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Cunoscut încă din 
antichitate pentru calitățile
lui tămăduitoare, usturoiul
este considerat astăzi 
cel mai puternic 
antibiotic natural.

CutReMuRPag. 3
Efectele cutremurului 
din această săptămână 
s-au resimţit şi în 
judeţul Hunedoara. 
Mai multe persoane au
făcut atacuri de panică. 

GRATUIT

Peste 38.000 de carduri 
de energie ajung în judeţ 
Peste 38.000 de carduri 
de energie ajung în judeţ 
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Activitatea desfăşurată
anul trecut de magistraţii
Tribunalului Hunedoara
este prezentată de
preşedintele instituţiei,
judecătorul 
Flavius Dacian Conta. 

/p. 3

Tinerii din judeţ pot participa la stagii de
pregătire în ţările europene, costurile fiind

acoperite de organizatori. /pag.16

Slujbă de întronizare a noului
arhiereu-vicar Gherontie Ciupe

Deva – Credincioşii sunt invitaţi duminică, 19 februarie, începând cu
ora 9.00, la Catedrala Adormirea Maicii Domnului (Opera) din Deva, unde
se va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, sub conducerea
Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, înconjurat
de un ales sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. 

În cadrul Sfintei Liturghii, se va săvârși Sfânta Taină a Hirotoniei Preacu-
viosului Părinte Arhimandrit Gherontie Ciupe, în slujirea de Arhiereu-vicar
al Episcopiei Devei și Hunedoarei, cu titulatura Hunedoreanul.

Accesul în sfântul lăcaș va fi permis tuturor credincioșilor, în limita
locurilor disponibile, iar slujba se va transmite și la demisolul Catedralei
Adormirea Maicii Domnului din Deva.

Cu binecuvântarea Preaferici -
tului Părinte Patriarh Daniel,
Sfânta Liturghie arhierească va fi
transmisă în direct de Trinitas TV,
Televiziunea Patriarhiei Române.

„La acest moment de săr -
bătoare, îndemnăm clerul, mona -
hii și credincioșii hunedoreni să
înalțe smerită rugăciune la Tro -
nul Preasfintei Treimi, cerând
Atotmilostivului Dumnezeu să
dăruiască ierar hilor noștri, Prea -
sfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și noului
Arhiereu-vicar, ani binecuvântați, cu sănătate și rodnicie în propovăduirea
Evangheliei, spre folosul și propășirea duhov nicească a bunilor creștini
hunedoreni”, a informat Episcopia Devei şi Hunedoarei. 

Fondat de Cornel POENAR
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L
a Tribunalul Hune-
doara a avut loc
Adunarea Generală a

Judecătorilor, în cadrul
căreia domnul judecător
Flavius Dacian CONTA
(foto) - preşedintele Tri-
bunalului Hunedoara a
prezentat Raportul de ac-
tivitate pe anul 2022 al
Tribunalului Hunedoara.

În anul 2022 Tribunalul
Hunedoara a înregistrat un
volum de activitate (stoc plus
dosare nou intrate) de 11416
de cauze pe rol, în scădere cu
300 de cauze faţă de anul
2021 când numărul dosarelor
pe rol a fost de 11716.

Volumul de activitate pe
secţii la nivelul Tribunalului

Hunedoara a fost următorul:
Secţia I Civilă a fost învestită,

în anul 2022, cu soluţionarea
unui număr de 5709 cauze,

Secţia a II-a Civilă, de con-
tencios administrativ şi fiscal
cu 4207 cauze, Secţia Penală
cu 1500 cauze.

La Tribunalul Hunedoara,
în cursul anului 2022, s-a în-
registrat o încărcătură de
961,6 cauze/ judecător.

Separat pe secţii, se
constată că, cea mai mare
încărcătură de cauze/ jude că -
tor a fost la Secţia a II-a Civilă,
de contencios administrativ şi
fiscal, unde s-a înregistrat un
număr mediu de 1200,7
cauze/ judecător, faţă de
971,9 cauze/ judecător la
Secţia I Civilă şi 435,3 cauze/
judecător la Secţia Penală.

Volumul de activitate al

celor 6 judecătorii din raza de
competenţă a Tribunalului
Hunedoara a fost în anul 2022
de 45453 cauze pe rol, în
creștere cu  un număr de
2427 de cauze față de anul
2021, când pe rolul judecă -
toriilor s-a înregistrat un
număr de 43026 cauze.

Numărul de cauze/ jude că -
tor la judecătoriile din
circumscripţia Tribunalului
Hunedoara, în anul 2022, a
fost următorul: Brad s-au
înre gistrat 1133,5 cauze/
judecător, Deva - 960,9; Haţeg
-  1750,0; Hunedoara - 879,2;
Orăştie - 1236,4 și Petroşani -
1294,1. 

La Tribunalul Hunedoara - 
bilanţ al activităţii pe anul 2022

R
ecent, la Judecătoria
din orașul de pe
Cerna și-a început

mandatul un nou
președinte în persoana
cunoscutului și apreciatu-
lui fost procuror, respectiv
judecător, Gheorghe UN-
GUREANU, căruia      i-am
solicitat un scurt interviu.

– Pentru început pre zen -
tați-ne cele mai semnificative
date biografice.

– Sunt hunedorean, căsă -
torit, am un copil, în magis -
tratură am intrat în 2015.

Din 2015 până în 2019 am
fost procuror la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Hune-
doara, din 2019 până în ia -
nuarie 2023 am fost judecător
la Judecătoria Deva - Secția
Penală.

Începând cu ianuarie 2023
activez la Judecătoria Hune-
doara, unde am început man-
datul de președinte al
judecătoriei.

Înainte de a intra în magis -
tratură am activat ca șef birou
juridic în cadrul unei sucursa -
le bancare.

– Ce v-a determinat să
deveniți președinte la Jude -
că toria Hunedoara?

– Judecătoria Hunedoara
este o instituție de suflet,
unde am susținut cauze atât
în calitate de procuror, cât și
în calitate de consilier juridic.

– Se vorbește că sunteți
„omul potrivit la locul
potrivit”. Cum comentați?

– Colegii mei, și nu numai,
sunt în măsură să aprecieze
acest aspect.

– Ca președinte aveți o
fișă a postului cu o puter -
nică implicare a respon -
sabilității profesionale. Aici
ce puteți spune?

– Implicarea personală,
crearea unui mediu proprice
dialogului și dezvoltării profe-
sionale sunt fundamentele

oricărei activități și în special
în cea care implică coor-
donarea unei echipe în cadrul
instituției.

– Care vă sunt calitățile
care vă vor ajuta în funcția
de președinte?

– Revenim la aprecierea
colegilor... Am fost obișnuit să
lucrez direct cu oamenii, să
ascult și să mă implic per-
sonal în toate aspectele ce țin
de activitatea profesională.
De-a lungul timpului am făcut
parte din diferite comisii și
activități care m-au ajutat să
acumulez o serie de expe   r -
iențe care se dovedesc de-
osebit de utile acum.

– Credeți în legea com -
pensației?

– Fiecare om are propria
scară de valori la care se
raportează. Eu cred că pentru
un rezultat bun este necesar
un efort adecvat.

– Ce aveți înscris pe

agenda de lucru în această
perioadă?

– În această perioadă
analizăm activitatea din anul
precedent, pregătim proiec -
tele pe termen mediu și lung.

– Ce măsuri ați luat și veți
lua pentru buna activitate a
Judecătoriei?

– Pe lângă activități speci-
fice de organizare a activității,
încă de la începutul mandatu-
lui am stabilit un mod de
luare a deciziilor bazat pe di-
alog și transparența procesu-
lui decizional.

– Cum vedeți relația dvs.
cu subalternii?

– Foarte bună, bazată pe di-
alog. Cred că mediul de lucru
este foarte important în orice
instituție și mă voi implica
pentru dezvoltarea unui
mediu de lucru profesionist,
având în centrul atenției oa-
menii.

– Cât despre gândurile de
viitor, ce ne puteți zice?

– La început de mandat
analizăm împreună cu colegii
proiecte ce țin de resurse
umane, specializarea person-
alului, logistică.

De asemenea, avem în
vedere îmbunătățirea accesi -
bi lității publicului, dezvol -
tarea biroului de relații
pu blice, dezvoltarea activității

de informare-documentare
pentru public, aceste proiecte
fiind concepute pe termen
mediu și lung.

* * *

Analiză centralizată

În anul 2022 la Judecătoria
Hunedoara a fost înregistrat
un număr de 6569 dosare nou
intrate din care s-au solu -
ționat 6485 cauze.

Încărcătura pe judecător la
un volum de activitate de
7913 dosare a fost de 2029,0
dosare.

La o schemă de 9 jude -
cători și la un volum de activ-
itate de 7913 dosare,
încărcătura pe schemă este
879,2 dosare.

În total pe instanță dintr-
un număr de 6485 dosare
soluționate în căile de atac au
fost modificate/desființate un
număr de 137 hotărâri, re -
zultând un procent de modi -
ficare/desființare de 2,11%.

Analiza centralizată a tu-
turor indicatorilor de efi cien -
ță analizați conduce la
în cadrarea Judecătoriei Hune-
doara în anul 2022 în gradul
general de eficiență EFICIENT.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

La Judecătoria Hunedoara, 
un nou președinte

A N U N Ţ 

Invitaţie de participare, SP CRIS EVALEX IPURL, cu sediul ales în Deva , str. Cernei, nr.10D,
jud. Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GENERAL BOBINAJ SRL,
organizează licitaţie publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor utilaje: pod rulant,
grinda rulantă prinsă în structura clădirii. Preţul de pornire pentru vânzarea utilajelor este de
1113 EURO. 

Licitaţia se va desfăşura la sediul ales al lichidatorului din Deva, str. Cernei, nr.10D, jud. HD.
Licitaţia se organizează pentru data de 24.02.2023, ora 15:00. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea caietului de sarcini, achitarea garanţiei de participare de 10%
din preţul de pornire pentru fiecare utilaj şi depunerea documentelor de participare la licitaţie.
Plata garanţiei de participare se realizează cu cel puţin două zile înainte de organizarea licitaţiei.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activelor supuse vânzării au obligaţia să anunţe lichida-
torul înainte cu 2 (două) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub 
sancţiunea decăderii. 

Pentru relaţii suplimentare telefon 0744-814145.
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Deva – Poştaşii din judeţul
Hunedoara au început dis-
tribuirea primelor 9.000 de
carduri de energie pentru
persoanele cu venituri mici,
apreciate ca fiind consuma-
tori vulnerabili. Cardurile
sunt oferite de Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Eu-
ropene pentru plata fac-
turilor la energie, la finalul
acţiunii de aceste facilităţi ur-
mând să beneficieze 38.648
de persoane. 

„Salut această inițiativă
care vine în sprijinul unui
număr considerabil de bene-
ficiari: 4 milioane de români
vulnerabili, iar în plan local,
celor peste 30.000 de hune-
doreni! Acest ajutor este unul
care acoperă toate formele de
energie, inclusiv energia
termică aferentă încălzirii în
cazul blocurilor și locuințelor
colective și este cu atât mai
important cu cât această
măsură implemen tată de Gu-
vernul României se va de-
conta 100% din fonduri
europene”, a declarat prefec-
tul județului Hunedoara,
Călin Marian.

Cum se utilizează 
cardurile de energie?

Principalii beneficiari ai
acestor carduri sunt pensio -
narii de peste 60 de ani, cu un
venit de până la 2.000 de lei

pe lună, pensionarii de inva-
liditate, persoanele cu handi-
cap, familiile cu ajutor de
susţinere şi cele care primesc
ajutor social. 

Ajutorul are forma unui
card emis pe suport de hârtie,
cu care se pot plăti facturi de
energie (total sau parțial).
Ajutorul se acordă în două
tranșe, a câte 700 lei fiecare. 

Cu aceste carduri se pot
plăti facturile la electricitate,
gaz, energie termică în sistem
centralizat de termoficare,
butelie, lemn de foc, păcură,
peleți și alte materiale de
încălzire.

Se pot plăti facturi curente
sau restante, doar pentru
locul de consum de la domi-
ciliul beneficiarului. Cu un
card se pot face mai multe
plăți, către mai mulți furni-
zori, până la epuizarea sumei.

Plățile se fac prin mandat
poștal. Nu se pot efectua mai
mult de 8 plăți/loc de con-
sum pe durata programului
de sprijin.

Sumele alocate celor două
tranșe nu pot fi preschimbate
în bani și nu pot fi folosite
pentru plăți prin mandat
poștal către alte destinații
decât plata facturilor de en-
ergie.

Două carduri pe an

În acest an, Ministerul In -

ves tițiilor și Proiectelor Eu-
ropene va oferi românilor
vulnerabili, din fonduri eu-
ropene, sprijin pentru plata
facturilor la energie în val-
oare de 700 lei de 2 ori/an,
sub formă de card de energie.

Ajutorul este acordat pen-
tru aproximativ 4 milioane de
persoane vulnerabile, care
locuiesc în aproximativ 2,8
milioane de gospodării eligi-
bile, pentru a compensa
prețul la energie indiferent de
natura acesteia, respectiv 
energie electrică, energie ter -
mi că centralizată, gaze, bu -
telie, lemne pentru foc,
pă cură, peleți și alte materi-
ale de încălzire.

La 25 ianuarie a început
procesul de printare și pli -
cuire a cardurilor de energie,
iar de la 1 februarie primele
carduri au ajuns către benefi-
ciari. 

În continuare, potrivit ca -
lendarului asumat, începând
de la 20 februarie se vor efec-
tua plățile pentru facturile
curente și restante.

Oficiul Județean Poștal Hu -
nedoara asigură call center-ul
pentru numărul unic
0319966, de luni până vineri,
între orele 8.00 – 20.00, unde
pot fi obținute informații su-
plimentare despre aceste car-
duri de energie.

Cardurile de energie,
distribuite în judeţ

Un cutremur care 
nu se mai termină

Deva – Peste 160 de
replici au avut cele două
cutremure care s-au produs,
săptămâna aceasta, în judeţul
Gorj. Mişcările seismice, de o
intensitate ce a putut fi
resimţită şi în judeţul Hune-
doara, au stârnit o stare de
panică în rândurile
populaţiei, mai ales că zona
noastră a fost relativ ferită de
asemenea evenimente. 

De remarcat este operativ-
itatea cu care a acţionat In-
spectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă (ISU) Hunedoara,
care a trimis imediat în teri-
toriu echipe de specialişti ce
au evaluat efectele seismului,
dar au şi liniştit populaţia
încercată de teamă. 

Dacă în cazul cutremurului
de luni nu au fost semnalate
pagube, cel de marţi, mai
mare ca intensitate, s-a re-
marcat prin efectele pe care
le-a generat la mai multe
clădiri din judeţ. Fisuri au
apărut la diverse clădiri însă
la o primă evaluare acestea
nu pun în pericol rezistenţa
construcţiilor afectate. 

Fisuri în pereţi

Au fost semnalate fisuri la
un perete interior din clă -
direa Inspectoratului Şcolar
Judeţean, din Deva, la casa
scării într-un bloc din oraşul
Vulcan şi la altul din Uricani,
precum şi la câte o casă
particulară din comuna Să -
laşu de Sus şi una din mu-
nicipiul Deva.

De asemenea, a apărut o
fisură pe faţada unui bloc din
Petroşani, iar la o casă din
oraşul Simeria au fost con-
statate căderi de cărămizi
dintr-un horn.

Câte un horn fisurat a mai
fost semnalat în localitatea Is-

croni şi la o casă de locuit din
oraşul Vulcan, ambele din
Valea Jiului.

„La o primă evaluare nici-
una dintre acestea nu pune în
pericol rezistenţa construc -
ţiilor, dar Grupul de Suport
tehnic din cadrul Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă (CJSU), din care face
parte şi reprezentantul In-
spectoratului de Stat în
Construcţii, va analiza fiecare
situaţie tehnică în parte”, a
precizat ISU Hunedoara.

Atacuri de panică

Echipele ISU Hunedoara
au efectuat recunoaşteri şi
verificări pentru identificarea
pagubelor materiale, sem-
nalate prin 112 sau prin ob-
servare directă în localităţile
Deva, Simeria, Hunedoara,
Brad, Orăştie, Geoagiu, Geoa -
giu Băi, Petroşani, Petrila,
Aninoasa, Călan, Haţeg, Vul-
can, Lupeni, Uricani, Ilia,
Dobra şi Criscior.

Au fost contactaţi toţi res -
pon sabilii pentru funcţio -
narea barajelor hidrotehnice
sau a altor construcţii tehno-
logice şi nu s-au semnalat
pagube sau avarii.

Totodată, militarii ISU
Hunedoara au purtat discuţii
cu populaţia şi au transmis
mesaje de păstrare a calmu-
lui, concomitent cu infor-
marea cetăţenilor că în
judeţul Hunedoara nu au fost
semnalate pagube sau vic-
time.

La dispeceratul integrat
112 au fost înregistrate 29 de
solicitări, în 15 situaţii fiind
vorba de persoane care
suferiseră atacuri de panică
în oraşele Vulcan, Petroşani,
Deva, Hunedoara şi Lupeni.
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Băiţa – O dată cu schim-
barea operatorului care asi -
gură activitatea de colectare
şi transport a deşeurilor,
administraţiile locale au fost
nevoite să schimbe şi sis-
temul de tarifare pentru ser-
viciile de salubrizare. 

În această situaţie se află
şi comuna Băiţa, unde, în-
cepând cu data de 21 ianua -
rie, a încetat contractul cu
vechea firmă de salubrizare.
În acest context, cetăţenii vor
trebui să depună o declaraţie
la sediul primăriei, prin care
să precizeze, pe propria răs -
pundere, numărul persoa -
nelor care locuiesc în gospo-
 dărie. 

„Din 21 ianuarie pe raza
comunei Băiţa va acţiona un

nou operator de salubritate.
Prin urmare, taxa de salubri-
tate se va achita la casieria
de la sediul primăriei, con-
form declaraţiilor de im-
punere care trebuie depuse

de fie care gospodărie până la
data de 28 februarie”, a pre-
cizat primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş. 

El a făcut un apel către
cetăţeni să colecteze selectiv,

astfel încât comuna să fie un
exemplu de curăţenie.

„Este important să co -
lectăm selectiv, să fim gospo-
dari, să punem deşeurile la
locul lor. Sticla, plasticul, hâr-
tia şi metalul să le colectăm
separat. Să evităm să
colectăm în pubele piatră şi
moloz. În funcţie de ceea ce
colectăm, plătim. Cu toţii
dorim să ne bucurăm de
natură şi de curăţenie. Stă în
puterea noastră să facem co-
muna Băiţa mai curată!”, a
menţionat Damian Diniş.

Conform graficelor sta-
bilite cu operatorul de salu -
britate, colectarea deşeurilor
menajere se va face în zilele
de luni, miercuri şi vineri, în
funcţie de localităţi, în timp

ce deşeurile reciclabile se
vor strânge în zilele de mier-
curi, după un program care
poate fi consultat pe pagina
de Facebook a Primăriei
Băiţa. 

Tot acolo se poate găsi şi
modelul de formular pentru
declaraţia referitoare la
deşeurile din gospodării, iar
cine doreşte poate să-l
descarce şi să-l completeze,
iar ulterior să-l trimită pe
email. Cetăţenii care nu au la
dispoziţie sau nu se descurcă
cu mijloacele electronice de
comunicare, pot primi for-
mularul de la sediul primă -
riei, locul unde va fi şi depus
ulterior. 

Valoarea taxei este de 8,5
lei de persoană, pe lună.

Băiţa: Declaraţiile pentru taxa de 
salubrizare, până la sfârşitul lunii februarie

S
untem contempo-
rani cu
transformări socio-

economice fără prece-
dent. Toate aceste
lucruri se întrevăd, din-
colo de crizele
declanșate la nivel
global. 

În acest context, domeniul
energetic a devenit esențial
și va fi determinant în dez-
voltarea economică a unui
stat. România are toate
resursele necesare pentru a
deveni un motor economic în
regiunea estică a Europei.
Asta, deoarece, poate asigura
energie ieftină și nepoluantă
pentru companiile cu acti vi -
tăți productive, poate asigura
materii prime, dar și forță de
muncă. România se poate
reindustrializa, dacă renunță
la artificiile legislative, com-
plet neadecvate, care au dus
la creșterea nejustificată a

prețurilor pentru produsele
energetice. Putem lua ca ex-
emplu SUA, unde prețul la
energia electrică este printre
cele mai mici din lume, fiind
atractive pentru companii.  

Din păcate, Guvernul PSD
– PNL – UDMR este  preocu-
pat de certurile din coaliție și
refuză să vadă aceste opor -
tunități. Mai grav de atât,
ministrul Energiei pare că 
s-a angajat să demoleze și să
vândă tot ce a mai rămas din
producția de energie autoh -
tonă. Ministerul Energiei și
Guvernul nu au un plan pen-
tru sectorul energic al Ro -
mâniei, atunci când s-au
angajat să implementeze tre-
cerea la energie verde. Țara
noastră nu are o Strategie
Energetică Națională. Ni-
meni nu știe ce se întâmplă
la Ministerul Energiei, ni-
meni nu știe încotro merge
România, ce capacități de

producere mai avem, ce
ambiții avem ca și țară sau
unde vrem să ajungem. Tot
ceea ce avem este un min-
istru care iese din când în
când și rostește discursuri
ambigui, de genul ”vorbim
de” niște capacități și ”se vor
face”… cândva, cumva, dacă…

Guvernul ar trebui să ne
ofere răspunsuri la câteva
întrebări urgente. Ce capa -
cități energectice vom avea
în 2030 - 2050? Cu ce le
finanțăm? Ce resurse vom
folosi pentru a produce en-
ergie? Cât de independentă
și sigură va fi România din
punct de vedere energetic?
Care sunt riscurile? La toate
aceste întrebări avem nevoie
de răspunsuri urgente, dat
fiind faptul că România s-a
aliniat la planul UE de a trece
pe energie verde 100 %,
până în 2050. 

Ungaria are o Strategie
Energetică Națională realis -
tă, dar ambițioasă. Ungurii
recunosc că resursele lor
sunt limitate, însă asta nu îi
oprește să depună toate efor-
turile pentru a fi indepen -
denți energetic, să aibă
ambiții chiar de export de
energie și, astfel, să nu fie
afectați de conflicte inter na -
ționale determinate de re-
ducerea continuă a resurse-
lor la nivel mondial și de
creșterea dinamică a cererii.

Asta înseamnă să ai o viziune
și un plan.

Polonia are o Strategie
Energetică Națională pe 20
de ani, până în 2040. Po lo -
nezii recunosc faptul că au
doar cărbune și biomasă,
însă, trebuie să importe gaz
și țiței. Încă din primele rân-
duri această strategie vor -
bește de cât de important
este să reducă emisiile de
carbon, să garanteze securi-
tatea energetică a țării, dar,
în același timp, să țină cont
de categoriile vulnerabile din
societate. Să nu lăse oamenii
fără locuri de muncă și nici
zone întregi devastate eco-
nomic și social, așa cum este
la noi Valea Jiului. Iată o
strategie energetică respon -
sabilă!

România are toate re sur -
sele naturale necesare, dar
avem cei mai lipsiți de in-
tegritate, verticalitate și vi -
ziune politicieni în Guvern și
în Parlament. Trebuie să
facem loc unei noi generații
de politicieni, să punem oa-
menii potriviți la locurile
potrivite. Generația nouă
este aici și este pregătită să
facă treabă pentru România.
Putem mult mai mult, Româ-
nia merită mult mai mult!

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală
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România trebuie să
devină motorul economic

al Europei de est

Sălaşu de

Sus: Deşeurile 

voluminoase

vor fi 

strânse pe 

23 februarie

Sălaşu de Sus – Pri -
măria comunei Sălaşu de
Sus a informat că deşeurile
voluminoase vor fi colec-
tate de operatorul de
salubritate pe data de 23
februarie. Este vorba de
obiecte de mobilier, saltele,
covoraşe, obiecte mari de
folosinţă îndelungată – al-
tele decât deşeurile de
echipamente electrice şi
electronice. În ceea ce pri -
veşte deşeurile din sticlă,
acestea se depun în con-
tainerele verzi, de tip
clopot, amplasate în fiecare
sat. Ele vor fi ridicate o dată
pe lună sau în funcţie de
gradul de umplere. 

Deşeurile periculoase,
cum sunt spray-urile, acu-
mulatorii, uleiurile, vopse-
lele, grăsimile sau adezivii,
au fost ridicate în cursul
zilei de joi, o nouă cam-
panie fiind programată pe
24 mai.
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Printre principalele
funcții ale unui stat
modern, democratic

și funcțional se află
obligația de a-și proteja
cetățenii în fața oricăror
pericole, fie ele de natură
militară, economică sau
socială. În același timp,
statul trebuie să manifeste
o grijă suplimentară față
de persoanele din cate-
goriile vulnerabile, mai
ales în contextul vre-
murilor dificile pe care le
trăim. 

Guvernul condus de pre-
mierul liberal Nicolae Ionel
Ciucă asigură un sprijin con-
cret românilor aflați în difi-
cultate, ceea ce arată fără
echivoc că și-a înțeles pe
deplin menirea.

Programul ”Sprijin pentru
România”, cea mai impo r -
tantă inițiativă de acest gen
de până acum implementată
în România, continuă și în
acest an. Ministerul Inves -
tițiilor și Proiectelor Eu-
ropene, prin intermediul
căruia se derulează, a asigu-
rat deja finanțarea necesară. 

Anul trecut, aproape
47.000 de hunedoreni au
beneficiat de cele șase
vouchere a câte 250 lei,  câte
unul la două luni,  cu care
beneficiarii își pot achiziționa
alimente și hrană caldă, pen-
tru a putea face mai ușor față
cheltuielilor din această peri -
oadă economică dificilă.

De asemenea, persoanele

din categoriile vulnerabile
beneficiază de pachete ali-
mentare care conțin 12 ali-
mente de bază (făină albă de
grâu, mălai, paste făinoase,
ulei, zahăr, orez, conserve cu
carne de vită, conserve cu
carne de porc, conserve pate
de ficat de porc, borcane de
compot de fructe, gem de
fructe, gem de fructe dietetic)
și provin exclusiv de la
producători din România.
Proiectul social este finanțat
prin Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defa-
vorizate (POAD), cu un buget
total de 235 milioane euro, al-
imentele fiind acordate în
șase tranșe.

Tot prin POAD se acordă în
acest an școlar ajutoare pen-
tru rechizite și îmbrăcăminte
în valoare totală de peste 150
de milioane de lei, pentru
preșcolari și elevi din familii
defavorizate. 

Prin astfel de măsuri
prompte și extrem de nece-
sare, România va fi mult mai
rezilientă în fața provocărilor
de azi și de mâine, cu ajutorul
acestor pachete de măsuri so-
ciale, care garantează stabili-
tatea cetățenilor noștri.
Românii au nevoie de ajutor
acum, iar Guvernul condus de
Premierul PNL Nicolae Ionel
Ciucă va continua să aibă
grijă de persoanele aflate în
dificultate. 

Deputat Vetuța Stănescu,
Președinte PNL Hunedoara

Guvernul condus de PNL
continuă să aibă grijă 

de persoanele vulnerabile

Crişcior – Începutul de an
vine cu veşti bune pentru
locuitorii comunei Crişcior.
Un proiect important pentru
comunitatea locală – mo -
dernizarea şi reabilitarea dis-
pensarului medical, a fost
finalizat şi va putea fi dat în
folosinţă până la sfârşitul
lunii februarie, conform esti -
mărilor administraţiei locale. 

„Lucrările de reabilitare
ale dispensarului medical au
fost finalizate. În prezent se
instalează mobilierul şi va fi
realizată conexiunea la Inter-
net. Apreciem că în scurt

timp dispen-
sarul me dical
din comună, un
proiect foarte important pen-
tru comunitatea locală, va
putea reveni la activitatea
normală”, a precizat primarul
comunei Crişcior, Ovidiu Fur-
dui. 

Potrivit acestuia, în stadiu
avansat se află şi lucrările de
reabilitare şi modernizare ale
sediului primăriei. În paralel,
se desfăşoară şi cele de ame-
najare a curţii interioare.
Estimările administraţiei lo-
cale sunt că aceste operaţiuni

se vor încheia până în vara
acestui an. 

„Dispensarul, sediul pri -
mă riei, reabilitarea altor
clădiri de pe raza comunei
sunt proiecte care ţin de buna
funcţionare a unei comunităţi
locale. Nu ne oprim aici pen-
tru că în această primăvară
vom continua seria inves ti -

ţiilor cu liceul din Gu -
rabarza,  care va intra

într-un amplu proces
de mo der nizare”, a
precizat Ovidiu
Fur dui. 

El a explicat că
pentru clădirea

prin  cipală a fost câş -
tigată o finanţare de

1,5 milioane euro, prin
PNDL2, iar licitaţia de exe -

cuţie a proiectului a fost or ga -
nizată. Celelalte două corpuri
de clădire au fost incluse într-
un proiect de eficientizare
ener getică, finanţat prin
PNRR. 

Nu în ultimul rând, admi -
nistraţia locală din comuna
Crişcior reaminteşte cetă -
ţenilor că impozitele achitate
integral până la 31 martie va
aduce plătitorilor o reducere
de 10% din va loarea totală. 

Crişcior: Lucrările la dispensarul
medical s-au încheiat

Vaţa de Jos – Turis-
mul poate reprezenta
una dintre direcţiile
de dezvoltare ale
administraţiilor lo-
cale din judeţul
Hunedoara. Este şi
cazul Primăriei Vaţa
de Jos care a câştigat,
luna aceasta, un pro -
iect în valoare de 268.000
de euro prin care se va rea -
liza o pistă de biciclete în
lungime de  2.800 de metri,
din satul Vaţa de Sus până la
Peştera Prihodişte. Finan -
ţarea este nerambur sabilă şi
vine prin Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă
(PNRR).

„Este un proiect care ţine
cont de potenţialul turistic al
zonei. Avem peisaje extrem
de frumoase care aşteaptă să
fie descoperite, iar un turist
care va străbate aceste locuri
pe bicicletă va avea ce să
vadă. Cred că în stabilirea
unui plan de viitor al zonei
noastre, trebuie să ţinem
cont de componenta turis -
tică”, a precizat primarul co-

munei Vaţa de Jos, Liviu Ioan
Linţă. 

Potrivit edilului local,
proiectul va fi implementat
din acest an. 

În paralel, administraţia
locală din Vaţa de Jos a mai
depus un proiect pentru
achiziţionarea de mobilier
stradal şi montarea unor
camere video în parcul din

localitate şi în principalele
locuri din comună. 

Ideea proiectului este in -
teresantă, dacă e să ana li zăm
 faptul că acesta prevede po -
sibilitatea accesării Interne-
tului în parcul din localitate,
încărcarea telefoanelor mo-
bile şi chiar a bicicletelor sau
trotinetelor electrice. 

Vaţa de Jos: Pistă de biciclete 
spre Peştera Prihodişte



6 - sport 17 - 23 februarie 2023

R
ecentul cutremur
din Turcia a afectat
după cum se știe și

activitatea sportivă. Ast-
fel, după anularea Balca-
niadei de atletism la
seniori, care trebuia să se
desfășoare, la Istanbul, 
o altă competiție a avut
aceeași soartă. Federația
Europeană a comunicat
că ediția din acest an a
Campionatul European la
tir cu arcul  se anulează.

Competiția era progra -
mată  să se desfășoare în
această perioadă tot în Tur-
cia, la Samsun, fiind, inițial,
reprogramată pentru săptă -

mâna viitoare, însă,  forul
continental de specialitate a
decis anularea competiției.
România avea o delegație
importantă pentru această
competiție, în lot, care se afla
în cantonament la Cluj, fiind
mai mulți sportivi de la SCM
Deva, pregătiți de antrenorul
– coordonator al echipei de
tir cu arcul a țării noastre,
Viorel Hăbian,de la același
club din municipiul de la
poalele Cetății.

Arcașii de la SCM Deva
erau în formă, mărturie
stând rezultatele de la recen-
tul Campionat Național In-

door, desfășurat în locali-
tatea hunedoreană Ani-
noasa. La acest concurs,
desfășurat pe mai multe
specialități, reprezentanții
de la SCM Deva, atât la se-
niori, cât și la tineret și ju-
niori, au obținut 52 de
medalii, dintre care 16 de
aur, 20 de argint și 16 de
bronz. 

Dintre arcașii hunedoreni
prezenți la concurs au mai
cucerit trei medalii de bronz
sportivii legitimați la CSO
Aninoasa și două din același
metal arcașii de la Retezatul
Hațeg.

Tir cu arcul 

Campionatul European

de tir cu arcul, anulat

J
ucătorii hunedoreni se
află  începând de luni
într-un cantonament

de pregătire la Arad, unde
se va pune accent pe
pregătirea fizică dar se
vor disputa și meciuri
amicale.

Antrenorul Florin Maxim și
colegii lui din staff-ul tehnic
au luat decizia de convocare
pentru această perioadă de
pregătire a unui lot  din care
fac parte portarii Ștefan
Lefter, Darius Roman și Crist-
ian Blaga, fundașii Flavius
Iacob, Sebastian Lupușor, An-
tonio Vlad, Rafael Garutti,
Elton Da Silva, Ionuț Pop,
Adrian Mar și Alexandru
Neacșa.

Mijlocașii convocați  sunt
Andrei Herghelegiu,Timotei
Mitran, Antonio Bradu, Ma -
rius Chindriș, Alexandru Cur -
tean, Rafael Pocioian, Nicolae

Pîrvulescu și Paul Mercioiu
iar atacanți  sunt  Marius
Coman,Marius Lupu ca și ju-
niorii Mario Achim și Alexan-
dru Mihăilă, ambii proveniți
de la Centrul de copii și ju-
niori ai Hunedoarei.

Lipsește din lotul actual
Denis Blickling, adus în aceas -
tă iarnă de la Dumbrăvița, dar
care s-a despărțit de Corvinul
cu destinația Crișul Chișineu
Criș.

Jucătorii hunedoreni au
disputat, miercuri , un amical
cu formația Șoimii Lipova, ter-
minat la egalitate 1-1, iar
sâmbătă 18 februarie, vor
evolua în cadrul unui  triun -
ghiular la Arad, unde alături
de Corvinul Hunedoara vor
mai evolua și formațiile FC
Bihor Oradea (locul 3 în seria
10) și Crișul Chișineu Criș
(locul 4 în seria 8).

E
chipele de juniori
U19 și U16 din cadrul
Centrului de Copii și

Juniori al secției de fotbal
de la CSM Deva se află de
câteva zile într-un stagiu
montan de pregătire
centralizată la Izverna, în
județul Mehedinți. De-
plasarea  în cantonament
s-a făcut după ce aceste
echipe au susținut meciuri
amicale, ambele câștigate.

Echipa juniorilor U 19 a în-
tâlnit, pe teren propriu,
formația de Liga 5 seniori
Real Sântandrei, partidă pe
care juniorii deveni care
evoluează în Liga de seniori
sub titulatura CSM 2 Deva, s-
au impus cu scorul de 7-4 (4-
0). În prima repriză,
an tre norul Florin Călugărița i-
a folosit pe Bogdan Costică –
Cătălin Avram, Raul Tod,
Dario Penzes, Ionuț Sicoe –
Alexandru Vișan, Adrian

Drăgan, Alin Tamaș, Antonio
Nicoară – Ovidiu Ștefan, Dan
Boldor, pentru CSM înscriind
Vișan, Boldor, Ștefan și
Nicoară.

După pauză cei de la Sân-
tandrei au revenit la 4-2, pen-
tru ca, ulterior, fiecare echipă
să marcheze pe rând, până la
stabilirea scorului final, de 7-
4. În partea secundă a jocului
pentru deveni au evoluat Bog-

dan Costică (Alexandru
Truția) – David Rotariu, Lu-
cian Sita, Robert Dragoșa,
Rafael Roșca – Nicolae Negru,
Adrian Guga, Antonio Nicoară
(Dan Boldor), Robert Stoia –
Cătălin Iacob, Șerban Sil-
vestru, bună parte dintre
aceștia fiind cu doi sau chiar
și cu trei ani mai mici față de
categoria U19 în care sunt
înscriși, iar marcatorii au fost

Silvestru, Iacob și Negru.
Echipa juniorilor U16 de la

CSM Deva a întâlnit acasă
formația similară de la Zaran-
dul Crișcior, de care a trecut
cu 3-2 (2-0). Pentru CSM Deva
au marcat, în prima repriză,
Nagy și Lăcătuș, cei de la
Zarandul au restabilit egali-
tatea în repriza  secundă, când
pe teren, la gazde, care au
ratat și un penalty, au fost
mulți  jucători mai tineri de
16 ani, iar golul victoriei i-a
aparținut lui Boglea.

Antrenorul Constantin Vi -
șan a început jocul cu Alexan-
dru Glodean – Aris Nagy,
Nicolae Negru, Robert Stoia,
Rafael Roșca – Adrian Drăgan,
Denis Negrilă, Emanuel Bog-
daniuc, Denis Lăcătuș –
alexandru Vișan, Denis Buță,
după pauză mai evoluând Se-
bastian Antal, Richardo
Dodoi, Alexandru Ciobanu,

Rareș Ticula, David Rotariu,
David Trif, Claudiu Boglea,
Adrian Bogdan și Alexandru
Curcă.

În cantonamentul de la Iz -
verna nu au făcut deplasarea,
din motive medicale, Alexan-
dru Truția și David Trif, iar în
lotul echipei U19 a reapărut
Vlad Voiculescu, absent moti-
vat la jocul cu Real Sântandrei,
ceilalți jucători prezentați an-
terior fiind prezenți în Me -
hedinți.

Menționăm că alături de
tehnicienii Florin Călugărița și
Constantin Vișan, în cantona-
ment se află și Aurel Sava,
antrenor cu portarii în cadrul
Centrului de Copii și Juniori
de la CSM Deva. Întoarcerea
din cantonament, în cadrul
căruia vor și câteva meciuri
amicale, este prevăzută pen-
tru vineri, 17 februarie.

Fotbal: Juniorii de la CSM Deva în cantonament montan, după victorii în amicale

Echipa de fotbal de la 

CS Corvinul este în cantonament



O
nouă competiție de
nivel național va fi
organizată de către

Federația Română de
Atletism, în sala de
atletism din Complexul
Național Sportiv “Lia
Manoliu” din București.

Etapa finală a Campio -
natu lui național  pentru se-
niori și tineret  programată
în week-end reunește elita
atletismului românesc, mulți
dintre cei care vor evolua la
competiția din capitală urmă -
rind  obținerea baremurilor
de calificare pentru apropi-
atele Campionate Europene
Indoor programate la Istan-
bul.

Cum întrecerile balcanice
au fost anulate  motivat, în
urma cutremurelor din Tur-
cia, naționalele de la Bucu -
rești sunt foarte importante
pentru sportivii noștri în ten-
tativele  lor de a înregistra
per formanțe care să îi ducă la
europene.

Au obținut acceptul fe de -
rației de specialitate ca să
participe la etapa finală, ur -
mătorii sportivi din județul
Hunedoara : în proba de 60 m
masculin Andrei Marian (le-
gitimat la SCM Deva) și posi-
bil, în funcție de programul
întrecerilor, Florentina Iușco
(legitimată la CSM Deva). An-

drei Marian va evolua și la
200 m.

Maria Claudia Florea (legi -
timată la SCM Deva) și-a asi -
gurat participarea la această
etapă finală ca urmare a
rezultatelor din prima etapă
a competiției va concura pen-
tru medalii în probele de 800
m și 1500 m

Florentina Iușco a  fost
validată pentru a participa și la
săritura în lungime (proba ei
favorită) unde o va întâlni pe
contracandidata ei la medalia
de aur, în această probă, pe
Alina Rotaru Kott mann, de-
veanca antre nată de prof.
Nicolae Alexe fiind înscrisă și
în proba de triplusalt.

Tânăra junioară Eliza
Enache (legitimată la LPS
Cetate Deva) va concura  în
proba de săritura în înălțime
cu o șansă mare la cucerirea
unei medalii în competiția
senioarelor.

În fine, juniorii vor fi pre -
zenți și ei la aceste întreceri.
Astfel Adelin Pop (dublă legi -
timare SCM Deva - CSU Arad)
va lua startul în probele de
800 m și 1500 m cu speranța
că va obține un rezultat  mai
bun decât cel înregistrat în
urmă cu o săptămână în Bel-
gia, unde a făcut un record
personal la 800 m.

Celălalt junior devean,
Daniel Eric  Rus (legitimat la
CSM Deva) a fost validat pen-
tru participarea la proba de
3000 m(deține titlul de cam-
pion național de juniori) și
unde vrea să urce pe podiu-
mul de premiere la categoria
tineret.
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La sfârşitul săptămânii - etapa finală 
a Campionatului naţional de seniori

F
ostul tenisman  a
câştigat alegerile
pentru preşedinţia

Federaţiei Române de
Tenis care s-au desfăşurat
la Centrul Naţional de
Tenis din Bucureşti după
ce ceilalţi patru candidaţi,
Răzvan Itu, Dumitru
Hărădău, Tudor Napoleon
Spartacus Iacov şi Mihai
Rusu s-au retras din cursa
electorală.

Cosac a primit 142 de vo-
turi, alte două fiind declarate
invalide. La începutul Adu -
nării Generale de alegeri de
vineri au fost prezenţi 157
din numărul total de 421 de
membri afiliaţi ai Federaţiei
Române de Tenis, însă până
la exprimarea votului 13
preşedinţi au plecat.

Conform Statutului Fede -
raţiei Române de Tenis, invo-

cat în cadrul şedinţei AG în
prezenţa reprezentanţilor
Ministerului Sportului şi Co -
mitetului Olimpic şi Sportiv
Român, mandatul noului
preşedinte are o durată de 4
ani.

Pentru Cosac acesta este
cel de-al treilea mandat în
funcţia de preşedinte al
Federaţiei Române de Tenis.
El a mai fost ales în 2013 şi
2017, însă cel de-al doilea
mandat nu s-a derulat până
la final din cauza unor pro -
bleme juridice privind înre -
gistrarea membrilor afiliaţi
la tribunal. 

Din acest motiv, Minis-
terul Tineretului şi Sportului
a întrerupt finanţarea, iar
FRT a fost nevoită să orga-
nizeze alte alegeri în 2019,
câştigate la vremea aceea de
Ion Ţiriac. 

Tenis de câmp

George Cosac este președinte ales 

al Federației Române de Tenis

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  680 euro, 2.Instalaţie rafinare cupru la pretul
de pornire in valoare de  7465 euro, 3.Tester aur la pretul
de pornire in valoare de 74 euro. 4.cuptor electric func-
tional la pretul de pornire in valoare de  68 euro. 6.cuptor
electric nefunctional la pretul de pornire in valoare de 7
euro. 7.Vaselina cuprata 1099kg la pretul de pornire in
valoare de 3199 euro. 8.Cupru pulbere 461kg la de
pornire in valoare de 480 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 orga-
nizeaza pentru data de 24.02.2023 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 sanctiunea decaderii.

Pentru relatii suplimentare telefon  0744-814145.



Suntem în plină iarnă,
iar frigul de afară
poate avea efecte ne -

gative și asupra părului.
Supus agresiunilor ano -
timpului rece, părul se
usucă, își pierde o parte
din strălucire și este tot
mai greu de coafat. Ca să
evităm astfel de situații,
trebuie să ținem seama de
sfatul specialiștilor, care
ne pot ajuta să păstrăm
suplețea părului și 
în acest sezon. 

Ce este de făcut?
În primul rând, perioada

dintre spălări trebuie prelun -
gită, iar șamponul ales va fi
unul hrănitor, fără sulfați,
care să menține echilibrul
natural de umiditate. După
șamponare, părul se clătește
foarte bine. Și, dacă este posi-
bil, părul nu trebuie șam -
ponat mai mult de două ori
pe săptămână.

Tot pentru a se menține
hidratarea părului, după
spălare se va aplica un bal-
sam, care are capacitatea de a
păstra părul frumos și neted,
scrie brasty.ro. Acesta se

aplică de la mijlocul lungimii
până la vârfurile părului. Se
va insista pe vârfuri, pentru a
se evita uscarea și despicarea.
Balsamul se lasă să acționeze
câteva minute, apoi părul se
clătește cu apă călduță. 

Masca de păr
Care se aplică pe jumă -

tatea inferioară a părului, are
un rol foarte important în-
trucât intră adânc în firele de
păr și le vitaminizează. După
aplicarea ei, cel puțin o dată
la 14 zile, părul va fi
strălucitor și moale la atin-
gere. 

Tot pentru un păr moale și
strălucitor în orice anotimp,
se va folosi uleiul de măsline,
cu care se masează părul.
Masca se va ține timp de zece
minute, apoi părul se poate
clăti cu apă călduță.

În zilele geroase
Capul se va acoperi cu o

căciulă, eşarfă sau pălărie,
care apără părul de des -
hidratarea produsă de frig.
Trebuie avut grijă ca acestea
să nu fie prea strâmte, pentru

a nu restricţiona circulaţia
sanguină la nivelul scalpului,
spun specialiștii. 

Dacă părul se
electrizează

Un lapte hrănitor este
bine venit. Acesta poate fi apli-
cat atât pe părul umed, cât și
pe cel uscat. În plus, există
câteva măsuri de precauție
sau chiar trucuri care ne pot
ajuta mult în astfel de situații. 

• Pentru a se evita uscarea
excesivă a părului, scalpul și
părul se poate masa cu suc de
aloe vera, care se obţine prin
ruperea unei frunze proas -
pete. 

• Accesoriile din plastic
electrizează și mai tare părul,
de aceea trebuie înlocuite cu
alte modele. 

• Peria va fi spălată mai
des, iar în timpul periatului
nu se va insista mult. 

• Tot pentru eliminarea
electrizării părului, se va
pulve riza pe pieptene, înainte
de periere, puțin fixativ. 

• Mâinile ușor umezite,
care se apropie fin de păr, pot
duce la descărcarea de elec-
tricitatea statică a părului,

acesta fiind astfel și mai ușor
de coafat.

• Și, nu în ultimul rând,
părul se va unge mai des cu
substanțe hrănitoare.

Folia de aluminiu
Poate reduce electrizarea

părului, dar nu pentru mult
timp, procedându-se în felul
următor: se taie o folie de alu-
miniu, cu care se masează
părul de sus în jos, scrie dc-
news.ro. Efectul se vede ime-
diat, părul va rămâne neted și
drept. Folia este complet
inofensivă, nu deteriorează și
nici nu murdărește părul.

Alte sfaturi utile
• Se vor evita dușurile

fierbinți, întrucât acestea
accelerează uscarea și dete -
rio rarea părului. Se va folosi
doar apă călduță.

• Ca să se mențină ume -
zeala la nivelul firului de păr,
după aplicarea balsamului,
părul se va clăti cu un jet de
apă rece. 

• Pentru ca părul lung să
nu aibă de suferit pe timp de
iarnă, acesta nu se va purta

despletit întrucât acțiunea
vântului și a gerului este mai
puternică în acest anotimp.

• Părul se va usca înainte
de a ieși afară întrucât aerul
rece extinde firele, făcându-le
predispuse la rupere.

• Prosoapele din bumbac,
folosite la uscarea părului,
este bine să fie înlocuite cu
cele din mictro fibră, care sunt
mult mai blânde și au o capa -
citate mai mare de absorbție
a apei, reducând timpul de
uscare.

• Și tot pentru prevenirea
ruperii părului și a vârfurilor
despicate, acesta se va tunde
o dată la opt săptămâni. 

• Vopsirea părului pe timp
de iarnă trebuie făcută mai
rar decât în celelalte anotim-
puri, întrucât asprește părul
și îi reduce nivelul de hi dra -
tare.

***
Atunci când se folosesc

rețete proprii de îngrijire a
părului, specialiștii reco -
mandă să se facă un test
înainte, pentru a se verifica
dacă există sensibilități sau
alergii la anumite produse.

Cornelia Holinschi
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Îngrijirea părului
în anotimpul rece
Îngrijirea părului
în anotimpul rece



Cunoscut încă din an-
tichitate pentru
calitățile lui

tămăduitoare, usturoiul
este considerat astăzi cel
mai puternic antibiotic
natural, care nu creează
dependență și nu are
reacții secundare.
Nutriționiștii îl recomandă
mai ales în sezonul rece,
când virozele și răcelile
sunt mai frecvente. Poate
fi consumat în stare crudă
sau sub forma diferitelor
preparate.

Proprietăți 
terapeutice

Potrivit specialiștilor, ustu -
roiul este un antibiotic natural
care nu distruge bac te riile
sănătoase din organism. Are în
componența sa o mulțime de
substanțe antioxidante și nu-
tritive benefice sănătății noas-
tre. În plus, studiile efectuate
au arătat că anumite substanțe
din compoziția usturoiului
ajută la distrugerea celulelor
canceroase, întărind totodată
sistemul imunitar. Nutri țio -
niștii recomandă ca usturoiul
să fie consumat pe stomacul
gol și utilizat pentru tratarea
unor afecțiuni ca:

Hipertensiunea
arterială

În urma cercetărilor s-a
demonstrat că usturoiul ajută
la echilibrarea hipertensiunii
arteriale. În astfel de situații, se
pune seara la macerat, un căţel
de usturoi zdrobit într-un
pahar cu apă. Dimineaţa, pe
nemâncate, se bea apa (după
ce a fost îndepărtat usturoiul
din pahar). De asemenea,
simptome ca: slăbiciu nea,
ame ţelile, pulsaţiile dureroase

ale capului, ţiuitul din urechi,
durerile pectorale de tipul
anghinei, respiraţia scurtă,
durerile de şale, amorţelile sau
furnicaturile, dispar mult mai
repede dacă se consumă us-
turoi.

Revigorează ficatul
În cazul tulburărilor hepa -

tice, usturoiul are puterea de a
detoxifia bacteriile putrefac-
tive din intestine şi de a ajuta
ficatul să se odihnească. S-a
constatat că o linguriţă de us-
turoi zdrobit, în amestec cu o
lingură de ulei de măsline sau
ulei de soia, luată seara,
revigorează ficatul. 

Vindecă infecțiile 
Usturoiul conține alicină,

un compus foarte puternic
care ajută la vindecarea

infecțiilor cutanate. Dar este
bine de știut că alicina se
formează doar atunci când us-
turoiul este tăiat sau zdrobit.
De asemenea, sucul crud
obținut din usturoi și introdus
în ureche acționează asupra
microbilor care au determinat
infecția. La început este dure -
ros, dar durerea nu persistă
iar infecția dispare.

În caz de diabet 
Usturoiul, chiar dacă are o

acțiune mai lentă, s-a con-
statat că ajută la eliminarea
surplusului de glucoză din
sânge. În astfel de situații, bol-
navii de diabet vor folosi us-
turoiul doar cu avizul
medi cului specialist.

Remediu în caz 
de răceli

În urma studiilor s-a con-

statat că usturoiul reduce
riscul de îmbolnăviri și ame -
liorează simptomele provo-
cate de răceală sau gripă. Ajută
la degajarea bronhiilor, com-
bate infecțiile, ținând la
distanță streptococii scrie
doc.ro. În astfel de situații,
medicina populară ne oferă
câteva remedii eficiente:

Fiertură 
de usturoi

Se prepară din 500 ml
lapte, în care se pun câteva
feliuțe de usturoi (un cățel) și
se fierb câteva minute. Li chi -
dul obținut se bea cald.

Siropul de usturoi se obține
din 50 g usturoi curățat peste
care se toarnă un pahar cu apă
și se fierbe timp de două
minute. După ce s-a răcorit, se
adaugă 50 g de miere şi se
amestecă bine. Din cantitatea
respectivă se consumă câte o
linguriţă de 2-3 ori pe zi, până
ce tusea se va calma. 

Tot pentru calmarea tusei
se poate folosi o infuzie din
cimbru, la care se adaugă un
căţel de usturoi tăiat bucăţele.
După răcire, ceaiul se îndul -
cește cu miere.

Pentru dezinfectarea
rănilor

Se poate folosi oțetul de us-
turoi, care se prepară din
următoarele ingrediente: 30 g
de usturoi curățat, care se lasă
la macerat timp de 10 zile,
într-o jumătate de litru de oțet.
După acest interval, soluția se
filtrează și se păstrează în sti-
cle etanșeizate. Se folosește

pentru dezinfecția tăieturilor
sau a rănilor mai mici. 

Pentru curățarea
vaselor de sânge

Se poate folosi tinctura de
usturoi, care se obține din 40
g de usturoi amestecat cu 250
ml de alcool dublu rafinat.
Soluția se păstrează într-o
sticlă de culoare închisă și se
ține zece zile la macerat, într-
un loc întunecos. După ce se
filtrează, se păstrează în sticle
închise. Se consumă câte 5-10
picături de tinctură, diluate cu
o lingură de apă rece, de 2-3
ori pe zi, cu 30 de minute
înainte de masă, potivit click-
sanatate.ro.

În cazul durerilor
reumatismale

Se zdrobește o căpățână de
usturoi, care se pune la ma -
cerat în 200 ml ulei de
măsline, lăsându-se două-trei
zile. Cu acest preparat se ma -
sează articulaţiile dure roase,
dar se poate folosi şi în caz de
entorse.

***
• Usturoiul trebuie con-

sumat cu moderație. Dacă se
exagerează, acesta irită mu-
coasa stomacului, deter-
minând arsurile stomacale.

• Mirosul înţepător al us-
turoiului poate fi diminuat sau
eliminat prin consumarea
unei linguriţe de miere,
pătrunjel crud sau a unui măr.

Cornelia Holinschi
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Usturoiul – un adevărat 
antibiotic natural
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Ar trebui să profitați de zilele
liniștite de la serviciu și chiar să
lucrați în avans. Asta ca să
evitați situațiile în care
lucrările se aglomerează. Este
posibil să plecați într-un mic
concediu în străinătate alături
de persoana iubită.

La serviciu este o perioadă
calmă, fără schimbări sau
situații urgente. Programul de
lucru vă ajută să vă ocupați și
de activități simple, plăcute.
Este posibil să primiți o prop-
unere interesantă de colabo-
rare. Gândiți-vă bine înainte de
a lua o hotărâre.

Sunteți în continuă mișcare și
căutați activități și experiențe
noi. Dacă intenționați să
călătoriți, veți găsi destinații
bune pentru perioada în care
doriți să plecați în concediu. Ar
fi bine să profitați de prețurile
promoționale din această
perioadă.

În perioada următoare veți lua
decizii importante pentru voi și
familie. Trebuie să fiți foarte
atenți dacă este vorba de bani,
deoarece o hotărâre greșită vă
poate afecta pentru mai mult
timp.  Dacă bugetul vostru este
limitat, încercați să vă
încadrați în cheltuieli.

Sunteți hotărâți să vă căutați
un alt loc de muncă, iar această
perioadă poate fi benefică.
Chiar dacă întâmpinați unele
obstacole, nu trebuie să vă
opriți, mergeți mai departe și
veți reuși. Puteți începe chiar cu
o colaborare, iar pe parcurs să
vă hotărâți.

La locul de muncă ar trebui să
fiți mai îngăduitori cu colegii și
dacă este cazul, să-i ajutați.
Este posibil să apară unele ten-
siuni din cauza unor lucrări
care se aglomerează, dar vor
trece destul de repede. Dacă
lucrați în echipă, vă veți bucura
de succes.

În familie s-ar putea să vă
confruntați cu probleme noi
referitoare la partenerul de
cuplu sau la copii. Cu toate
acestea, impasul nu durează
atât de mult, iar lucrurile vor
reintra pe făgașul normal. La
serviciu ideile voastre sunt
apreciate.

Ar fi de dorit să vă achitați
toate datoriile cât mai repede.
Traversați o perioadă destul de
încărcată la serviciu și trebuie
să fiți foarte atenți, să nu faceți
greșeli. Colegii vă susțin atunci
când vine vorba de un proiect
de anvergură.

La locul de muncă activitățile
se aglomerează, iar anumite
programe ar putea fi blocate
din cauza unor persoane care
nu-și respectă obligațiile. În
astfel de condiții, trebuie să vă
organizați mai bine progra-
mul, în așa fel încât să vă
încadrați în termene.

Concentrați-vă mai mult pe
lucrările de la serviciu întrucât
este posibil să apară momente
tensionate între colegi. Încer -
cați să rezolvați totul cu
diplomație și calm. Este posibil
ca un prieten să vă ceară o
sumă importantă de bani, pen-
tru a-și deschide o afacere.

Problemele cu care v-ați con-
fruntat sunt pe cale să se re-
zolve. În continuare veți avea
parte de surprize plăcute din
partea persoanelor dragi. La
serviciu lucrurile s-au așezat pe
făgașul normal, așa că vă
puteți continua activitatea în
liniște.

În perioada următoare ar tre-
bui să fiți mai atenți cu
sănătatea. Protejați-vă, pe cât
este posibil, de virozele sau
gripele care afectează acum
persoanele din jurul vostru. La
serviciu faceți proiecte pe ter-
men lung și vă străduiți să le
finalizați cât mai repede.

• Concediul de vară
Două familii vorbesc despre locul unde au pe-

trecut concediul de vară:
- Dragă, cum se numește hotelul la care am stat

astă vară?
- Nu-mi amintesc! Stai să mă uit pe prosoape!

• Invitație la o cafea
- Ce faci, frumoaso, vrei să ieșim la o cafea?
- Vedem, când ies de la muncă!
- La ce oră?
- Deocamdată sunt în șomaj!

• Soțul neliniștit…
Îl întreabă pe guru:
- Guru, noaptea mă trezesc, văd spatele soției și

o lumină în jurul capului ei. E ceva spiritual?
- Nu, doar îți verifică telefonul, îi răspunde guru.

• Doi prieteni…
- Ionele, de când porți cercei?
- De când mi i-a găsit nevastă-mea în mașină!

• La școală
- Bulă, pe care raft din bibliotecă ai pus cărţile

de matematică?  
- La raftul de cărţi horror!

• Discuție între soți
Soțul: 
- Iubito, dacă te-aș înșela m-ai ierta?
- Soția:
- Bineînțeles dragule, toți morții sunt iertați!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 17 februarie, ora 21,00

Byzantium 
Filmul spune povestea a două tinere misterioase,

care reușesc sa fugă de la locul unei groaznice
fărădelegi. Acestea se refugiază într-o stațiune
veche de la malul mării, iar ca să facă rost de bani,
lucrează prin hoteluri ieftine. La un moment dat,
Clara îl întâlnește pe singuraticul Noel, care le
asigură celor două un acoperiș deasupra capului în
hotelul său părăsit, Byzantium. Dar Clara,
gândindu-se la viitor, îl transformă într-un bordel.
Eleanor, sora Clarei, îl cunoaște pe Franc, de care se
îndrăgostește. Fără să-și dea seama de consecințe,
aceasta îi spune adevărul despre viața ei. Și astfel,
trecutul de care fugiseră cele două fete le ajunge din
urmă, dezlănțuind consecințe dramatice.

NAŢIONAL TV

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

S - VAI - C -CEAI - TALI - FRIG - BUM - MII - HRIBI - A - IREAL - N - IH - ARI - GE - YALA - FII - N - A - C - GAI - SIRA - HALLEY - KAKIU - CRABI - RB
- AU - IM - ROATA - MAO - TP - EFEBI - BOA - R - BARONI - IDE - PRAG - KA - KOLN - MAREE - DEZMORTIT - TIARA - ZGII - CAT - AI - ACTORI -
NOR - EMIR - INRAITE - N - EI - TATUA - GRIJI - AUT 

Vineri, 17 februarie
TVR 1, ora 21,00, De-a șoarecele și pisica
PRO CINEMA, ora 23,00, Fata din buncăr

Sâmbătă, 18 februarie
DIVA, ora 20,00, Nevastă de împrumut
TVR 1, ora 21,00, Vrăjitoarele din Salem

Duminică, 19 februarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Fețe în mulțime
ACASĂ, ora 21,30, Dragostea are alt plan

Luni, 20 februarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Agenți de rezervă
DIVA, ora 22,10, Crime la Lille

Marți, 21 februarie
TV1000, ora 20,05, Juno
PRO CINEMA, ora 20,30, Războiul lui Con-

nor

Miercuri, 22 februarie
TVR 2, ora 20,00, Mama, tata și ea
PRO CINEMA, ora 20,30, Nu da înapoi 2

Joi, 23 februarie
TVR 2, ora 20,00, În căutarea fiicei mele
PRO CINEMA, ora 20,39, Linia de urgență



S
untem debusolați, nu
știm direcția în care
mergem, nu știm

care este lumea reală, nu
știm de unde venim și
unde plecăm. Știința, 
biserica, istoria sunt con-
testate, în fiecare zi apare
ceva nou. Este haos în tot
și în toate.

”Sunt foarte mulți oameni
care în prezent se simt
pierduți, confuzi, blocați, ne-
siguri cu privire la ceea ce au
de făcut în continuare. În
acest context, este posibil ca
mulți dintre voi să constatați
că vor fi persoane apropiate
care vă vor căuta pentru a vă
cere ajutorul într-un mod in-
direct, în sensul în care se
victimizează, se plâng în-
truna de „nenorocirea care li
s-a întâmplat”, se plâng că
nu-i ajută nimeni etc. Nu-ți
cer direct ajutorul, pentru că
sunt prea mândri ca să facă
asta, dar bat șaua ca să
priceapă iapa - și o fac la
modul foarte evident, ca să te
determine să te oferi tu să îi
ajuți. 

Aceasta este o abordare
de vibrație joasă, care con -
ține o energie parazitară,
este un gen de codepen -
dență. Acești oameni încear -
că să te tragă și pe tine în
drama lor; practic, ei în -
cearcă să te prindă în cap -
cană și să te determine să le
hrănești iar și iar nevoile
egoului lor. E un gen de vam-
pirizare.

Când te confrunți cu o
situație dificilă poți să-ți suni
un prieten și să-i spui direct:
„Am nevoie de ajutorul tău.
Mă confrunt cu o situație
complicată acum și aș vrea
să-mi spui care este opinia
ta, sfatul tău”. Asta înseamnă
că tu te arăți vulnerabil și nu
te rușinezi pentru faptul că
nu le știi pe toate, recunoști
că te-ar putea ajuta să ți se
prezinte și o altă perspectivă
asupra acelei situații. De
fiecare dată când îți permiți
să fii vulnerabil cu o per -
soană în care ai încredere și
să împărtășești o anumită
situație prin care treci, tu
mai cureți puțin din energia
rușinii pe care o ai în interi-
orul tău. 

Nu e nicio rușine să nu le
știi pe toate, nu e nicio rușine
să recunoști că simți că nu te
poți descurca singur într-o
anumită problemă, nu e nicio
rușine să îți permiți să fii vul-

nerabil. Este foarte impor-
tant să înțelegeți că este în
regulă să spuneți „Nu”, este
în regulă să spuneți „Te rog
să încetezi să mai bați saua
ca să priceapă iapa. Dacă vrei
să-mi ceri ceva, cere-mi di-
rect”. (Phil Good).

Mai avem mult de lucrat, 
ca să schimbăm ceva

Suntem chemați ca în
această perioadă să ne uităm
bine la noi înșine și să
recunoaștem la modul foarte
sincer unde anume în viața
noastră încă nu ne rostim
adevărul. Și nu este vorba de-
spre a ne judeca pe noi
înșine, ci despre a con știen -
tiza la modul absolut sincer
unde mai avem de lucrat cu
noi. Este vorba de a
recunoaște că mai sunt as-
pecte ale vieții noastre la
care mai avem de lucrat, de
schimbat câte ceva, ca să
evoluăm. Și nu spun să ridici
tonul, să fii agresiv, să jig -
nești și tu persoana res pec -
tivă, etc. ci spun să-ți rostești
adevărul, să-i spui persoanei
respective că te deranjează
modul în care s-a comportat.

De ce este important să ne
rostim adevărul? Pentru că
aceasta este o perioadă în
care trecem prin activări,
actualizări masive, în care
curățăm Umbra colectivă. Și
dacă nu avem curajul să ne
rostim adevărul în astfel de
momente în care suntem
tratați într-un mod lipsit de
respect, jignitor, abuziv
înseamnă că mai avem ceva
de lucrat cu noi înșine. 

Așa că vă rog să vă uitați
bine la viața voastră și să
vedeți în ce zone, relații, cu
ce persoane încă mai faceți
astfel de lucruri, încă mai
tăceți și înghițiți. Și înțelegeți
un lucru: când le spuneți oa-
menilor în față „Eu nu accept
să fiu tratat în acest mod”,
„Modul în care te comporți tu
este inacceptabil, din punctul
meu de vedere”, voi îi ajutați
să conștientizeze că au de lu-
crat cu ei înșiși, că unele din-
tre comportamentele lor
sunt lipsite de respect la
adresa celorlalți. Și este spre
binele lor să primească un
astfel de feedback de la cei
apropiați, dragi. 

De fapt, asta înseamnă să
iubești un om – să îi arăți,
într-un mod respectuos, civ-
ilizat, iubitor, unde mai are

de lucrat cu el însuși, ce com-
portamente, atitudini de
vibrație joasă manifestă în
relațiile cu ceilalți, să-i ceri
să-și asume responsabili-
tatea pentru ceea ce spune,
face și astfel, să îl ajuți să
evolueze”, scria Phil Good. 

Citesc zi de zi pe Lorie
Laad, Phil Good, Mihaela
Dan, Edith Kadar  Gheorghe
Buzgan etc.  Acești învățați ai
spiritualității mă conduc să
fac legătura între credință,
știință și spiritualitate. Con-
sider că noi nu suntem
pregătiți de trecerea într-o
dimensiune superioară a
vieții. 

Chiar în momentul când
scriu acest articol,
Președintele SUA, Joe Biden
explica poporului american
ce rol au obiectele zbură -
toare. Am  trecut de la război,
am scris și încerc cât se poate
cu ajutorul specialiștilor
enumerați de mine, să
pregătim trecerea anumitor
persoane într-o nouă ascen-
siune. 

Sunteam într-o continuă
schimbare

Și trebuie să ne adaptam
la toate. Nici cutremurele nu
ne mai ascultă. Chiar în
fiecare zi, la aceeași oră, unul
după altul?! Au încercat
clonarea lui Dumnezeu,
mâncăm viermi. Bătrânii de
la Davos (Webwer) umblă în
chiloți de damă pe plajă. Cre-
tinitatea este în floare! De ce
? Cine oprește acești nebuni
care hotărăsc soarta lumii?! 

Biserica este ca și
inexistentă, cât mai multă
avere și alte minuni. Taxe
mai mari și în cimitire. Oare
de ce preoții nu opresc
aceste ,,nerozii’ care se
întâmplă văzând cu ochii. Oa-
meni buni, întoarceți-vă fața
spre Dumnezeu! De ce fugim
de noi și de semenii noștri?

Fuga arată nevoia de a te
îndepărta de un pericol sau
de a câștiga un concurs, dacă
ești atlet. Iar dacă pericolul
ești chiar tu, trăirile și prob-
lemele tale amânate și lăsate
nerezolvate, vei fugi la
nesfârșit fără ca măcar să îți
dai seama că devii un "atlet"
al vieții.

Aud des expresii în care
"fuga" și "viața" coexistă în
aceeași frază: "Doamne, cât
am de alergat de ici-colo",
"viața asta e o alergătură

continuă", n-am timp, tre' să
fug, pa!" Să nu mai vorbim de
fuga de iubire, fuga de re-
sponsabilitate, fuga de ma-
turizare...Alergi și alergi, și
nu îți dai voie să te odihnești,
să ai momente de respiro. 

Unde, Doamne, alergi? 
Și când te vei opri?

Ești într-o continuă fugă!
În permanență trebuie să
faci ceva, să fii ocupat cu
ceva.  Ești ocupat (așa, ca un
teritoriu) de probleme reale
sau ireale, create de mintea
ta, doar să nu rămâi cu tine.
Fugi. Fugi de tine. E ca și cum
nu mai vrei să te aștepți, ca și
cum ți-o iei înainte, plictisit
de viteza de melc a celui care
ești cu adevărat. De ce fugi de
tine? Pentru că simți că se
apropie liniștea, iubirea, că
viața ta se va liniști, iar asta
te panichează? Ești într-o
permanentă fugă. În interior,
că afară poți compensa cu o
comoditate crasă sau cu re-
fuzul de a te stabiliza. De la
atâta alergare din tine, fie
alegi să ieși rar din casă
odată ce ai intrat, fie îți creezi
false probleme și pleci să
salvezi pe cineva, doar să nu
lași liniștea să te pătrundă.
Și te mai miri că oamenii fug
din viața ta, că tot timpul ești
obosit. Păi normal că o fac,
doar și tu fugi de tine! Fugi
de tine, de cine ești cu
adevărat, și te ascunzi în
spatele măștilor și a rolurilor
pe care le joci. 

Tu crezi că ești funcția ta,
sau banii tăi, sau părinte, sau
soț/soție, și te identifici atât
de mult cu aceste roluri încât
devii un alt aspect al tău,
mult distorsionat. Ceea ce s-
a întâmplat în ultimii ani a
fost noaptea întunecată a su-
fletului experimentată la
nivel colectiv. Și va dura atât
cât va fi necesar pentru
umanitate.

Știu că ăsta nu este un
răspuns care să le placă oa-
menilor, pentru că ei ar vrea
să știe exact când se va ter-
mina, însă acesta este răs -
punsul. ”Cât mai durează? Ce
se va mai întâmpla? Când o
să scăpăm din asta?“ – dacă
veți continua să puneți acest
gen de întrebări, vă veți spori
anxietatea, îngrijorarea, fri -
ca.

Dacă vă întreba cineva
atunci: „Când se va termina

asta? Când vei ieși din asta?”,
ați fi putut să-i dați un
răspuns precis? S-a terminat
atunci când ați fost pregătiți
să ieșiți la lumină.

Umanitatea trece acum
prin noaptea întunecată a su-
fletului, este ghemuită pe
podea, este devastată. Și se
va termina când umanitatea
va fi pregătită să iasă din
noaptea întunecată a sufletu-
lui”, scria Lorie Ladd.

Depinde de voi să vă lăsați
trași în jos ,să simțiți anxi-
etate/ îngrijorare/ disper-
are/ frică/ neputință, să vă
simțiți victime și să întrebați
iar și iar „Când o să se ter-
mine asta? Cât de rău o să
ajungă să fie?” sau să vă
mențineți echilibrul ener-
getic/ emoțional și să
rămâneți la un nivel înalt de
vibrație. Depinde de voi dacă
vă resemnați, credeți că nu
mai este nicio speranță. Cel
mai dificil lucru în această
perioadă de haos general, în
care manipularea, controlul,
cenzura, frica au ajuns la cote
incredibile, este să ieși din
matrice să te menții într-o
stare de echilibru energetic,
emoțional și să privești totul
din postura Observatorului
neutru. Și este, în același
timp, cel mai uluitor lucru,
cel mai palpitant, cel mai mi-
nunat. 

Îmi pun o întrebare
retorică: Care lume este a
noastră? Asta care o trăim
sau lumea spirituală, care
bate la ușă? Încerc să înțeleg
lumea așa cum o percep zi de
zi, să aleg ce este frumos. M-
am săturat să scriu de
războaie, ură, manipulare
etc.

Fugi omule, că nu știi de
ce fugi!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ion Romeo Mânzală
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Trăim într-o lume 
a incertitudinii și haosului



Condiment cu o mulțime de calități, cimbrul se foloseşte
la prepararea supelor, ciorbelor, mâncărurilor cu varză, roşii,
ciuperci. Aromele sale puternice îl recomandă şi pentru pro-
dusele marinate sau afumate, el regăsindu-se aproape în
fiecare combinaţie pentru prepararea pastramelor. Dar cim-
brul este de mare ajutor și în bolile sezonului rece. Remediile
pe bază de cimbru oferă protecţie cardiacă şi au acţiune an-
tiinflamatoare, antibacteriană şi antivirală. De asemenea,
ceaiul din cimbru acţionează ca tonic nervos, ca antispas-
modic şi antireumatic. Egiptenii spuneau că cimbrul oferă in-
vulnerabilitate faţă de boli, folosindu-l în multe preparate.

ciuperci cu usturoi şi cimbru
Într-o cratiță cu ulei și puțin unt, se prăjește o linguriță de

chimen. La compoziție se adaugă patru căței de usturoi și trei
cepe verzi, ingredientele călindu-se împreună încă 2-3
minute. Ciupercile, aproximativ 250 de  grame, se taie mărunt
și se toarnă peste compoziția din cratiță. La final, se adaugă
cimbru proaspăt sau uscat, iaurt sau smântână, sare și piper
după gust. 

Mod de preparare:
Varza se opărește, timp de

10 minute, în apă cu sare,
lăsându-se să se scurgă până
se răcește. Crema de brânză
se amestecă bine cu tele-
meaua, ouăle și 2-3 linguri
de smântână, compoziție în
care se încorporează varza
tăiată. 

Jumătate din cantitatea de
smântână rămasă se toarnă
într-o tavă, iar peste ea se
așază foile de lasagna în așa
fel încât tava să fie acoperită

în întregime. În tavă se
toarnă apoi combinația de
brânză și varză, care se
acoperă cu foi de lasagna.
Deasupra foilor se toarnă
restul de smântână ameste -
cată cu sucul de roșii, peste

care se presară mozzarella.
Din loc în loc, peste
compoziția din tavă se vor
aranja felii subțiri de cartofi
și cubulețe de unt. Tava se dă
la cuptorul încins până când
cartofii se rumenesc frumos.

Mod de preparare:
Zahărul se freacă bine cu

oul până se topeşte, se
toarnă apoi treptat, uleiul şi
sucul de roşii. Amoniacul se
stinge cu zeamă de lămâie şi

se adaugă şi el la compoziţie.
Se încorporează făina, până
se obţine un aluat potrivit de
moale. Din aluatul format se
fac cinci foi, care se coc pe
dosul tăvii. 

crema
Laptele se fierbe la foc

mic, împreună cu zahărul şi
grişul, până se îngroaşă.
După ce compoziția s-a răcit,
se adaugă untul frecat cu
zahăr pudră. Crema obţinută
se acreşte cu zeamă de
lămâie şi se împarte în două
părţi. Într-una din ele se
încorporează nuca măcinată.
Între foile coapte se pune
câte un strat de cremă cu griş
şi câte unul de nucă.

cimbrulcimbrul

ingrediente

Pentru aluat: 350 ml suc de roşii, un ou, 10 linguri
cu zahăr, 15 linguri cu ulei, o linguriţă cu vârf de amo-
niac alimentar, o linguriţă cu zeamă de lămâie, făină
cât cuprinde.

Pentru cremă: 200 g nuci măcinate, două căni cu
lapte, 6 linguri cu griş, 8 linguri cu zahăr, 200 g unt,
100 g zahăr pudră, o lămâie.

ingrediente

400 g varză tăiată,150 g cremă de brânză, 250 g tele-
mea rasă, 150 g mozzarella, 3 ouă, sare,  600 ml
smântână, 100 ml suc de roșii, foi de lasagna fără fier-
bere, 3-4 cartofi, 100 g unt.

Lasagna cu brânză și varză 

Prăjitură Pufoasă cu suc de roşii 

12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END 17 - 23 FEBRUARIE 2023



JOCURI - 1317 - 23 FEBRUARIE 2023

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 teren intravilan Deva,
2180 mp, FS 30 m, apă, canal, loc
drept, asfalt. Preț: 30 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0745.202.448.

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.

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 17 - 23 FEBRUARIE 2023 



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.

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 Vând VW Tiguan, AF 2010,
102.000 km, 4x2, prim proprietar, în-
matriculat în România, adus din Ger-
mania. Preț: 11.000 euro, telefon:
0726.141.632.

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 
împrejurimi. 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. 
Telefon: 0728.243.445.

l Pensionar, văduv, de 73 ani, 
1,75 m 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
prietenie 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 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 Familie tânără, dorim să îngri-
jim o persoană în vârstă (sau soț și
soție), din Deva sau împrejurimi. Tele-
fon: 0732.517.062.

l Vând goblenul ”Orhidee”,
înrămat în ramă ovală, din lemn,
17x12 cm. Preț: 0725.483.189.

l Vând țuică de mere, 50 de
grade, 35 de lei/kg. Tel. 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.
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16 - ACTUALITATE

Deva – Consiliul Județean
Hunedoara selectează tineri
din judeţ, cetățeni români cu
domiciliul stabil în județul
Hunedoara, pentru a fi
cooptați în Programul Eu-
rodyssey. Stagiile au o durată
cuprinsă între 3 și 6 luni într-
una din țările spațiului euro-
pean. Domeniile sunt diverse:
PR, HORECA, administrație,
informatică, comerț, multi-
media, industrie. Ofertele ac-
tualizate pot fi vizualizate la
https://eurodyssey.aer.eu/tr
aineeships/ 

Pot accesa acest stagiu
tinerii cu vârstele cuprinse
între 20 și 35 de ani, absol -
venţi de liceu sau de facultate,
care cunosc, la nivel conver -
sațional, limba engleză sau
franceză. 

Stagiul este important mai
ales dacă aveți o calificare şi

vi se cere experiență pentru a
ocupa un loc de muncă.

Dacă vă găsiți într-una din
situațiile de mai sus, statutul
de stagiar Eurodyssée poate
fi o șansă profesională pentru
dumneavoastră!

Doritorii vor susține un 
examen de admitere la stagiul

solicitat. Odată acceptați,
tinerii vor urma și un curs de
limbă străină (limba țării în
care va avea loc stagiul).

La terminarea stagiului,
beneficiarul primește un ate -
s tat profesional de la insti -
tuția în cadrul căreia a
efectuat stagiul. Costurile de

cazare vor fi suportate de
regiunea gazdă, stagiarii ur-
mând să primească o bursă
pentru întreținere în cuan-
tum stabilit funcție de stan-
dardul regiunii în care se face
stagiul profesional. Stagiarii
trebuie să susțină contrava -
loarea transportului dus-în-
tors și de asigurare medicală.

Județul Hunedoara, prin
Consiliul Județean Hune-
doara, este din anul 1992
membru activ în Adunarea
Regiunilor Europei (ARE). În
anul 1995 Județul Hunedoara
a aderat la Programul Eu-
rodysse, derulat sub egida
ARE, program ce promovează
schimburi de tineri între
regiunile membre pentru
stagii profesionale în condiții
de reciprocitate în susținerea
financiară. 

Sunt peste 30 de regiuni în

Europa care fac parte din
acest program, iar până în
prezent, Consiliul Județean
Hunedoara a trimis în stagiu
un număr de 45 de tineri și a
primit 28 din ţările membre
ARE.

Cei interesați de acest
stagiu sunt invitați să își
trimită CV-ul pe adresa: Con-
siliul Județean Hunedoara,
Compartimentul Relații Ex-
terne, Comunicare Interinsti -
tuțională, Culte, Sport, Deva,
str. 1 Decembrie 1918, nr. 28,
telefon: 0254.212590. 

CV-urile pot fi trimise și în
format digital la adresa de e-
mail: international@cjhune-
doara.ro

Doritorii sunt rugați să
menționeze pe plic sau în ti-
tlul e-mailului: pentru EU-
RODYSSÉY 2023.

Stagii profesionale pentru tinerii 
din judeţ, în ţările europene

Deva - Galeria Națională de
Artă „FORMA” din Deva găzdu -
iește expoziția personală de artă
„Înțeles-NEînțeles”, a artistului
plastic Gheorghe Mosorescu. 

Este o expoziţie care merită
văzută, creaţiile interesante şi
pline de mesaj pe care artistul le
propune publicului vizitator. As-
censiunea şi decăderea, pozi-
tivul şi negativul, construcţia,
sunt teme ce pot fi regăsite în
opera lui Gheorghe Mosorescu.

Originar din municipiul Dro-
beta – Turnu Severin, judeţul
Mehedinţi, Gheorghe Moso -
rescu este preşedintele Uniunii
Artiştilor Plastici din România –
Filiala Brăila, încă din anul 1994.

Evenimentul cultural este or-
ganizat de Consiliul Județean
Hunedoara și DGAMPT Hune-
doara, în parteneriat cu Filiala
Deva a Uniunii Artiștilor Plastici
din România.

Publicul iubitor de artă poate
admira lucrările artistului la Ga-
leria Națională de Artă „Forma”
din Deva până pe data de 24 feb-
ruarie 2023, de luni până
sâmbătă, între orele 10.00 –
18.00.

“Înţeles-NEînţeles”- o expoziţie  
de văzut la “Forma” Deva

Costache Aoanei Rahovean 
a trecut la viața veșnică

A avut domiciliul în Deva și rezidență
în Italia, unde a lucrat mai mulți ani
după ieșirea la pensie în România. A de-
cedat în Italia la vârsta de 82 de ani și
este înmormântat la Cimitirul Ortodox
din Sebeș, jud. Alba.

A fost un membru activ în rândul
comunității din zona Rimini unde s-a

implicat în construcția Bisericii Ortodoxe Române Rimini „Sf.
Ghelasie de la Râmeț”.

A colaborat cu ziarul „Călăuza” Deva, dar nu numai, și a
reușit să determine administrația locală din orașul reședință
al județului Hunedoara să mute o statuie care a fost
amplasată fără respectarea normelor legale.

A avut și alte inițiative cetățenești, fapt pentru care merită
să-i fie consemnat numele și acum, odată cu trecerea lui la
viața veșnică. Odihnă binemerită!

Georgeta-Ileana Cizmaș

Parângul Night Challenge-
noaptea alergării pe munte

Petroşani - Peste o sută de sportivi sunt aşteptaţi să ia
parte la cursa de alergare montană Parângul Night Chal-
lenge, care va avea loc, în noaptea de sâmbătă spre duminică,
în staţiunea Parâng, din Valea Jiului. Traseul stabilit de orga-
nizatori are o lungime de 4,5 kilometri şi ajunge până pe vâr-
ful Parângul Mic (2.047m).

Parângul Night Challenge este o cursă de tipul „vertical
race”, în care concurenţii parcurg un traseu doar în urcare.
Se va alerga pe o distanţă de 4,5 kilometri, cu o diferenţă de
nivel de 1.000 de metri. Startul este programat sâmbătă, 18
februarie, la ora 18,30, de la telescaunul vechi din staţiunea
Parâng, iar finalul - pe vârful Parângul Mic. 


