miere este foarte lungă  pro -
mitem să urmărim evoluția
la următoarele concursuri ale
tinerilor luptători din Deva și
Petroșani, mai cu seamă că
mulți dintre ei au declarat că
vor să fie... neapărat  cam -
pioni mondiali.

Felicitări micuților spor -
tivi pentru ambiția de care au
dat dovadă la aceste prime
întreceri dar și părinților
pentru răbdarea și con sec -
vența cu care și-au susținut
favoriții.
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Taekwon-do ITF

Cupa Decathlon – o premieră pentru 
sportivii din Deva şi Petroşani

Trei orașe partenere
ale Jocurilor Eu-
ropene de la  Cra-

covia-Małopolska 2023,
adică Nowy Targ, 
Zakopane și Nowy Sącz,
orașe partenere cu Cra-
covia și Małopolska 
în găzduirea Jocurilor 
Europene din Polonia 
din acastă vară, au primit
câte un steag oficial 
al competiției de la
președintele Comitetului
de Organizare, 
Marcin Nowak.

Nowy Targ va găzdui între-
cerile de box programate în
perioada 23 iunie - 2 iulie, cu
o zi de pauză pe 29 iunie. La
Zakopane, pe trambulinele de
la Wielka și Średnia Krokiew,
din 27 iunie până pe 1 iulie,
se vor desfășura competițiile
de sărituri cu schiurile, sport
nou introdus în programul

Jocurilor Europene, iar Nowy
Sącz va fi gazda unuia dintre
cele mai noi sporturi olimpice
– breaking, de asemenea, în
premieră la Jocurile Eu-
ropene.

Pentru competiția de box
din cadrul JE, prezentă pen-
tru a treia oară consecutiv la
Jocurile Europene - după
Baku 2015 și Minsk 2019,
Comitetul Internațional Olim -
pic a atribuit 44 de locuri
pentru Paris 2024. În aceste
condiții, concursul din Polo-
nia devine cel mai important
criteriu continental de califi-
care la JO. Peste 3.000 de
spectatori îi vor putea susține
pe cei 350 de boxeri care vor
concura, atât la masculin, cât
și la feminin, pentru 13 seturi
de medalii.

La Zakopane întrecerile de
sărituri cu schiurile vor

atrage mii de iubitori de
sport. 95 dintre cei mai buni
sportivi din toată Europa, vor
participa la întrecerile de
sărituri cu schiurile, atât cele
masculine, cât și cele femi-
nine, care se vor desfășura pe
trambuline acoperite cu
suprafețe artificiale.

Orașul Nowy Sącz, va găz -
dui competiția de breaking,
chiar înainte ca acest sport să
se vadă la Jocurile Olimpice,
arena pentru acest nou sport
olimpic urmând a fi Parcul
Strzelecki. Breaking-ul a
câștigat o popularitate imen -
să la începutul anilor 1970 pe
străzile din New York.  Inițial,
a fost cunoscut ca un dans, un
element al culturii hip-hop,
pentru ca în 2024 să fie inclus
în programul Jocurilor Olim -
pice de la Paris. Înainte de JO,
competiția va avea loc la Jocu -
rile Europene  în Polonia.

Jocurile Europene Cra-
covia-Małopolska 2023, cel
mai mare eveniment sportiv
multidisciplinar din acest an,
va începe pe 21 iunie și se va
încheia pe 2 iulie. 

Aproximativ 7.000 de
spor  tivi vor concura în 30 de
sporturi pentru medalii la
Jocurile Europene, la 19 din-
tre aceste sporturi  rezul-
tatele contând în calificarea la
Jocurile Olimpice de la Paris.

În organizarea
Asociației Județene de
Fotbal(AJF) au debutat

la Sala Sporturilor din
Deva întrecerile primei
ediții a campionatului
județean de fotbal în sală
pentru echipele feminine,
cu participarea  a unui
număr de opt formații.

Primele jocuri disputate
au oferit pe lîngă spectacolul
mult așteptat de cei aflați în
tribunele sălii și câteva rezul-
tate care  au răsturnat situa -
țiile din clasament.

Iată primele rezultate:
ACS Galaxy Brad – CSO

Sântămăria Orlea  0 - 3
CS CFR Simeria - ACS

Şcoala de Fotbal Damian Mi -
litaru Petroșani 2-2

ACS Şcoala de Fotbal
Damian Militaru- ACS Galaxy
Brad 1-2

CSO Sântămăria Orlea - CS
CFR Simeria 1-3

În clasament conduce CS
CFR Simeria, urmată de ACS
Galaxy Brad și ACS Şcoala de
Fotbal „Damian Militaru” Pe -
troșani. 

Următoarele două etape
se vor desfășura cel mai
probabil pe terenul de la Sala
de sport din Hunedoara.

Jocurile Europene 2023  de la 
Cracovia- Malopolska (Polonia)

Fotbal feminin 

CS CFR Simeria este lider
județean după două etape



F
avorizat de umidi-

tatea în exces, muce-

gaiul este neplăcut

atât prin aspect, cât și prin

efectele nocive pe care le

produce, în timp, asupra

sănătății. Există mai multe

tipuri de mucegai care

apare pe pereți sau mobilă,

pentru fiecare în parte

folosindu-se soluții diferite.

Ca să-l evităm, vă pro -

punem câteva metode 

simple, recomandate 

de specialiști. 

Mucegaiul de pe pereți

Poate fi îndepărtat cu aju-
torul unei soluții formată din
bicarbonat de sodiu, apă și
oțet, care funcționează foarte
bine pe un perete afectat de
mucegai. O astfel de soluție se
prepară din 200 mililitri de
apă, 200 mililitri de oțet și trei
linguri de bicarbonat de sodiu.
După ce se amestecă bine cele
trei ingrediente, soluția rezul -
tată se va pune într-un recipi-
ent cu pulverizator. Supra fața
afectată de mucegai se stro -
pește cu o astfel de soluție și se
lasă să acționeze timp de o oră.
După acest interval, peretele
se va șterge cu o cârpă curată.

În urma studiilor efectuate
specialiștii spun că oțetul dis-
truge 80 la sută din sporii de

mucegai, precum și virușii sau
bacteriile, prevenind totodată
reapariția mucegaiului. Bicar-
bonatul de sodiu este un
dezin fectant natural, care nu
lasă niciun miros.

Tot pentru îndepărtarea
mucegaiului de pe pereți se
poate folosi o soluție obținută
din: o cană de oțet, o cană de
apă, o jumătate de cană de suc
de lămâie, două linguri de bi-
carbonat de sodiu și o lingură
de apă oxigenată. După ce in-
gredientele se amestecă foarte
bine, soluția se pune într-un
pulverizator și se aplică pe
zonele afectate.

Soluția cu clor și 

detergent

Curăță mai bine petele de
pe suprafețele poroase de pe
lemn sau pereți, scrie
lovedeco.ro. Se obține ameste -
cându-se o parte detergent, cu
10 părți de clor și 20 părți de
apă (sau o lingură de deter-
gent, cu 10 linguri de clor și 20
linguri de apă). Cu ajutorul
unui burete care se umezește
în soluția obținută, se va tapeta
zona afectată. 

Tapetul sau 

vopseaua

Dacă peretele este acoperit
cu tapet sau vopsea, se poate

folosi una din soluțiile. Dar
soluția se aplică în așa fel încât
să nu curgă pe pereți. După ce
s-a curățat stratul de mucegai,
suprafața afectată se pulve ri -
zează din nou, iar de data
aceasta soluția se lasă să
acționeze timp de zece minute,
după care se va șterge cu o
cârpă curată. Suprafața afec -
tată nu se va clăti.

Important!

• Pentru ca vopseaua de pe
pereți să nu fie afectată, bicar-
bonatul trebuie să fie dizolvat
complet în apă.

• După aplicarea solu țiilor
antimucegai, specialiștii ne
recomandă să aerisim bine
încăperea, pentru că sporii de
mucegai se pot răspândi în aer.

Mucegaiul de pe 

mobilier

Poate fi îndepărtat tot cu
soluții preparate în casă,
folosindu-se apă și detergent.
La 4 litri de apă se folosește
aproximativ 50 de grame de-
tergent de rufe. Cu o cârpă
curată, care se înmoaie în
soluția obținută, se va șterge
suprafața afectată. 

• Pentru ca sporii să nu se
împrăștie prin atmosferă, se
poate pulveriza întâi apă pe
suprafața afectată, apoi se

aplică soluția cu detergent.
• Ca să ne asigurăm că

mucegaiul a dispărut în totali-
tate, vom amesteca 250 ml apă
cu o linguriță de înălbitor, iar
cu soluția obținută se va șterge
mobilierul igienizat anterior,
scrie acasă.ro.

• După curățarea mo-
bilierului de mucegai, încă -
perea trebuie bine ventilată,
pentru ca lemnul să se usuce
cât mai repede.

• Dacă în încăpere persistă
mirosul de mucegai, se poate
folosi un dezodorizant, care va
capta sporii invizibili de muce-
gai.

Ce favorizează 

apariția 

mucegaiului?

În primul rând, mediul cald
și umed, unde poate apare
condensul. Acesta poate fi
provocat de materialele folo -
site pentru izolarea pereților
sau umidității generate de
activitățile zilnice, cum ar fi
spălatul rufelor sau pregătirea
mâncării.

Infiltrațiile de apă sunt tot o
cauză a umidității crescute și,
implicit, a formării mucegaiu-
lui, potrivit acasa.ro.

Atunci când izolarea nu a
fost făcută corect, iar  pereții

nu respiră, umiditatea se
acumulează în interior, se
formează condensul și apar
petele.

Cum prevenim apariția

mucegaiului?

• În primul rând, prin
aerisirea încăperilor, cel puțin
de două ori pe zi.

• Ca să evităm umezeala din
baie, după fiecare baie se va
lăsa geamul deschis și, câteva
minute, lumina aprinsă, în-
trucât și întunericul favori -
zează apariția mucegaiului.

• Pe podeaua băii nu se vor
amplasa covoare din materiale
textile.

• Rufele nu se usucă în casă,
iar bucătăriile trebuie curățate
bine de grăsimi și aerisite des.

• Și, nu în ultimul rând,
umezeala din încăpere se va
monitoriza cu ajutorul unui
umidificator, aparat care ajută
la eliminarea mucegaiului.

***
După aplicarea soluțiilor

antimucegai, dacă în casă mai
persistă mirosul caracteristic
de mucegai, atunci trebuie să
se verifice suprafețele din
spatele obiectelor mari, mo-
bilier sau suprafața de sub par-
chet.

Cornelia Holinschi
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Cum  
scăpăm de
mucegai?



A
re o istorie
îndelungată,
ajungând faimoasă

în întreaga lume. Despre
această ”pâine plată” se
crede că a fost inventată de
italieni, dar există mai
multe teorii cu privire la
proveniența ei. Termenul
de pizza a fost menționat
pentru prima oară într-un
text latin, descoperit într-
un orășel de lângă Napoli
în anul din 997, care s-a
găsit și în alte documente
medievale din Italia. 

Pizza de astăzi
Începând cu secolul XIV,

pizza a căpătat sensul de
„pâine plată” acoperită cu
brânză. Dar istoria pizzei
moderne este strâns legată de
orașul Napoli, unde această
mâncare ieftină și gustoasă a
devenit foarte populară în
rândul săracilor, scrie wiki -
pedia.ro. Începând cu secolul
XVIII, se spune că oamenii
săraci din Napoli obișnuiau să
pună sos de roșii, brânză, ulei
și anșoa pe pâinea lor plată și
astfel au apărut tot felul de
sortimente cu denumiri dife -
rite.

Pizza a devenit foarte
populară, iar turiștii mergeau
special în zonele sărace din
Napoli pentru a gusta di-
versele sortimente de pizza,
preparate de pizzaioli, cum
erau numiți acolo.

Astăzi pizza se găsește
peste tot, preparată după
rețete diverse, fiind una dintre
cele mai populare feluri de
mâncare din lume. 

Pizza Napolitana
Această creație autentică

italiană este făcută doar cu
câteva ingrediente simple: un
sos pe bază de roșii aromati-
zat cu usturoi, oregano, moz -
za rella și frunze proaspete de
busuioc. Originile acestui fel
de pizza datează de la în-
ceputul anilor 1700, scrie
svnews.ro. Mult mai târziu,
prin anul 1889,  primul ma -
estru napolitan pizzaiolo Raf-
faele Esposito a adăugat
mozzarella amestecului și a
inventat Margherita, care se
consideră a fi prima pizză
modernă. În anul 2010 pizza
Napoletana a fost recunoscută
oficial de Uniunea Europeană
și a primit denumirea de spe-
cialitate tradițională garan -
tată.

Pizza Margherita 
Are o poveste interesantă,

fiind cea mai cunoscută și
apreciată rețetă de pizza din
Italia. Se spune că pe la
sfârșitul anului 1889, regele
italian Umberto, împreună cu
soția sa, regina Margherita de
Savoia, au vizitat Napoli. Ca să
impresioneze altețele regale,
atât prin gust cât și prin

dovada de patriotism, un bru-
tar tânăr pe nume Raffaele Es-
posito a servit cuplul regal cu
un sortiment de pizza, care
conținea mozzarela, busuioc
și roșii, cele trei ingrediente
formând culorile steagului
italian: roșu (roșii), alb (moz-
zarella) și verde (busuioc). Se
spune că reginei Margherita i-
a plăcut atât de mult acest
preparat încât a insistat ca
bucătarul să pună însemnul
regal pe localul său - ”Pizzeria
Brandi”. După câteva zile,
regina i-a trimis tânărului
bucătar un bilet de mulțu -
mire, care este și astăzi expus
pe un perete al ”Pizzeriei
Brandi” și transmis din ge ne -
rație în generație. În onoarea
reginei, Raffaele Esposito a
numit acest preparat ”Pizza
Margherita”. Vestea s-a răs -
pân dit foarte repede, iar
”Pizza Margherita” a devenit
foarte populară în rândul
poporului italian.

Pizza Calzone
Se caracterizează prin

forma sa pe jumătate rotundă
și este obținută prin plierea
unei pizza cu dimensiuni com-
plete, în jumătate. Scopul
acestui sortiment a fost acela
de a putea fi consumat în timp
ce se merge pe jos. Pizza Cal-
zone putea fi umplută cu
salam, șuncă sau diferite
brânzeturi. 

Pizza Marinara
Este preparată cu fructe de

mare. Despre ea se spune că
era mâncarea de bază a
pescarilor care se întorceau
acasă de la pescuitul din Gol-
ful Napoli. Marinara este o
pizza protejată, cu reguli
specifice privind procesul de
productie.

Din Italia în America
Începând cu secolul al XIX-

lea, grație imigranților italieni
în America, pizza a trecut din-
colo de granițele Italiei, scrie
historia.ro. Se pare că prima
pizzerie a fost deschisă în
Manhattan în anul 1905,
urmată fiind de alte localuri
înființate de imigranți în toate

marile orașe americane. După
Al Doilea Război Mondial,
când turismul a început să se
dezvolte, pizza s-a răspândit
în întreaga lume, servindu-se
sub diferite variante.

Cea mai scumpă pizza

din lume

A fost creată de chef Renato
Viola, costă 12.000 de dolari și
este disponibilă pentru vân-
zare în Agropoli din oraşul
Salerno, Italia. Aluatul acestui
sortiment este preparat cu 72
de ore înainte, se lasă la
dospit, iar ingredientele sunt
cu totul și cu totul deosebite,
scrie libertate ro. În com po -
ziția ei se regăsesc trei tipuri
de caviar, homar din Norvegia,
mozzarella de bivoliță și sare
roz australiană din râul Mur-
ray. 

***
Chiar dacă această „pâine

plată” nu a fost inventată de
italieni, originile ei mergând
până în antichitate, pizza în
timp, a devenit emblema
bucătăriei italiene.

Cornelia Holinschi
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Termenul de pizza poate proveni din:
• cuvântul grecesc „pikte” (însemnând „cocă frământată”),

care în latină a devenit „picta” și ulterior „pitta”;
• în latină „pinsa”(înseamnă„a bate”), putându-se referi și

la procesul de aplatizare a aluatului);
• cuvântul latin ”picea”pare că se referă la faptul că aceasta

se înnegrește în cuptor;
• termenul italian „pizzicare”, care înseamnă ”a trage” se

referă la faptul că pizza este trasă afară din cuptor.

PIZZA –
faimoasă în

întreaga lume 
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Bucurați-vă de viață, lăsați
timpul să treacă și nu mai dați
importanță la toate lucrurile
mărunte, care vă pot afecta.
Dacă vă organizați bine la
locul de muncă, veți reuși să
finalizați la timp toate sarci nile
primite. Finalul săptă mânii îl
petreceți alături de cei dragi.

Este posibil să aveți mici sur-
prize în viața personală. Pla-
nurile pe care vi le-ați făcut la
începutul anului s-ar putea să
se modifice, să se împlinească
mai repede sau să vă aducă
beneficii. Partenerul de cuplu
are nevoie de sprijinul vostru.

Astrele vă vor proteja pe tot
parcursul intervalului și vă
ajută să vă rezolvați toate
problemele. De asemenea, dacă
dați dovadă de calm și
diplomație, veți scăpa de
influența negativă a unei per-
soane care vă ține în loc sau vă
invidiază.

Sunteți norocoși la bani pe tot
parcursul intervalului, dar în
dragoste nu va fi același lucru.
O decizie pe care o veți lua în
grabă, vă poate afecta liniștea.
Dacă intenționați să faceți o
investiție pe termen lung, ar fi
de dorit să vă consultați fa-
milia.

S-ar putea să aveți unele zile
mai dificile la serviciu, în care
sarcinile vă copleșesc. Dacă vă
organizați timpul de lucru cu
răbdare și mai mult calm, veți
reuși. Concentrați-vă și asupra
planurilor imediate, care se pot
rezolva fără costuri mari.

Ideile voastre sunt apreciate de
șefi și se dovedesc a fi utile într-
un proiect important. Este o
perioadă prielnică pentru voi și
puteți rezolva câteva dintre lu-
crurile urgente și necesare
familiei. Menajați-vă atunci
când vine vorba de lucrări în
gospodărie.

La locul de muncă se anunță o
perioadă prielnică pentru con-
tracte aducătoare de profit sau
pentru întâlniri pline de promi-
siuni. Planurile voastre de vi-
itor încep să prindă contur și
s-ar putea să primiți un ajutor
financiar neașteptat.

Planurile pe care le faceți pen-
tru perioada următoare tre-
buie să fie ușor de realizat.
Ideile voastre duc la proiecte
noi, iar persoanele apropiate
vă vor ajuta să le duceți la bun
sfârșit. Ar fi bine să vă gândiți
și la activități relaxante pentru
voi și familie.

Astrele vă vor ajuta în această
perioadă, mai ales dacă sunteți
în căutarea unui nou loc de
muncă. Veți întâlni oameni
influenți, care vă apreciază
muncă și vă pot oferi chiar un
post de conducere. Totul este să
nu vă pierdeți speranța ași să
credeți în puterile voastre.

La locul de muncă sunteți
apreciați și primiți vești bune
legate de bani.  Este posibil să
plecați într-o delegație în
străinătate, unde, cei singuri,
au ocazia să întâlnească o
persoană specială și să se im-
plice într-o relație de durată.
Astrele vă favorizează.

Din punct de vedere financiar,
urmează o perioadă stabilă
pentru voi. Cu bugetul de care
dispuneți, sunt șanse să
realizați proiectele pe care vi
le-ați propus. Vă veți putea per-
mite să cumpărați lucruri la
care nici nu v-ați gândit
cândva. 

Urmează o perioadă mai
liniștită, cu o situație financiară
stabilă. La serviciu pot fi
schimbări neașteptate sau ne-
dorite. Proiectele pe care le-ați
făcut la începutul anului se pot
modifica de la o zi la alta. In-
diferent de situație, veți reuși tot
ce vă propuneți. 

• Pe o șosea…
- Tată, am pană. Ce să fac?
- Sună-l pe soțul tău!
- Nu răspunde!
- Rezerva unde e?
- Nici el nu răspunde!

• Reproșul soției
- Mulţi din cei pe care i-am refuzat când m-am

căsătorit cu tine, sunt astăzi mult mai bogaţi decât
eşti tu!

Soţul:
- Păi, d-aia sunt!

• O întrebare întrebătoare…
- Ce înseamnă când iubești o femeie ?
- Că ești îndrăgostit !
- Ce înseamnă când iubești două femei ?
- Că ești căsătorit !
- Ce înseamnă când iubești trei femei ?
- Că îți permiți !

• Discuție între șef și angajat
Șeful:
- Ieri ai mințit că ești bolnav și nu poți veni la

serviciu, iar tu te-ai dus să joci fotbal!
Angajatul:
- N-am jucat fotbal, vă jur! Dacă vreți, v-arăt

peștele pe care l-am prins!

• Doi vecini
- Vecine, iar te-a pus nevasta să speli geamurile.
- Nu râde băi, că și ea m-ajută când spăl vasele!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 11 februarie, ora 21,30

Misterul familiei 
von Bulow

Inspirat după un caz real, filmul spune povestea
unei femei foarte bogate, Sunny von Bulow. În urma
unei supradoze de insulină, aceasta se afla în comă
profundă într-un spital, ținută în viață doar de
aparate. Autoritățile care anchetează cazul merg pe
două variante: fie a fost vorba de o sinucidere, fie
soțul ei, Claus von Bulow a încercat să o ucidă, pen-
tru a pune mâna pe avere. În astfel de condiții,
Claus, un aristocrat elegant, îl angajează pe Alan M.
Dershowitz, un avocat renumit, profesor de drept
la Harvard, care să-l reprezinte.

PRIMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

M - B - O - FECIORI - TA - CAR - IERBURI - OPAL - S - B - H - BERARIE - UI - D - C - ARMASAR - CASCADA DE RAS - I - LINIATI - TUFARISURI - AG -
AC - EG - OCA - BOA - TN - CI - CEA - AH - RT - EC - HI - ALO - ZV - OE - ZAU - INC - I - L - EH - SAN - UNI - NE - IP - HAR - AGI - FA - REA - I - RAI - S
- N - T - TUB - VARIANTA - CACTUSI DURI - JDERI - PRENUPTIAL - ER - CREA - ELEGIE - N - USA - MAT - UNT - IACI - GRATIAT - LAUREATA

Vineri, 10 februarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Casa speranței
DIVA, ora 21,00, Dragoste la promoție

Sâmbătă, 11 februarie
TVR 2, ora, 20,00, Cel mai frumos cadou
PRO CINEMA, ora 20,30, Mireasa e iubita

mea!

Duminică, 12 februarie
PRO CINEMA, ora 20,00, Rețeaua păianjen
TVR 2, ora 22,45, Palatul viceregelui

Luni, 13 februarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Robin Hood
TVR 1, ora 21,00, Cuscrii

Marți, 14 februarie
TV1000, ora 19,25, Ziua îndrăgostiților
TVR 1, ora 21,00, Cum să furi un milion

Miercuri, 15 februarie
TVR 2, ora 20,00, Hector în căutarea fericirii
TVR 1, ora 21,00, Marea în flăcări

Joi, 16 februarie
TVR 2, ora 20,00, Ghinionista
PRO CINEMA, ora 20,30, Asediați la domi-

ciliu



A
merica nu poate trăi
fără războaie! Ea nu
dorește pacea, iar

acest Zelenski este o
”marionetă”într-o comedie
proastă, care se îndreaptă
împotriva propriului
popor. Au început să plece
oamenii de încredere ai
lui, corupția din jurul lui
ne sperie (șefa fiscului etc)
a dat foc la bisericile orto-
doxe, există o manipulare
în care omul nu mai
înțelege nimic. Cu Zelenski
nu se poate discuta de
pace! Oare SUA și Ursula
nu se gândesc la pace?! 

SUA câștigă, 

Europa pierde 

Iar colonia România este în
haos! Ai noștri conducători nu
au un cuvânt de spus, doar
primesc ordine și execută ce
spun alții. Suntem o țară de
,,analfabeți ratați”. Istoria nu
iartă pe nimeni! 

În ultimii 76 de ani, Statele
Unite au distrus peste 50 de
țări și au înfăptuit numai
atrocități, exportând "demo -
crația și drepturile umane", je-
fuind popoarele de materii
prime și bogății.

Trebuie precizat că popo -
rul american nu are nicio vină,
este o victimă, la fel ca alte
popoare. Statele Unite, ca să-
și păstreze puterea econo -
mică (să distribuie dolari în
toată lumea) și puterea
militară (să creeze cerere de
armament fabricat de firmele
lor), trebuie să și-o manifeste.
Și dacă au plecat cu coada-
ntre picioare din Afganistan,
din Siria și din Ucraina, unde
au pierdut, iată că Statele
Unite incendiază din nou Bal-
canii. Kosovo, vechiul poligon
a lui Clinton, a fost folosit în
1999 ca pretext pentru a
bombarda Serbia timp de 78
de zile cu bombe cu uraniu
sărăcit, cu scopul de a consti-
tui Kosovo, un Stat canalie în
Europa, aservit SUA!

NATO - brațul înarmat 

al Casei Albe

A acționat în 1999 fără au-
torizarea formală a Consiliului
de Securitate al ONU, consid-
erând că atunci în Balcani nu
era niciun Stat membru
NATO. Au comis numai atro -
cități, au distrus totul ca să
creeze Kosovo, o țărișoară
marionetă, nerecunoscută de
Serbia. În Balcani sunt po -
poare mici, dar cu URĂ mare,

alimentată mereu de SUA
(sunt mari experți în dome-
niu), iar șansele sunt mult mai
mari ca americanii să iasă
învingători, să-și spele imag-
inea și să provoace, din nou,
reacția Rusiei. Îi atacă pe sârbi
prietenii Rusiei, dar nu numai
atât. Casa Albă mai deschide
un front în Taiwan, pentru a
testa reacția Chinei și, de
asemenea, pentru a testa dacă
Rusia și China încheie o
alianță militară. În demența
lor, SUA deschid două fronturi,
dar vor avea mari surprize!

Războinicii de la Washing-
ton au pierdut în Ucraina
orice credibilitate, chiar dacă
au avut de partea lor toată
propaganda internațională
aservită, și chiar dacă au
trimis, în complicitate cu
supușii lor de la conducerea
UE, munți de fiare și fluvii de
bani. Zelenski este la zero!
Marioneta de la Kiev a distrus
Ucraina, a băgat UE în rece-
siune, iar SUA și-au împlinit
marele vis: acela de a spul-
bera moneda euro, care făcea
concurență dolarului, de a dis-
truge economiile vest-eu-
ropene și de a anihila relațiile
cordiale ale Europei cu Rusia.

Bufonul Zelenski va fi o
victimă sigură! Este posibil ca
actorul de la Kiev să fie elimi-
nat, într-un fel sau altul, chiar
de stăpânii lui, care vor da, ev-
ident, vina pe Rusia! Este vina
lui Putin, vor tuna și fulgera!

Coloniștii, prin intermediul
propagandei lor, vor trans-
forma marioneta lor în erou
național, la fel ca în cazul
criminalului Stepan Bandera,
conducătorul naziștilor ucrai -
neni pe timpul lui Hitler.

”Paiața” a devenit 

un obstacol!

Pentru că știe prea multe
secrete! Comediantul a făcut
epurări în sistem, a îndepărtat
toată opoziția, dar îi este
foarte greu să controleze
situația devenită prea
complexă. Așadar, ca și cum
nu s-a întâmplat nimic, prop-
aganda și-a mutat atenția de
la Slava Ucraina (slavă
neonaziștilor!) spre Kosovo și
Taiwan. Biden a dispărut. De
câteva zile nu mai grăiește
nimic, are Covid, o zi da și alta
nu. Și, este  posibil să nu-l mai
vedem multă vreme. Even-
tual, stăpânii lui îl vor scoate
împăiat la fereastră, ca să dea
din mână ca la Muppets!

Madamele de Kamala și

Pelosi fac acum cărțile, împre -
ună cu cei care decid destinul
Lumii! Să ne ferească Dum-
nezeu de ce va ieși, dacă
popoarele nu se opun. Dacă
soarta lumii depindea până
acum de un dement manipu-
lat, acum depinde de două
femei periculoase! 

Casa Albă, ca să-și arate ul-
terior mușchii și să dea un
semnal statelor arabe după
toate falimentele, mai ales cel
din Ucraina, ne-au servit la
grătarul cu rachete crema
terorismului, Al-Zawahiri, li de -
rul reţelei teroriste Al-Qaida,
făcut chirurgical la balcon. De-
sene animate pentru proști!

Teroriștii au fost "inven -
tați", antrenați și finanțați de
CIA (și tot neamul lor) după
atacurile de la 11 septembrie
2001, ca să aibă un dușman
de combătut și, evident, ca să-
și vândă armele. Pe Osama ei
l-au școlit.

URSS, inamicul lor numă -
rul unu, nu mai exista de ceva
timp, iar NATO era fără obiect
de activitate. Fără sovietici de
combătut, trebuiau să inven-
teze ceva. Îmi este frică de ce
urmează. După Ucraina,
Kosovo și Taiwan, probabil
următoarea țară pe lista
războinicilor este Iran. SUA au
fost și sunt permanent în
război pentru menținerea
controlului asupra oamenilor
și resurselor Planetei!

Propaganda Statelor Unite
va tuna și fulgera pentru drep-
turile kosovarilor și tai-
wanezilor, la fel cum a fost în
cazul neonaziștilor ucraineni
transformați în îngeri salva-
tori, și, probabil, vor bom-
barda "umanitar" Serbia, așa
cum au procedat mereu!

Românii, la fel ca populația
mondială, vor fi împărțiți în
pro și anti Kosovo sau Serbia,
exact cum s-a întâmplat cu
vaccinații și nevaccinații, cu
Slava Ucraina și "moarte
rușilor"!

Manipulații, presa aservită,
vor face spume la gură și vor
slăvi marea democrație din
Kosovo și Taiwan, îi vor con-
damna cu tărie pe "criminalii"
de sârbi, mai ales că sunt
nevacciniști și de partea lui
Putin! Oamenii trebuie să fie
alimentați mereu unii îm-
potriva altora!

Această dihotomie este
înfăptuită cu ușurință și din
datorită celor care se supun
fără rațiune propagandei și
alimentează directivele diabo-

lice de peste Ocean. Nu avem
pretenția că dreptatea este de
partea unora sau altora, dar ce
caută SUA în aceste conflicte,
mai ales că americanii le
alimentează cu bani și arma-
ment?

Ce caută NATO 

în aceste războaie?

Serbia, Kosovo, Taiwan, la
fel ca Ucraina, nu sunt state
membre NATO! Cine a atribuit
Statelor Unite rolul de milițian
al Lumii?

Au avut loc alegeri inter -
naționale? Sprijinul dat de
SUA uneia dintre părți aflate
în conflict dezechilibrează
complet situația și distor -
sionează rezultatul, iar dau -
nele sunt ireparabile. Din tot
ceea ce au înfăptuit Statele
Unite în ultimii 76 de ani,
rezultă că  au distrus tot ce au
atins. Au semănat peste tot
vânt și au cules furtună!

Să te ferească Dumnezeu
de prietenia Statelor Unite, a
se vedea cum au distrus
Ucraina. Este evident că de-
ciziile în privința Țărilor sunt
luate de stăpânii aflați în vâr-
ful piramidei de putere (Deep
State), care nu au caracteris-
tici umane sau creștinești!
Printre toate aceste știri neg-
ative, s-au strecurat câteva
pozitive, care ne dau speranțe
pentru viitorul nostru apro -
piat:

1. Crearea noului bloc de
putere numit BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China și Africa de
Sud), care atrage constant noi
State, oripilate de dezastrele
înfăptuite de Statele Unite,
cum ar fi: Algeria, Argentina,
Iran, Venezuela,  statele arabe
și cele nealiniate.

Statele membre BRICS,
plus noii aspiranți, au mai
mult de jumătate din
populația lumii și controlează
materiile prime: robinetul
este la Ei! Începe o Nouă Eră,
cea a bipolarismului!

2. A doua știre pozitivă
vizează acordul dintre Rusia
și Iran.

"Rusia și Iranul au semnat
un acord strategic pentru
investiţii masive în sectorul
petrolier din Iran. Moscova va
face investiții de 40 de mil-
iarde de dolari în industria
energetică iraniană, în contex-
tul sancțiunilor occidentale
care vizează exporturile ruse
de petrol", mediafax.ro.

Cei care ne opunem hege-

moniei SUA, trebuie să apli -
căm noi modele economice și
de viață, altele decât cele
bazate pe jefuirea și dis-
trugerea omenirii, con-
sumerismul inutil! Doamne
ajută să oprească Statele
Unite din delirul lor militarist
și de milițian al Lumii! 

Adevărul este că nimeni nu
are puterea să învingă Rusia,
spunea Donald Trump
săptămâna trecută în fața pre-
sei. Rusia este singura țară din
lume care poate lupta până la
capăt. Are toate armele nece-
sare apocalipsei, chiar și la
scară globală. Când Rusia
apasă butonul roșu, întreaga
planetă poate dispărea din
spațiu. E o nebunie să crezi că
armele vor pune capăt
războaielor.

”Politicienii din NATO, SUA
și UE știu că nu pot câștiga
războiul împotriva Rusiei. Al
treilea război mondial... De ce?
De ce? Asta e prosteala... Ce
primim de la un război? Alegi
războiul în locul unei lumi fru-
moase”? ( Donald Trump).

Suntem, oare, noi, românii,
destinaţi să pierim în furtuna
revoluţiei mondiale?! De ce nu
avem rațiune? Am vândut tot,
cum supraviețuim? Care sunt
avantajele noastre din acest
război? Și noi și Europa sun-
tem în  picaj. Zelenski jubil ea -
ză. El ordonă ce vrea, se
răstește la toată lumea. SUA
livrează armament și Europa
plătește. Euro scade și dolarul
crește. Asta da echitate! Ce
spuneți doamna Ursula?

Motto: „Fără credință, fără
Dumnezeu, omul devine un
animal rațional care vine de
nicăieri și merge spre
nicăieri.” (Petre Țuțea). Acest
,,animal” există peste tot.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ion Romeo Mânzală
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Statele Unite lovesc din nou!



mod de preparare:
Laptele se pune la fiert cu

100 g de zahăr şi cu zahărul
vanilat. Între timp, ouăle se
separă iar albuşurile se bat
spumă, împreună cu restul
de zahăr. Spuma trebuie să
fie foarte tare. Când laptele
începe să fiarbă, focul se face
mai mic. Se ia apoi câte o
lingură din albuş şi se pune
în laptele fierbinte. Bulgă -
raşii formaţi se întorc pe am-

bele părţi şi se fierb două
minute. După acest interval,
cu ajutorul unei spumiere, se
iau din lapte şi se aşază în
castronele mici. Laptele în
care au fiert bulgăraşii se
lasă la răcit 10-15 minute. 

Între timp, gălbenuşurile
se amestecă bine cu trei lin-
guri de făină, se dizolvă cu o
parte din laptele răcit,
obținându-se astfel o cremă
de consistenţa unei smân-

tâni. Laptele rămas se pune
din nou pe foc şi în el se
toarnă crema obţinută din
gălbenuşuri. Se amestecă

mereu să nu se formeze
cocoloaşe. 

Când crema s-a îngroşat,
se toarnă fierbinte în bo -

lurile cu bulgării de albuş şi
se dă la rece. Se poate orna
cu ciocolată rasă.
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mod de preparare:
Legumele se spală, se

curăță, se taie cubulețe și se
călesc timp de 2-3 minute în
ulei. Se adaugă un praf de
sare, apoi peste ele se toarnă
apă caldă. Se lasă la foc
potrivit, iar când sunt fierte,
se adaugă porumbul din
conservă și se mai lasă la foc
15 minute. Dacă este cazul,

se mai pune apă. Legumele
fierte se strecoară și se
mixează, până se obține o
pastă fină. Se adaugă smân-
tâna dulce și o parte din apa
în care au fiert legumele,
până se ajunge la consistența
dorită. Supa se potrivește de
sare și piper, apoi se poate
servi alături de crutoane de
pâine.

mod de preparare:
Pastele făinoase se fierb

după indicațiile de pe am-
balaj, se trec printr-un jet de
apă rece şi se pun la scurs. Tot

la scurs se pun şi boabele de
porumb. Pieptul de pui, tăiat
cubuleţe, se condimentează
cu sare şi piper, apoi se trece
prin boia amestecată cu chi-

men măcinat, astfel încât
cubuleţele să fie acoperite cu
boia, de jur împrejur. Se
prăjesc apoi în ulei, iar când
sunt gata, se pun într-un cas-

tron. În uleiul rămas se călesc
ciupercile feliate, împreună cu
ceapa verde, tăiată rondele.
După ce a scăzut apa, ciuper-
cile şi ceapa călită se
amestecă bine cu pastele
scurse. Compoziţia se toarnă
într-un vas termorezistent,
uns cu unt şi presărat cu pes-
met. 

Deasupra se repartizează
carnea prăjită. Jumătate din

boabele de porumb se
pasează, restul de boabe se
lasă întregi, se amestecă bine
cu smântâna, se sărează după
gust şi se toarnă peste carnea
prăjită. Tava se dă la cuptorul
preîncălzit, la foc potrivit,
pentru aproximativ 45 de
minute sau până ce se prinde
o crustă deasupra, frumos
rumenită. 

Poftă bună! 

INGREDIENTE

250 g paste făinoase (format mai mărunt), 400 g
ciuperci proaspete, 500 g piept de pui, trei fire de
ceapă verde, o cutie cu boabe de porumb, 300 g
smântână, ulei, 1/4 linguriţă de chimen măcinat, sare,
piper, boia dulce, unt, pesmet.

INGREDIENTE

pentru două porții: 250g porumb dulce, o ceapă, un
morcov, doi cartofi, țelină, un dovlecel,100 ml
smântână dulce, 2-3 linguri ulei de măsline, sare,
piper.

supă cREmă DE poRumB 

BuDINcă cu pIEpT DE puI 

LapTE DE pasăRE 

INGREDIENTE

un litru de lapte, cinci ouă, 200 g zahăr, două plicuri
de zahăr vanilat, trei linguri de făină.
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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 Ofer pentru închiriere
garsonieră, pe termen lung, în Deva,
zona Opera,  35 mp, termopan, CT,
et.2, mobilată și utilată complet. Preț:
160 euro/lună plus garanție. Prefer
persoane cu serviciu. Telefon:
0722.564.004.

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

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.

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 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

l Efectuez foraje puțuri apă. 
Telefon: 0748.086.424.

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmiere.

Relații la telefon 0753.083.333.

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, 65 de ani, 1,82/99,

divorțat, casă la țară (Ialomița), sin-

gur, doresc să cunosc o doamnă de

vârstă  apropiată, nefumătoare, pen-

tru prietenie, eventual căsătorie. Tele-

fon: 0728.243.445.

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 tel. 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 țuică de mere, 50 de
grade, 35 de lei/kg. Telefon:
0724.383.042.

l Vând parbriz Dacia 1910 și gar-
nitura aferentă. Preț: 150 lei, telefon:
0254.776.082.

l Vând 2 bucăți saltele pat cu

dimensiunea de 90/200 cm,

grosime 20 cm. Saltelele sunt cu ar-

curi individuale și spumă, în stare

foarte bună, utilizate foarte puțin.

Preț 450 lei/buc. Tel.0729.399.156.

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

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

l Vând ieftin aparat de recupe -
rare 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.
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16 - ACTUALITATE

Deva – Emoţiile examenu-
lui pentru obţinerea per-
misului de conducere par să
fie foarte mari la candidaţii
din judeţul Hunedoara. În
egală măsură, este posibil ca
testul teoretic să fie abordat
destul de lejer, fără un studiu
temeinic al legislaţiei. Doar
aşa pot fi explicate rezul-
tatele slabe consemnate anul
trecut în statisticile Direcției
Generale Permise de Con-
ducere și Înmatriculări Hu -
ne doara. 

„La proba teoretică a exa-

menului pentru obținerea
permisului de conducere au
fost examinați 13.470 can -
didați, fiind declarați admiși
6.063, procentul de promo -
vabilitate fiind de 45,01%.

La proba practică a exa -
menului pentru obținerea
permisului de conducere au
fost examinați un număr de
11.434 candidați, procentul
de promovabilitate fiind de
57,67%”, se arată într-o in-
formare a Prefecturii Hune-
doara, forul tutelar al
DGPCI. 

Pe de altă parte, în anul
2022 au fost reduşi timpii de
aşteptare pentru examinare,
astfel că la proba practică
aceştia au scăzut de la 130
de zile, la 49 de zile. Pentru
proba teoretică, s-a înregis-
trat o scădere a timpilor de la
50 la 29 de zile. 

Să mai notăm că anul tre-
cut au fost emise 22.824 per-
mise de conducere, în județ
existând 181.016 deținători
de permise auto, dintre care
179.080 pentru categoria B. 

Mai puţin de jumătate dintre candidaţi
trec proba permisului de conducere

Deva - Un bărbat care se
afla în maşina sa a fost salvat
de pompierii militari din Deva,
de la o iminentă alunecare
într-o prăpastie. 

S-a întâmplat după ce auto-
turismul a rămas într-un
echilibru precar pe marginea
drumului care face legătura
între Deva şi zona de agre-
ment Căprioara şi risca să se
ducă la vale. 

Bărbatul a cerut ajutor pe
numărul de urgenţă 112, unde
a relatat că se află în imposi-
bilitate de a ieşi din autoturis-
mul personal, oprit pe

mar ginea drumului, pentru că
fiecare mişcare a sa ar afecta
echilibrul maşinii şi s-ar pră -
buşi în prăpastia de la mar-
ginea părţii carosabile. 

Pompierii deveni au acțio -
nat prompt și cu profesiona -
lism pentru salvarea șoferului
care se afla în pericol. Acesta a
fost extras din autoturism, iar
salvatorii s-au asigurat că se
află în afara oricărui pericol. În
cea de-a doua etapă a inter -
venției, cu ajutorul unei au-
tospeciale pentru des car ce rare,
pompierii au repus mașina pe
partea carosabilă.

Salvat de la prăbuşirea în

prăpastie, în zona Căprioara


