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Înconjurat de legende 
și mister, ghiocelul ne
zâmbește timid de sub
zăpadă, vestindu-ne 
că în curând primăvara 
va ajunge pe la noi. 
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Trei proiecte de investiţii
se află în atenţia
autorităţilor din comuna
Bucureşci. Sunt lucrări 
de interes comunitar,
finanţate din fonduri 
nerambursabile. 

GRATUIT
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Biblioteca Judeţeană 
„Ovid Densusianu” 
Hunedoara-Deva 
propune tot mai multe
acţiuni în beneficiul 
cititorilor săi.

Ursul Baloo va împlini 22 de ani şi este
vedeta săptămânii în staţiunea Straja. /P..16

Fondat de Cornel POENAR

Sărbătoarea Mărţişorului 
să vă aducă primăvara în suflete,

doamnelor şi domnişoarelor!

Nicolae Stanca, 

Manager

800 – vă mulţumim!
În urmă cu mai bine de 16 ani, la Deva apărea primul număr al săptămânalului

„Accent Media”. A fost un început care a coincis cu Ziua Naţională a României, iar
lucrurile au evoluat având în atenţie doar cititorul, prietenul nostru din fiecare
săptămână. 

Graţie muncii depuse de o echipă care a rămas constantă, am încercat să aducem
în faţa dumneavoastră cele mai importante ştiri din judeţ, să le alegem din noianul
de informaţii pe cele mai relevante şi să păstrăm obiectivitatea acestei publicaţii.
Au fost şi perioade mai grele, în care sprijinul cititorilor a fost singura modalitate
prin care am reuşit să mergem mai departe. Am fost criticaţi - poate pe bună drep-
tate, am fost şi lăudaţi – poate prea mult. Noi credem însă că am reuşit să ne
păstrăm o linie de echilibru şi să nu facem rău nimănui. Însă asta nu înseamnă că
am închis ochii acolo unde am semnalat abuzuri şi nedreptăţi!

Prin cele 800 de numere ale săptămânalului „Accent Media” am încercat să fim
aproape de oamenii judeţului Hunedoara, alături de care am rezonat pe deplin. Ne
propunem să continuăm pe aceeaşi linie şi vă mulţumim, încă o dată, că sunteţi
alături de noi. Contează enorm! 
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Comuna Densuș sub
bagheta neobositu-
lui edil șef, Ionel

Adrian VÎRTOPEAN, (foto)
își dorește mereu o nouă
înfățișare, fapt pentru
care aici se pot consemna
programe de finanțare
nerambursabilă pentru
investiții eligibile, toate
mereu în folosul
comunității și alocate
pentru:

• Centrul local de infor-
mare și promovare turistică,
amenajare de marcaje turis-
tice precum marketingul ser-
viciilor legate de turismul
rural în comuna Densuș (pro-
gram FEADR - Măsura 313 -
„Încurajarea activităților tu -
ristice”);

• Modernizarea dru-
murilor forestiere în comuna
Densuș (Valea Fierului, Că -
priorul și Pârâul Ursului - Pro-
gram FEADR - Măsura 125 b -
„Îmbunătățirea și dezvoltarea
infrastructurii legate de dez-
voltarea și adaptarea silvicul-
turii”);

• Achiziționare utilaj bul-
doexcavator pentru serviciul
public de gospodărire comu -
nală, deszăpezire și între -
ținere spații verzi (Program
FEADR Măsura 411 - 3220);

• Modernizare drumuri co-
munale și străzi în satele
Densuș, Hățăgel, Peșteana,
Peștenița, Poieni (Program
FEADR - Măsura 7.2. „Inves -
tiții în crearea și moderni -

zarea infrastructurii de bază
la scară mică);

• Modernizare, renovare și
dotare cămine culturale Den -
suș, Hățăgel, Peșteana, Pește -
nița, Poieni, Ștei (Program
FEADR - Măsura 7.6. - „Inves -
tiții asociate cu protejarea
patrimoniului cultural”);

• Achiziționare utilaj
multifuncțional pentru dota -
rea serviciului public de
gospodărire comunală, (Pro-
gram FEADR - Măsura 19.20 -
„Dezvoltarea satelor” pentru
Asociația Microregiunea Țara
Hațegului - Ținutul Pădu -
renilor GAL);

• Achiziționare sistem de

supraveghere video în co mu -
nă pentru creșterea gradului
de siguranță publică a cetă -
țeanului și reducerea feno me -
nului infracționalității
(Pro gram FEADR - Măsura
19.20);

• Construire capelă mor -
tuară în localitatea Densuș
pentru asigurarea condițiilor
optime în desfășurarea cere-
moniilor funerare, precum
depunerea persoanelor dece-
date, expunerea lor și oficie rea
slujbelor de în mor mântare,
dar și organizarea unor eveni-
mente sociale și culturale cu
caracter religios (Program
FEADR - Măsura 19.20 - „Dez-

voltarea satelor” pentru Aso -
ciația Microregiunea Țara
Hațegului - Ținutul Pădure -
nilor GAL);

• Creșterea capacității ope -
ra ționale a comunei de pre-
venire a apariției pestei
por   cine africane prin achi -
ziționarea de instalații de
dezinfecție și dezinsecție
(Program FEADR - Sub -
măsura 5.1 beneficiari publici
- Sprijin pentru investiții în
acțiuni preventive menite să
reducă consecințele dezas-
trelor naturale, evenimen telor
adverse și eveni mentelor ca -
tastrofale).

La Densuş - totul în folosul comunităţii

Am primit la redacție
numărul 52/2022
al revistei Vet-

eranilor din Serviciile
Române de informații ”
Lumini și umbre”,
publicație editată de
Asociația Cadrelor Mil-
itare în Rezervă și Re-
tragere din Serviciul
Român de Informații 

Cu o ”vârstă” de peste 50
de ediții, ”Vitraliile” mar -
chează, ca în fiecare an, Ziua
Națională, prin articole și
studii ce pun în evidență do -
cumente inedite, fragmente
din publicații și, nu în ultimul
rând, materiale informative
ale serviciilor de informații
de la începutul de secol XX.

Acestora li se adaugă
”filele de istorie”, cuprinzând
aspecte mai puțin cunoscute
ale epocii celui de al doilea
război mondial, dar și din
”culisele” ce au precedat con-
troversatul Decembrie 1989.

Articolele referitoare la
”memoria profesională” fac
dezvăluiri despre unele eve -
nimente din perioada postde -
cembristă, cercetate din
perspectiva apartenenței lor
la categoria fenomenelor
anarhismului, precum și o in-
terpretare doar aparent umo -
ristică, a semnificației con-
ceptului INTELLIGENCE.

La fel ca și în alte apariții
ale revistei, și în cuprinsul
acestui număr sunt prezen-

tate probleme actuale ale
securității naționale și inter -
naționale, prin analize teore -
tice, dar și prin prezentarea
unor tendințe actuale ale
evoluțiilor de securitate din
zona Orientului Mijlociu.

Spre finalul numărului 52
al revistei, apar, ca de obicei,
”note de lectură”, precum și o
mică parte din evenimentele
și activitățile de promovare a
culturii de securitate reali -
zate de membrii Asociației
din toată țara.

Articole captivante, conți -
nut bogat, multe aspecte ne-
cunoscute publicului cititor
care merită să fie citite în
acest număr al revistei ”Vi -
tralii-Lumini și Umbre”.

A apărut numărul 52 al revistei 
“Lumini şi umbre”
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Hunedoara – Conducerea
Spitalului Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara şi-a propus extin-
derea programului pe care îl
are acum cabinetul de ur -
genţe stomatologice din
cadrul Ambulatoriului de
specialitate. Înfiinţat recent,
acest serviciu extrem de util
pacienţilor şi-a dovedit utili-
tatea, pe deplin, dacă ţinem
cont că medicii stomatologi
de aici au fost solicitaţi să

intervină şi în cazul unor bol-
navi din alte localităţi, cum ar
Călan sau Haţeg, nu doar din
municipiul Hunedoara. 

„Este un proiect cu o mare
adresabilitate. Am avut pa -
cienţi din mai multe localităţi
şi analizăm oportunitatea
dezvoltării acestui serviciu şi
să putem asigura urgenţele
stomatologice fără întreru-
pere. Deocamdată avem doi
medici stomatologi. Ţinta
noastră este ca numărul aces-

tora să fie suplimentat cu încă
doi sau trei medici stoma-
tologi”, a precizat managerul
Spitalului Municipal Hune-
doara, Radu Budae.

În acest context, condu -
cerea spitalului va face demer-
surile necesare la Mi  nis terul
Sănătăţii, astfel încât să fie
parcurse toate etapele legale
iar cabinetul de urgenţe sto -
ma tologice să treacă în subor-
dinea Unităţii de Primiri
Ur genţe, ca un serviciu inte-
grat acesteia. 

În prezent, programul ser-
viciului de urgenţe stomato-
logice a fost stabilit în zilele
de luni şi marţi,  între orele
7,30-14,30, miercuri, joi şi
vineri, între orele 7,30-21,30,
iar sâmbăta şi duminica, între
orele 7,30-14,30. 

Hunedoara: Serviciul 
de urgenţe stomatologice

ar putea fi extins

Haţeg – Un incident grav a
avut loc în cursul zilei de ieri,
joi, 23 februarie, în oraşul
Haţeg. Un bărbat nemulţumit
de faptul că nu primeşte o
locuinţă socială a intrat în
sediul Primăriei şi a spart, cu
un topor, mai multe geamuri. 

Fapta s-a petrecut la orele
amiezii, bărbatul de 49 de ani,
din Haţeg, a reuşind să urce
până la etajul întâi al clădirii şi
apoi a ieşit pe balcon, unde a
mai spart o fereastră cu
toporul. 

În urma incidentului nu au
rezultat victime omeneşti.

Situaţia s-a detensionat
doar după intervenţia poliţiei
şi jandarmilor, care au reuşit

să-l imobilizeze pe individ în
balconul de la etajul întâi al
Primăriei. 

„La faţa locului s-au de-
plasat imediat polițiștii de or-
dine publică împreună cu o
patrulă de jandarmi, care l-au
imobilizat pe bărbat și l-au
condus la sediul Poliției Hațeg,
pentru audieri”, a precizat
purtătorul de cuvânt al IPJ
Hunedoara, Bogdan Niţu.

În cauză, polițiștii au  în-
tocmit un dosar de cercetare
penală sub aspectul comiterii
infracțiunilor de distrugere și
tulburarea ordinii și liniștii
publice. Bărbatul a fost reținut
pentru 24 de ore, în vederea
continuării cercetărilor. 

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poștal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 14834 din 15.02.2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal 2127028,
cu sediul în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara,
tel.0254712877; fax.0254716087, e-mail info@primariahunedoara.ro,
anunță:

Licitația publică deschisă, cu plic închis este organizată în data
16.03.2023, ora 12:00 în vederea închirierii terenului în suprafață de 44
mp, parte din terenul înscris în CF nr. 72124, nr. cad. 72124, situat în
municipiul Hunedoara, b-dul Mihai Viteazu, FN, aparținând domeniului
privat al Municipiului Hunedoara, cu destinația comerț.

Închirierea prin licitație publică a spațiului menționat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 45/27.01.2023 și se realizează cu respectarea
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita și intra în posesia documentației de
atribuire și a instrucțiunilor de participare la licitație începând cu data
publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în baza
cererii depuse în acest sens și numai după achitarea taxei de multiplicare, în
termen de 4 zile lucrătoare de la data solicitării.  

Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni, Închiri-
eri, Vânzări, Privatizare, din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul
Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, tel. 0254712877;

fax.0254716087, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.
Contravaloarea documentației de atribuire este de 100 lei și se achită la

casieria Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul
Municipiului Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis
la Trezoreria Municipiului Hunedoara.

După intrarea în posesia documentației de atribuire, persoanele interesate
pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în pos-
esia documentației de atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor este
08.03.2023, ora 12:00.

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură
ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe
toată perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până
la data încheierii contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 15.03.2023 ora 12:00 la sediul Primăriei
Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara,
județul Hunedoara, într-un singur exemplar, care trebuie să conțină două pli-
curi sigilate, unul interior și unul exterior.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de
16.03.2023, ora 12:00, în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Mu-
nicipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la
Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu
sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara, tel.
0254 218 045, fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro, în
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul anunț de licitație va fi transmis spre publicare în Monitorul Ofi-
cial al României, Partea a VI-a, în data de 22.02.2023.

Primar,
Dan Bobouţanu

Haţeg: Incident grav- un
bărbat a spart geamurile

primăriei cu toporul
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G
uvernul de la Kiev
se laudă că a reușit
să facă lucrări la

canalul Bâstroe, astfel
încât, să poată naviga cu
vase de mari dimensiuni.
Deși, acest lucru a fost in-
terzis de către UE și
organizațiile
internaționale de peste
20 de ani. Ucrainienii se
folosesc de narativa unei
frici că lasă rușii să vină
peste noi pentru a forța
țările din UE să îi lase să
facă ce vor, de luni de zile.
Nimic nu le stă în cale,
nici chiar distrugerea
Deltei - ecosistem aflat în
patrimoniul UNESCO. 

Ministerul Infrastructurii și
Transporturilor din Ucraina a
dat un comunicat oficial, în care
recunoaște că a făcut lucrări la
canalul Bâstroe. Canalul a fost
adâncit de la 3,5 metri la 6 – 7
metri, unele surse afirmând că
adâncimea canalului ajunge
chiar și la 10 metri.  Acest lucru
a fost anunțat cu mândrie de
către ministrul ucrainean
Alexandr Kubrakov. Ucrainenii
nu se sfiesc să anunțe că au
făcut lucrări interzise în Delta
Dunării, ecosistem aflat în pa -
trimoniul UNESCO. Ei spun că
au executat aceste lucrări cu
acordul Comisiei Europene, al
României și al Comisiei Dunării.
Ceea ce contravine cu decla -
rațiile oficialilor români. De
aceea este nevoie de o clarifi-
care urgentă a acestei situații. 

Este inadmisibil ca o po -
sibilă încălcare a convențiilor
internaționale să devină motiv
de mândrie, pentru un stat cu
ambiții de membru al comu -
nității europene. La fel cum
inadmisibilă ar fi o încălcare a
acestor convenții cu acordul or-

ganismelor europene și al
României. 

Distrugerea Deltei Dunării,
prin adâncirea canalului
Bâstroe, este o linie roșie pen-
tru România și ea nu trebuie
trecută! Acesta este mesajul
românilor pentru ucrainieni,
americani și statele UE. 

Vreau să cred că situația din
Delta Dunării nu este, de fapt,
un mod obișnuit de a acționa
pentru vecinii noștri ucraineni.
Spun acest lucru, deoarece Re-
publica Moldova s-a confruntat
cu o problemă similară. Ba -
sarabenii riscă să rămână fără
apă potabilă, din cauza lu -
crărilor hidrotehnice pe care
Ucraina le realizează de mai
mulți ani pe Râul Nistru. 

Disputa dintre Ucraina și
Moldova durează de mai bine
de 15 ani și nici până astăzi nu
s-a ajuns la un acord. Ucraina
și-a propus să construiască
șase hidrocentrale noi pe
Nistru, pe lângă cele două exis-
tente. Și-a mai propus să
extindă bazinul de acumulare,
ceea ce va duce la o scădere a
debitului pe Nistru. Deși con-
cluziile experților au fost că
odată cu dezvoltarea Comple -
xului Hidroenergetic Nistrean,

Moldova ris -
că să rămână
fără o sursă de
apă potabilă, lu -
crările nu s-au oprit.
Ucraina susține că are un in-
teres major în a construi acest
complex hidro energetic. Însă,
nu ia în considerare prob-
lemele pe care le ceează statu-
lui vecin, unde 4 milioane de
oameni ar putea să rămână fără
apă potabilă. 

De menționat este și faptul
că barajul de la Naslavcea, o
loca litate de pe malul moldove-
nesc al Nistrului, care se afla în
administrare comună, a ajuns,
printr-un șir de circumstanțe
neclare, în proprietatea ex clu -
sivă a Ucrainei. 

Într-un studiu realizat de
către un cercetător de la Insti-
tutul de Politici Publice, se arată
că lucrările hidrotehnice de pe
Nistru vor transforma Moldova
într-o țară calamitată. „Moldova
ar putea deveni un caz unic al
unei țări europene din secolul
21, unde se va crea o catastrofă
umanitară cu sute de mii de
refugiați, fără ca pe teritoriul
celei din urmă să cadă o singură
bombă!”, se precizează în stu -
diul întocmit în 2017. 

Chiar crede Ucraina că poate
deveni un stat puternic pro -
vocând tot timpul neplăceri
vecinilor? Valorile Uniunii Eu-
ropene ar trebui să ne învețe că
fiecare țară trebuie să își
cunoască limitele și nu să le în-
calce pe cele ale vecinilor. Dis-
trugerea Deltei Dunării și
transformarea Canalului Bâs -
troe în canal navigabil este o

linie roșie pentru România.
Iar dacă guvernanții

noștri nu sunt în stare să
o spună, o spunem noi,
românii. Dacă gu ver -
nanții noștri sunt tre -

cători, poporul român
nu pleacă niciunde. 
Guvernul României tre-

buie să se pună la masa de dia-
log cu Ucraina. Avem mai multe
pro bleme de discutat cu vecinii
noștri, precum drepturile
minorității și a bisericilor orto-
doxe românești din Ucrai na,
problema canalului Bâstroe.
Sunt sigură că se vor găsi soluții
convenabile ambelor părți, ast-
fel încât, relațiile de bună
vecinătate să nu fie afectate. 

Continuăm să credem că UE
și partenerii noștri americani
înțeleg foarte bine că rolul lor
este de mijlocire și de a se
asigura de respectarea unor
reguli clare de conviețuire și co-
laborare a țărilor de pe terito-
riul Europei. Încă credem că UE
și SUA nu vor permite dis-
trugerea unui ecosistem unic în
Europa și vor asigura respec -
tarea convențiilor și tratatelor
internaționale. Așteptăm cu
nerăbdare o poziționare clară a
lor.

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală 22

HUNEDOARA

Canalul Bâstroe – linia roşie
peste care nu se poate trece

Bucureşci: Ilu-
minatul public

modern şi 
introducerea

apei în Şesuri,
priorităţi

investiţionale
Bucureşci – Finanţările

atrase din programe care pun
la dispoziţie fonduri neram-
bursabile reprezintă şansa
comunităţilor mici ale căror
administraţii locale doresc să
investească în proiecte de
infrastructură. 

Potrivit primarului comunei
Bucureşci, autoritatea locală a
încercat să găsească resursele
financiare necesare pentru
investiţiile benefice locuitorilor,
iar acest lucru s-a materializat
recent în trei finanţări atrase
prin Programul „Anghel Sa -
ligny” şi prin fonduri ale Minis-
terului Mediului.  Cele mai mari
fonduri, în valoare de 1,25 mili -
oane de lei, vor finanţa un
proiect cu ajutorul căruia va
trece la modernizarea sistemu-
lui de iluminat public. Proiectul
a fost depus la Administraţia
Fondului de Mediu şi prevede
modernizarea iluminatului
public în toate satele comunei. 

“În cadrul proiectului vor fi
schimbate peste 400 de corpuri
de iluminat şi vor fi montate
lămpi pe bază de tehno logie
LED. Acest fapt va permite ca
factura de energie electrică
pentru iluminatul public să
scadă cu mai mult de jumătate,
faţă de acum”, a explicat pri-
marul comunei Bucu reşci,
Mircea Ghilean.

Alte două proiecte, derulate
prin Programul “Anghel
Saligny” au ca obiect moderni -
zarea unui drum comunal în
satul Şesuri, precum şi intro-
ducerea apei menajere în
aceeaşi localitate. În prezent,
pentru aceste proiecte se
lucrează la documentaţia nece -
sară în vederea emiterii au -
torizaţiei de construcţie. 
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În fiecare an, în pe-
rioada premergătoare
Zilei Internaționale a

Copilului, 1 iunie, Bi -
blioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara -
Deva se mobilizează în
acțiunea “O jucărie pentru
fiecare”, inițiată în urmă
cu câțiva ani. 

Cu acest prilej, pornim o
amplă campanie de sensibi-
lizare și atragere a membrilor
comunității, a locuitorilor din
județul Hunedoara, pentru a
le dărui jucării copiilor din
centrele de plasament ale
județului.  

Prin jucăriile pe care, cu
mult drag, le colectăm și le
ducem acestor copii, dorim să
le oferim și un strop de bu-
curie, să-i facem să uite,
măcar de ziua lor, că nu au
părinți sau au fost rupți de
familie. Și în acest an, facem o
campanie puternic mediati -
zată și, în scurtă vreme, spe -
răm ca Biblioteca Județeană
să devină neîncăpătoare,
hunedorenii, de toate vâr -
stele, să vină să aducă o
jucărie pentru fiecare copil
instituționalizat. Proiectul
nostru are drept țintă copiii
din centrele de plasament din
județul Hunedoara, centre
către care ne vom îndrepta și
în acest an.  

În perioada 1 martie – 26
mai 2023, cei care doresc vor
putea aduce jucării la Bi -

blioteca Județeană. Este un
gest aparent mărunt, dar cei
care vor veni cu jucării vor fi,
într-un fel, înlocuitorii părin -
ților pe care acești copii nu-i
au sau de care sunt despărțiți. 

Pe această cale, îi anunțăm
pe toți cei care vor să le
dăruiască copiilor jucării că
sunt așteptați la Secția de
Artă și Carte Franceză a Bi -
bliotecii Județene „Ovid Den-
susianu” Hunedoara-Deva, cu
sediul în municipiul Deva, str.
1 Decembrie 1918, nr. 26,
unde se va afla un centru de
colectare a jucăriilor, în pe-
rioada 1 martie – 26 mai
2023, de luni până vineri
între orele 1000 și 1800. 

Prin această inițiativă îi
chemăm alături de noi pe toți
cei care vor să le dăruiască un
strop de bucurie acestor copii
vitregiți de soartă.  

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

“O jucărie pentru fiecare”,
acţiune iniţiată de 

Biblioteca Judeţeană

Un an plin de activitate
pentru Direcția
Generală de Adminis-

trare Monumente și Pro -
movare Turistică
Hunedoara.

•Asigurarea serviciilor de
pază în toate cetățile dacice!
Este știut faptul că prioritatea
DGAMPT o reprezintă admi -
nistrarea, protejarea și pu ne -
rea în valoare a cetăților dacice
din Munții Orăștiei, înscrise pe
Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO, aflate în proprietatea
județului Hunedoara, fapt care
implică o mare responsabili-
tate în gestionarea lor, o alo-
care importantă de resurse
umane și de servicii conexe. 

• Au fost realizate zeci de
mii de exemplare de materiale
de promovare, constând în
broșuri, reviste, hărți, stickere,
flyere, toate acestea fiind dis-
tribuite în cadrul evenimen -
telor pe care DGAMPT le-a
organizat, precum și la mani -
festări în care direcția a avut
calitatea de co-organizator. Re-
vista de turism REGIA ajunsă la
numărul 3 și editată în 12.000
buc /număr a fost distribuită
în teritoriu dar și la eveni-
mente importante.

• Zeci de evenimente pro-
prii au fost organizate în si-
turile istorice pe care DGAMPT
le administrează sau la cele-
lalte obiective din portofoliu.
Totodată, direcția a participat
în calitate de par tener sau co-
organizator la multe eveni-
mente naționale sau județene
(ex. Deva Auto Tuning Show
Underground, Măsuratul Oilor,
la Lelese, Târgul European al
Castelelor, Piramida Lupilor –
competiție de airsoft, Festivalul
Aqua Sacra Germisara, Festi-
valul de reconstituire istorică
Dac Fest, ed. a XII-a, Festivalul
de Operă Opera Nights, Campi-
onatul Național de Viteză în
Coastă - etapa Straja, Festivalul

Pădu renilor „Drăgan Mun -
tean”, Serbările Naționale de la
Țebea, Festivalul Cetății Mălă -
iești, Spectacolul Extraordinar
de Anul Nou de la Brad, cu par-
ticiparea orchestrei Filarmo -
nicii de Stat din Sibiu). Toate
acestea au fost un bun prilej de
promovare a jude țului, prin in-
termediul materialelor promo -
ționale distri buite, prin
cli  purile video proiectate, dar
și prin inter acțiunea directă cu
publicul prezent.  

• Peste 360 de materiale de
informare au fost publicate în
mediul on-line, prin inter-
mediul paginilor și instru-
mentelor specializate de
pro  movare ale DGAMPT.

Paginile proprii de face-
book: Enjoy Hunedoara, una
dintre cele mai apreciate
pagini de profil din România cu
183.000 de aprecieri a
interacționat cu  5,5 milioane
de useri, Administratia Sarmi -
zegetusa Regia și aplicația
turistică a județului: Discover
Hunedoara au fost de aseme-
nea accesate de un număr
mare de utilizatori.

• 64 de videoclipuri și mate-
riale de prezentareau fost real-
izate, în regie proprie, de
DGAMPT.

Astfel,zonele și obiectivele
turistice au fost promovate
prin preluare inclusiv de me -
dia locală și națională!

• Complexul de Monumente
de la Țebea a fost supus unor
ample lucrări de repa rații, iar
la mormântul lui Avram Iancu
au fost realizate lucrări de
întreținere, executate de către
firme specializate în domeniu.

• Galeria Națională de Artă
„Forma” Deva a găzduit lunar
evenimente artistice valo roase,
expoziții, în acest fel fiind
asigurată promovarea valo-
rilor culturale, cu ajutorul
artiștilor plastici profesioniști
din domeniu.

• Salon des Vacances de la
Bruxelles 2022a fost princi-
palul târg de turism
internaționalunde județul
Hunedoara a fost imaginea
standului României, eveni-
ment important pentru pro-
movarea turismului
hunedorean, care va produce
efecte pe termen lung.

• Exploring Dacia, depu -
nerea, câștigarea și lansarea
proiectului digital - trecutul la
timpul prezent, un proiect co-
finanțat de Administrația Fon-
dului Cultural Național. Este
vorba despre o aplicație de re-
alitate augmentată care oferă
informații despre monumen -
tele de cult de la Sarmizege-
tusa Regia și unele artefacte
descoperite aici. 30 dintre
obiectele descoperite au fost
digitizate și vor putea fi des -
coperite de public și în acest
format virtual. 

• Pe lângă proiectele și
acțiunile proprii ale DGAMPT,
Consiliul Județean Hunedoara
implementează importante
proiecte pe fonduri neram-
bursabile, în valoare de peste
50 de milioane de euro, câteva
exemple în acest sens fiind
„Conservarea, restaurarea și
punerea în valoare a sitului
arheologic Sarmizegetusa
Regia, Terasa X”, „Conservarea,
restaurarea și punerea în val-
oare a zidului fortificației de la
Grădiștea de Munte Sarmi -
zegetusa Regia (Sarmi ze ge tusa
– capitala Daciei, muzeul viu al
patrimoniului cultural euro-
pean).

• Pe lângă cetăți, direcția
mai are în administrare Casa
Muzeu Avram Iancu de la Baia
de Criș, Complexul de Monu-
mente de la Țebea, Expoziția
Zestrea Apusenilor de la Vața
de Jos, Casa Memorială Drăgan
Muntean de la Poienița Voinii
și Galeria Națională de Artă
„Forma” din Deva. 

În 2023, DGAMPT Hune-
doara are ca obiectiv reali -
zarea evenimentelor proprii
deja cunoscute de public (ex.
Opera Nights, etc), dar și par-
ticiparea, în calitate de par -
tener, în județ sau în țară, la o
serie de evenimente deja con-
sacrate (Dac Fest), sau chiar
realizate în premieră, cu
scopul de a face cunoscut în-
tregul patrimoniu (istoric, cul-
tural, natural), al județului
Hunedoara.

Judeţul Hunedoara, 
cu paşi mari către 

normalitate în turism



6 - sporT 24 februarie - 2 MarTie 2023

P
ârtia de sanie
aparținând Bazei 
didactice din Parâng

a găzduit la finalul
săptămânii trecute  
întrecerile Campionatului
Național Școlar  de sanie,
competiție din cadrul
Olimpiadei Naționale a
Sportului Școlar (ONSS),
organizată de către  In-
spectoratul Școlar
Județean Hunedoara,
Consiliul Jude ţean 
Hunedoara, Primăria 
Municipiului Petroșani și
Clubul Sportiv Școlar
Petroșani. 

A fost o competiție reușită
pentru care s-au făcut efor-
turi deosebite astfel încât
participanții la această etapă
finală să se bucure de
condiții  execelente de con-
curs. Gazdele au muncit mai
multe zile pentru a pregăti
pârtia  de concurs la stan-

dardele cerute de nivelul în-
trecerilor.

Iată și clasamentele finale:
• individual feminin ca -

tegoria copii: 1.Sara
Tăleanu (Sinania), 2.Szonia
Csiki (Toplița) 3.Gabriela
Dan (Sinaia); băieți:1.Andrei
Dobrei (Toplița) 2.Eduard
Cozan. 3.Darius Toma (ambii
Vatra Dornei); 

• individual cadeți femi-
nin-1. Aiana Pantază (Vatra
Dornei) 2.Ioana Tuhuț
(Petroșani) 3.Ștefania Lostun
(Vatra Dornei); băieți:
1.Ștefan Șchiopu  2.Damian
Morenciu 3.Ionuț Andrei
Tuhuț (toții din Petroșani).

La categoria juniori II
feminin a câștigat Ionela Do-
brean (Toplița) urmată de
Ariadna Pașcanu (Vatra
Dornei) și Ionela Dragomir
(Toplița) iar la băieți a
câștigat Fernando Rodriguez
(Vatra Dornei) urmat de

Victoraș Ciubotariu (Sinaia)
și de Nicolae Todirică (Vatra
Dornei).

În proba de sanie junioare
II dublu  s-a impus  perechea
Ionela Dobrean/Iarina Suci-
achi (Toplița) urmată de
Diana Boca/Diana Elena
Boca (Vatra Dornei) și de
perechea Andreea Iorda -
che/Ioana Tuhuț din Petro -
șani. La masculin au câștigat
sportivii  Nicolae Todirică/
Alexandru Bălan (Vatra
Dornei) urmați de Kevin
Alecsa/Daniel Găman (Petro -
șani) și de Mario Izac/Mihai
Șuică (Sinaia).

Partenerii acestei compe -
tiții au fost Federația Română
de Bob și Sanie, Serviciul
Public Județean Salvamont
Hunedoara, Ins pecto ratul de
Jandarmi Județean „Decebal”
Hunedoara și Serviciul
Județean de Ambulanță
Hunedoara.

Campionatul  Naţional

Școlar  la  sanie 

pe pârtia din Parâng

L
a finalul săptămânii
trecute, a fost
organizată o

importantă competiție de
lupte libere de către CSM
Timișoara, la care au 
participat peste 200 de
sportivi reprezentând
secțiile de specialitate de
la 10 cluburi din țară.

Prezenți la aceste între-
ceri juniorii de la LPS Cetate
Deva au reușit câteva rezul-
tate deosebite, care anunță
din nou un sezon bun, cu
posibile medalii la Campio -
natele Naționale din acest an
competițional.

Au urcat pe podiumul de
premiere la competiția de la
Timișoara, următorii sportivi
din grupa pregătită de prof.
Suraj Moravan: locul l - An-
drada Vieru (cat.52 kg),
Adriana Gherman (cat.56
kg), Andreea Bocănici (55
kg), Dariana Stănescu (cat.
37 kg), Marius Scornea
(cat.75 kg). Pe locul secund
s-au clasat  Natalia Varga
(cat.48 kg), Ana Tomuș
(cat.43 kg), Alexandra

Almășan (cat.56 kg), Alexan-
dru Buturean(cat.42 kg) și
Cristi Bezercu (cat.55 kg) iar
pe locul al treilea  au finalizat
competiția Nicolae Olari
(cat.92 kg) și Flavius Sava
(cat.75 kg).

Din grupa pregătită de
prof.  Gheorghe Văcărașu  au
urcat pe podiumul de pre-
miere Paul Enache pe locul I
la categoria  59 kg și Par-
dailan Varga (cat.55 kg), pe
locul II, Bianca Obrejan
(cat.52 kg) și Ștefan Bartalics
(cat.66 kg) iar pe locul trei 
s-au situat Denisa Obrejan
(cat.43 kg) și Robert Haneș
(cat.55 kg).

Au mai urcat pe podiumul
de premiere, din grupa pre -
gătită de prof. Matei Parte-
nie, sportiva Mihaela Szabo,
locul I la categoria  43 de kg
și Cristian Bota loc III, el fiind
pregătit de prof. Oliver Spa -
niol. Menționăm că Traian
Stoica (cat.55 kg) și David
Drăgoi (cat.75)  s-au situat
ambii pe locul V, ei fiind
pregătiți  de prof. Matei
Partenie.

U
na dintre protago-
nistele Campio -
natelor Naționale

de atletism în sală
desfășurate la București
în week-end este atleta
Florentina Iușco, 
legitimate la CSM Deva,
unde se pregătește 
de mai mulți ani cu 
prof. Nicolae Alexe.

Florentina Iușco a adus
primele medalii naționale
din acest an pentru CSM
Deva,o medalie de aur după
ce a câștigat proba de
triplusalt senioare, cu un
record personal, de 13,94
metri și una de argint la
săritura în lungime, cu un
season-best, 6,52 m.

Profesorul Nicolae Alexe a
declarat la revenirea acasă,
după competiția de la Bucu -
rești: „Mă bucur pentru titlul
obținut la triplusalt, precum
și de rezultat. La lungime,
deși Florentina a avut cea

mai bună săritură din acest
sezon de sală, a terminat pe
locul al doilea. Trebuie să
recunoaștem că Alina Ro-
taru, care a sărit 6,64, a fost
mai bună în acest concurs și
o felicităm. Pentru Floren -

tina este, totuși, un titlu de
vicecampioană națională,
care nu e ușor de obținut.
Per total, sunt mulțumit de
rezultate și așteptăm ca, în
această săptămână, Fede -
rația să anunțe componența
lotului pentru Campionatul
European de sală, de la în-
ceputul lunii viitoare, Flo-
rentina, în opinia mea, având
șanse să fie selecționată”, a
spus Nicolae Alexe.

Revenind la  întrecerile de
la București menționăm că
printre medaliații ediției re-
cente la categoria tineret se
află și sportivii deveni Eliza
Enache (LPS Cetate Deva)
care   a câștigat o medalie de
argint la săritura în înălțime

feminin cu  o săritură care a
măsurat 1.65 m și  juniorul
Adelin Pop, medaliat  cu
bronz la 1500 m (după un
loc șase la seniori), un loc
patru la tineret și un loc cinci
la seniori.

Supriza a adus-o junioara
Petrina Pivniceru, legitimată
la CSS Hunedoara care a
cucerit două medalii de
bronz, ambele în proba de
200 m, câte una  atât la se-
nioare cât și la junioare

O evoluție meritorie a
avut și juniorul Eric Rus, care
a concurat în proba de 3.000
de metri și în ierarhia de la
categoria tineret, a obținut
un onorant loc cinci.

Atletism    

Florentina Iușco așteaptă decizia federației pentru participare la Europene

Lupte libere

Luptătorii deveni au dominat
întrecerile de la Timișoara



A
CS West Deva și AS
Autobergamo Deva
sunt echipele califi-

cate în careul de ași  în
competița națională Cupa
României la futsal.

După ce West Deva a reușit
să câștige partida din de-
plasare  pe terenul formației
Mausoleul Mărășeşti cu scorul
de 3-2 (1-1), cea de a doua
echipă din Deva, Autober -
gamo s-a impus, tot în de-
plasare la Timișoara, după
jocul cu gazdele de la CFR,
scor final 2-1 pentru deveni.

Prin calificarea  formației
Autobergamo Deva în  careul
de ași din Cupa României, mu-
nicipiul Deva are din nou  am-
bele echipe  din oraș, calificate
în penultimul act al compe -
tiției. Va fi un turneu final de

urmărit, celor trei formații ca -
lificate urmând să se alăture
echipa care va câștiga partida
dintre United Galați și FK
Odorheiu Secuiesc, progra -
mată pe terenul campioanei.

În semifinalele competiție,
Final Four s-au mai calificat
ACS Kereszthegy Remetea
(venită din Liga secundă și
care a  învins echipa AS Inter
Gheorgheni cu 5-1) și cam-
pioana națională en titre a
României, United Galați care a
câștigat partida cu 5-4 dispu -
tată în compania echipei  Fut-
sal Klub Odorheiu Secuiesc.

Turneul final al compe tiției
se va desfășura într-o locali-
tate (poate fi neu tră) care va fi
decisă de către forul federal
odată cu tragerea la sorți a
celor două semifinale.
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Futsal 

Municipiul Deva are două echipe 
în Final Four-ul Cupei României

C
u opt echipe la start
și aproximativ 100
de participante,

duminică, la Brad, s-au
jucat etapele cu numerele
3 și 4 din campionatul
județean de fotbal
feminin, competiția
organizată sub sigla 
AJF Hunedoara.

Fetele iubesc fotbalul pen-

tru că este un mod distractiv
de a petrece timpul, de a-și
forma prietenii cu alte fete
care împărtășesc aceeași pa-
siune, precum și din dorința
de a lupta pentru egalitatea
de gen în sport. 

Fotbalul poate fi, de ase -
menea, o modalitate de a
construi încrederea în sine și
de a învăța să facă față cu în-

credere situațiilor de pre-
siune și de competitivitate.      

În clasamentul grupei
con duce formația AS Zaran-
dul Crişcior cu 10 puncte

În data de 28 februarie  se
vor desfășura ultimele etape,
după care se vor decide for -
mațiile care se vor califica în
turul doi al competiției.

Fotbal feminin 

CS CFR Simeria și AS Zarandul Crişcior

conduc după patru etape

F
ederaţia europeană
de atletism (Euro-
pean Athletics) a

validat candidaturile pen-
tru alegerile prevăzute pe
22 aprilie la Congresul de
la Belgrad, printre care se
numără şi cea a româncei
Constantina Diţă, cam-
pioana olimpică de mara-
ton, pentru un post de
membru în Consiliul EA,
cu un mandat de patru
ani.

Constantina Diţă, 53 ani, a
participat la patru ediţii ale
Jocurilor Olimpice, cucerind
medalia de aur la maraton în
2008, la Beijing.

La alegerile de la Belgrad,

candidaţii vor avea oportuni-
tatea de a face, în ziua
anterioară, o prezentare în
susţinerea candidaturii lor.

Conform procedurilor Eu-
ropean Athletics, pentru
funcţiile de preşedinte şi
vicepreşedinte, patru în
total, trebuie să existe cel
puţin doi din fiecare sex, iar
cele 13 locuri din Consiliu
trebuie ocupate de ambele
sexe, cel puţin cinci de
fiecare sex.

Actualul preşedinte este
bulgarul Dobromir Kara ma -
ri nov, ales pe 14 octombrie
2021, după decesul norve -
gianului Svein Arne Hansen
în iunie 2020.

Constantina Diţă, membru 
în Consiliul Federaţiei 
Europene de Atletism



Înconjurat de legende și
mister, ghiocelul ne
zâmbește timid de sub

zăpadă, vestindu-ne că în
curând primăvara va
ajunge pe la noi. Floare
unică prin gingășia și pu-
ritatea ei, ce renaște sub
razele timide ale soarelui
primăvăratic, ghiocelul își
sporește măreția atunci
când este prins de șnurul
roș-alb al Mărțișorului. 

Istoria ghiocelului  
Este veche, de câteva

milenii, dovadă stând poemul
lui Homer din”Odiseea”, în
care se spune că zeul Mercur
în oferă lui Ulise o iarbă
numită Moly (Galanthus ni-
valis), care îl va apăra pe Ulise
de vrăjitoarea Circe. Denu-

mirea științifică a ghiocelului,
Galanthus, (floarea de lapte)
vine din limba greacă, gala
însemnând lapte iar athos,
floare, scrie libertatea.ro. 

Originari din Europa și
Asia, ghioceii sunt plante cu
bulbi, Galanthus nivalis fiind
cea mai răspândită specie de
ghiocei, care înflorește din
ianuarie până în martie. În
lume sunt foarte multe specii
de ghiocei.

Povești cu ghiocei
Una dintre ele ne spune că,

ghiocelul a devenit simbolul
speranței, când Adam și Eva
au fost goniți din Grădina
Edenului. Atunci când Eva
credea că iernile nu se vor
termina nicioadă, a apărut un

înger, care a transformat ful -
gii de zăpadă în flori de ghio-
cei, arătând astfel că iarna
pleacă, lăsând loc primăverii
binevoitoare. 

O altă poveste ne vorbește
despre copiii vântului de
primăvară care și-au pierdut
mama, iar tatăl lor s-a căsă -
torit cu cu fiica vântului de
miază-noapte, care avea o fire
rece şi ursuză. În lipsa soțului,
aceasta a izgonit copiii de
acasă, pe o vreme rece și
vijelioasă, tocmai atunci când
frigul se lupta cu căldura.
Copiii, care nu mai puteau su-
porta frigul, s-au rugat la
Dumnezeu să le vină în ajutor.
Iar ca să-i protejeze, Dum-
nezeu i-a transformai în ghio-
cei, florile gingașe care
ves tesc primăvara.

Ghioceii – flori cu 
puteri vindecătoare

Asociați cu gingășia, sme -
renia și puritatea, ghioceii au
fost dăruiți de Dumnezeu cu
puteri vindecătoare, menite
să ajute în situații deosebite.

Infuzia cu ghiocei
Preparată din florile, frun-

zele și tulpinile bine uscate și
mărunțite, ajută în cazul
durerilor reumatismale. Se
poate obține din 200 ml de
apă clocotită care se toarnă
peste o lingură de plantă
uscată. Infuzia concentrată
din flori de ghiocei calmează
și durerile provocate de

varice, spun specialiștii. În
Asia, ceaiul din ghiocei este
folosit pentru regenerarea or-
ganismului și întărirea me -
moriei.

Compresele cu infuzie
de ghiocei

Sunt utile în cazul petelor
care  apar pe piele, odată cu
înaintarea în vârstă.

Decoctul din ghiocei
Are efect analgezic și se

obține din cinci linguri de
plantă uscată la doi litri de apă,
care se fierbe timp de 30
minute, la foc mic. Decoctul din
ghiocei se aplică pe articulațiile
dureroase.

Tinctura de ghiocei
Se prepară din 30 de ghiocei

uscați, care se lasă la macerat
în 150 ml de țuică de secară
sau în alcool de 50 de grade.
După două săptămâni, tinctura
se strecoară și se păstrează în
sticle închise ermetic. Se
folosește pentru masarea pi-
cioarelor sau a locurilor du re -
roase.

Sucul obținut prin 
presarea ghioceilor
Era folosit de medicina

populară pentru tratarea
afecțiunilor dermatologice,
eczeme, pete și pistrui. Se
obține din florile proaspete de
ghiocei, peste care se toarnă
sucul de la o lămâie. Se lasă la

macerat trei-patru zile, după
care se strecoară și se
păstrează la rece, în sticle de
culoare închisă. 

În prezent, este cercetată o
substanță activă din floarea de
ghiocel, care, se pare, poate fi
utilă în tratarea unor boli rare,
având o acțiune curativă în caz
de astenii sau în reducerea
sechelelor rămase în urma po-
liomielitei, scrie cunoast-
elumea.ro.

Lucruri interesante
despre ghiocei

• Ghioceii conțin un antigel
natural, care-i ajută să-și revină
după îngheț.

• Polenul și nectarul de
ghiocei este de mare ajutor al-
binelor la început de primă -
vară.

• Bulbii ghioceilor sunt
otrăvitori.

• În unele țări precum
Marea Britanie, ghioceii nu
sunt un prilej de bucurie pen-
tru cei care cred în superstiții
întrucât aceste persoane aso -
ciază ghioceii cu moartea.

• Floarea ghiocelului era
folosită de călugări și în cere-
moniile religioase.

***
Albul pur al ghioceilor, în -

gemănat cu șnurul împletit al
Mărțișorului - talismanul pur -
t ă tor de noroc din prima zi de
martie - reprezintă, în tradiția
românească, iarna care pleacă
și primăvara care vine. 

Cornelia Holinschi
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Ghiocelul - fulg de nea,
preschimbat în floare

Ghiocelul - fulg de nea,
preschimbat în floare



Marchează simbolic
începutul
primăverii și este

celebrată în fiecare an la
data de 24 februarie.
Încărcată de obiceiuri
străvechi, sărbătoarea 
își are rădăcinile în
tradițiile dacice și în
credința într-un zeu al
dragostei numit Dragobete.

Protectorul iubirii
Considerat a fi protectorul

iubirii la români, o zeitate
asemeni lui Eros la greci și
Cupidon la romani, Drago -
betele ajunge la noi în prag
de primăvară, când natura
renaște, ziua este mai lungă
și frigul mai domol, iar
păsările călătoare se întorc la
cuiburi. Despre ”junele fru-
mos și nemuritor” cum era
considerat Dragobetele, se
spune că oficia în cer nunta
păsărilor și a animalelor. De
aici i se trage și numele  de
”Logodnicul păsărilor”, ”Cap
de Primăvară” sau ”Năval -
nicul”. 

Povestea lui 
Dragobete

Patron al iubirii și al
veseliei la români, se spune
că Dragobetele este băiatul
Dochiei, care, potrivit unei
legende populare, ar fi fost
fiică a regelui Decebal. Într-o
noapte, când aceasta se afla
cu oile pe munte, a fost zărită

de ”Duhul Munților” care s-a
îndrăgostit de ea și a sărutat-
o în somn. După nouă luni,
Dochia a născut un băiat, la
care i-a dat numele de Drago-
bete. A chemat apoi patru ur-
sitoare, reprezentantele
ce lor patru anotimpuri, care
l-au înzestrat pe noul născut
cu frumusețe, înțelepciune,
cu darul de a înveseli oa-

menii și a-i învăța tainele iu-
birii. Mai târziu, un bătrân
înțelept l-a chemat pe Drago-
bete în munte, pentru a-l
învăța graiul păsărilor și lim-
bajul pădurii și pentru a de-
scoperi plantele cu puteri
vindecătoare, potrivit
twinkl.ro. După moartea sa,
legenda spune că Dragob-
etele a  fost transformat într-
o plantă de primăvară,
numită năvalnic.

Tradiții și obiceiuri 
de Dragobete

Considerată de strămoșii
noștri ultima zi de iarnă,
Sărbătoarea Dragobetelui
ves tește venirea primăverii și
apropierea Postului Sfânt al
Paștelui. De aici se nasc și o
serie credințe, tradiții și obi-
ceiuri populare, transmise
generațiilor viitoare. Și cum
zăpada se topește, natura
reînvie iar copacii înfloresc,
se organizează întâlniri, pe-
treceri sau se oficiază căsă -
torii.

• În dimineața sărbătorii,

feciorii și fetele, în straie de
sărbătoare, se întâlneau în
centrul satului sau în fața
bise ricii și porneau prin
păduri și lunci în căutarea
ghioceilor, cu puteri miracu-
loase, incluși în descântece și
ritualuri specifice, care s-ar fi
putut finaliza cu aflarea ursi-
tului.

• După-amiaza se organi-
zau petreceri, unde tinerii
cântau și dansau. Despre cei
care nu participau, se spunea
că nu-și vor găsi perechea în
anul respectiv. 

• Petele de zăpadă rămase
pe pământ, considerate a fi
surâsul zânelor, erau adunate
de tinerele fete, care topeau
zăpada și apoi își spălau fața
cu apa rezultată pentru a le
spori frumusețea. 

• De asemenea, plantele
culese în această zi din
pădure erau păstrate la

icoane, fiind folosite apoi
pentru diverse ritualuri de
dragoste.

• Exista obiceiul ca de
Dragobete femeile să atingă
un bărbat din alt sat, ca să fie
drăgăstoase. De asemenea,
ele aveau grijă să le dea mân-
care păsărilor din curte și
păsărilor cerului, nicio vi-
etate nefiind sacrificată în
această zi. 

***
Dragobetele face parte din

zestre strămoșilor și va
dăinui peste veacuri. Chiar
dacă se încearcă a fi concurat
de ”inimile sclipitoare” și fas-
tul altor sărbători precum
„Valentine’s Day”, tradițiile  și
obiceiurile noastre nu pot fi
anulate. Pentru că, ”sclipi-
ciul” se șterge repede, este
amăgitor și lipsit de valoare.

Cornelia Holinschi
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Dragobetele – sărbătoarea
dragostei la români

Tot la această dată - 24 februarie, creștinii ortodocși
sărbătoresc întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Pro-
roc Ioan Botezătorul, care a fost îngropat de Irodiada într-
un loc ascuns din curtea palatului său, după ce s-a ordonat
uciderea lui. Odorul de mare preț al sfintelor sale moaște
a fost în mai multe rânduri pierdut și redescoperit, scrie
trinitas.tv. Biserica Ortodoxă dedică această zi tocmai am-
intirii bucuriilor regăsirii sfintelor sale moaște.
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Urmează o perioadă contro -
versată, intervin tot felul de
schimbări la locul de muncă și
încercați să vă adaptați din
mers. Dacă aveți încredere în
forțele voastre, veți rezolva
toate problemele, fără să cereți
sprijinul nimănui.

La serviciu va fi multă ani -
mație, iar discuțiile cu șefii sau
colegii de muncă vor fi în folo-
sul tuturor. Feriți-vă de împru-
muturi, pentru că sunt posibile
probleme financiare. Discuțiile
contradictorii cu partenerul de
cuplu se prelungesc.

Ca să rezolvați cât mai repede
proiectele în derulare, trebuie să
lucrați în echipă. Tot în această
perioadă începe o etapă
importantă și benefică pentru voi
și activitatea voastră. Este posibil
să renunțați la un parteneriat ne-
profitabil sau să vă achitați un
împrumut apăsător.

La serviciu sunteți nevoiți să
luați unele decizii care nu vă
sunt pe plac, dar situația o im-
pune. Încercați să vă adaptați
și să mergeți mai departe, fără
să țineți seama de ideile altora.
Cei singuri, s-ar putea să-și
găsească partenerul ideal.

Este posibil să primiți o ofertă
interesantă și nu vă puteți
hotărî. Indiferent de situație,
analizați cu atenție totul pen-
tru că schimbările propuse
sunt pe termen lung. Relația cu
partenerul de cuplu se poate
ameliora dacă țineți cont de ce
vă doriți fiecare în parte.

Ar fi bine să vă detașați de
problemele altora și să vă
ocupați mai mult de voi. Fiți
prudenți în discuțiile cu rudele
apropiate, atunci când vine
vorba de o moștenire. Nu lăsați
lucrurile la întâmplare
urmăriți-vă interesele.

Cu puțină răbdare și diplo -
mație, puteți schimba multe
din neajunsuri, ajungând la un
consens cu toată lumea. Evitați
persoanele care vă fac promisi-
uni. Dacă trebuie să semnați
unele documente împreună cu
rudele, urmăriți cu atenție
condițiile impuse.

Reușiți să obțineți câștiguri
substanțiale din munca pe cont
propriu. Pe viitor, orientați-vă
și spre alte surse de venit, în-
trucât surprizele neplăcute pot
fi la tot pasul. Primiți vești bune
legate de serviciu sau chiar un
sfat care vă ajută în carieră.

În perioada următoare veți fi-
naliza un proiect de anvergură
și vă faceți planuri de viitor. N-
ar strica să puneți ceva bani
de-o parte sau să-i investiți în
produse de maximă necesitate.
Detașați-vă de persoanele care
vă influențează negativ.

Primiți informații interesante
legate de munca voastră, mai
ales că începeți o colaborare cu
un partener nou. Discuțiile cu
cei apropiați vă ajută să luați o
hotărâre importantă pentru vi-
itor. Problemele financiare se
vor rezolva foarte curând.

Este posibili să aveți discuții cu
șefii sau reprezentanții unor
instituții importante, legate de
un proiect pe termen lung. Tre-
buie să manifestați prudență
întrucât există multe necunos-
cute în tot ce vi se prezintă. Nu
semnați acte și consultați un
specialist în domeniu.

Începeți săptămâna în forță,
rezolvați tot ce ați lăsat în urmă
și mergeți mai departe cu prob-
lemele noi, ivite pe parcurs. Nu
expuneți nimănui planurile
voastre de viitor, pentru că unii
le pot interpreta greșit. Prietenii
vă sunt alături și primiți sfaturi
interesante.

• De 1 Martie
- Dragul meu, ia-mi și mie un Mărțișor!
- Da ce ai, cel de anul trecut te strânge?!

• Discuție între soți
- Iubito, tu ai parolat calculatorul ?
- Da!
- Și ce parolă ai pus?
- Data nunții noastre!
- La naiba…

• Curiozitate…
- Bade, într-adevăr ai 114 ani?
- No, ia…
- Și ce ai făcut de ai ajuns la o vârstă așa de

înaintată?
- Apăi, mă ficior, am avut răbdare!

• Într-un cabinet medical
Doctorul întreabă pacientul:
- Șchiopătați când e umezeală afară?
- Nu, doar când merg!

• Un student
Sună acasă și-i spune tatălui:
- Nu mai am bani de chirie… sunt în stradă!
- Răspunsul:
- Ferește-te de mașini! 

• Într-un restaurant
- Barmanul îl întreabă pe un client:
- Ce bei?
- Alocația copiilor!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 25 februarie, ora 20,00

Te iubesc oricum 
Comedia romantică ”Te iubesc oricum” prezintă

viața unor personaje interesante, care încearcă să
lase trecutul în urmă și să meargă mai departe.
Philip, un englez care trăiește în Danemarca, este
un văduv singuratic, tată al unui fiu care tocmai
urmează să facă nuntă în Italia. Ida, o coafeză din
Danemarca, care se află în recuperare după un
tratament de chimioterapie, a fost părăsită de soț,
pentru Tilda, o femeie mai tânără. Destinele celor
doi se întâlnesc atunci când pleacă în Italia, la nunta
lui Patrick, fiul lui Philip, cu Astrid, fiica Idei.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

: A - MEI - E - APOI - WILD - H - NIT - NAI - ASI - ABONA - HRISOV - F - BOIA - RAIA - WON - V - ACHER - LN - AE - OSRAM - TREZI - SC - WIGAN -

OLARI - ATONIE - KABUL - IA - R - SEF - IESI - YI - H - MINOTAUR - TT - NON - KI - TI - LP - EMIRI - FETRU - REINNOITI - YA - TIGVA - AA - STA -

YN - STILCI - I - MERGE - LAS - KIL - NAUT - BILANTURI 

Vineri, 24 februarie
PRIMA, ORA 20,00, Ion: Blestemul

pământului
TVR 1, ora 21,00, Piedone, comisarul fără

armă

Sâmbătă, 25 februarie
PRO TV, ora 20,00, Mumia
KANAL D, ora 22,30, Oameni buni

Duminică, 26 februarie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, O crimă în noapte
TVR 2, ora 22,00, Palatul viceregelui

Luni, 27 februarie
TVR 1, ora 21,00, Iluzionistul
PRO CINEMA, ora 20,30, Marea lovitură

Marți, 28 februarie
TVR 1, ora 21,00, Danton
PRO CINEMA, ora 20,30, Paradisul pierdut

Miercuri, 1 martie
TVR 2, ora 20,00, O iubire de neuitat
PRO CINEMA, ora 20,30, Fantoma mea

iubită

Joi, 2 martie
TVR 2, ora 20,00, Femeia dispărută
DIVA, ora 23,00, Surpriză: Vine Polly



”Nefericirile sunt alegerile
noastre. Sărăcia este creația
omului. Iar nemulțumirea este
fructul neglijenței. Viața este
un drum, un scop și o victorie.
Viața este un dans al iubirii.
SĂ FII – e un dar pentru toată
lumea. Viața voastră este isto-
ria omenirii. Viața este
compusă din prezent. Iar sen-
sul prezentului este să trăiești
în prezent. Ceea ce ai semănat,
aceea vei culege. Nefericirile
sunt alegerile noastre. Sărăcia
este creația omului. Iar
nemulțumirea este fructul
neglijenței. Sărac devine acel
care pierde timpul în zadar. Nu
permite mulțimii să-ți omoare
sufletul. Nu te analiza. Nu te
compara și nu te împărți.
Mulțumește pentru tot ce ai.
Bucură-te pentru că bucuria
creează minuni. Fericiți sunt
cei care iubesc, fericiți sunt cei
care mulțumesc. Savurați
fiecare picătură a vieții, o viață
trăită în zadar va da naștere
nefericirii. Nu fă rău nimănui.
Nu invidia. Lasă ca îndoielile
să treacă și nu căuta altele noi.
Dăruiește-ți viața frumosului”
(Învățăturile lui Solomon). 

În zilele noastre 

Trăim o paradigmă, o
paradigmă a lumii occidentale.
Iar cum conducătorii Româ -
niei lasă impresia că luptă din
răsputeri pentru ca noi să ne
păstrăm statutul și renumele
de colonie ascul tătoare, fiți
siguri că această paradigmă
este și va fi aplicată la noi în
țară. Și atunci uitam de para-
digma vieții, care este cea mai
importanta. 

Să luăm de pildă ca studiu
de caz domeniul mass-mediei.
A patra putere în stat, Presa
are nevoie de jurnaliști de suc-
ces, fără să fie corupți. Un jur-
nalist de succes trebuie sa fie
cult. Obediența și servitudinea
au devenit calități indispens-
abile unui jurnalist. Este im-
portant însă ca acest stereotip
al jurnalistului de succes să îl
numim „UP”de la ,,Umilul Put-
erii” - să nu care cumva să
caute adevăruri care ies din
sfera narativului oficial. 

În tot cazul, dacă lui UP îi
vin idei și iese din cuvântul
stăpânilor, acesta va fi rapid
scos pe tușă, dezgropându-i-
se un scandal din trecut, pus la
naftalină pentru o asemenea
situație. Sau se poarta că a pla-
giat. Plagiatul este la moda,
este calea de a scăpa ușor de
unii ziariști, că de miniștrii nici
vorba. De la pașii Obedienții la
Pașii lumii noi, este doar un
pas.

Să privim spre 
”minunata lume nouă” 

Să săpăm așadar sub im-
batabilele „Slava Ukraini” și
„Vaccinul este 100% sigur”,
analizând câteva exemple con-
crete din nebunia de comuni-
care abordate în presa
occidentală: motoarele ter-
mice poluează, înlocuiți-le cu
mașini electrice.

Adevăr ascuns: procesul de
fabricare a bateriilor este ex-
trem de poluant. O mașină
electrică normală (baterie 80
kWh) devine mai puțin
poluantă decât o mașină cu
motor termic normală după
aproximativ 700.000 km de
funcționare. Cultura: unii scri-
itori din trecut au fost
incorecți politic. Lucrul corect
pe care trebuie să îl facem este
să eradicăm cultura creată de
către aceștia. De ce urâm scri-
itori ca Tolstoi, Balzac, Dovs-
toieski etc.

Este imposibil să negi un
adevăr imaterial care este
sădit în natura umană. Și, mai
mult, este o mare nedreptate
pentru acești scriitori, care
sunt în imposibilitatea de a se
apăra. Fiecare societate din is-
torie a avut o anumită para -
digmă socială, este imposibil
să ne întoarcem în trecut și să
o schimbăm. Oamenii care au
cultură/valori sunt mai greu
de manipulat. Cancel Culture
transformă natura umană
îndumnezeită în ceva profan –
o turmă de oi ușor de manip-
ulat. Afaceriștii români sunt
corupți. 

Și multinaționalele sunt co -
rupte. Un studiu din 2012,
care se bazează pe date de la
FMI, a estimat că valoarea

sumelor ascunse de multi -
naționale în paradisuri fiscale
se situează între 21 și 31 tril-
ioane de dolari. Primele 10
zece bănci private din top, in-
clusiv UBS, Credit Suisse, și
Goldman Sachs au transferat,
potrivit estimărilor, 6,2 tril-
ioane de dolari în paradisuri
fiscale doar în anul 2010.

Cedarea fără prea multe co-
mentarii a resurselor, respec-
tiv a piețelor de desfacere. De
ce? se întreba Emil Boboc…De
ce ne ”împănăm” cu medica-
mente și suplimente?

În primul rând, reclama
care apelează la frica oame-
nilor este împotriva legii.  În
2000, 8% din adulți luau cinci
sau mai multe medicamente
pe zi. În 20 de ani, această rată
s-a dublat, îmbogățind indus-
tria farmaceutică. 

Idealul lumii capitaliste

Presupune o ființă umană
care își petrece cât mai mult
timp în scopul muncii, respec-
tiv al consumului. Mai nou,
este mai bună „Planificarea
insatisfacției”.

”Progresul este un util vari-
abil – Petre Țuțea. Evident,
îmbogățirea celor pu țini, pe
spatele muncii/ consumului
celor mulți.

Mai nou, este în regulă să
folosim bani lichizi. Plata cu
bani cash provoacă durere
reală.  Transferul controlului
maselor monetare din mâi nile
băncilor (și chiar ale guver-
nelor) în mâinile com pa niilor
big tech.

Acestea sunt doar câteva
exemple de subiecte pe care
UP vi le comunică, fără să fie
însă în căutarea adevărului, să
aibă curajul să pună la
îndoială status-quo-ul, sau
măcar să fie informat, el este
un tip protejat.

Lăsându-l însă pe acest UP
în plata Domnului, totuși în
aer planează mirosul unei frici
generalizate. Generația mea
este complet bulversată. Pare
că se încearcă timorarea aces-
tei generații. Asta ca să nu mai
vorbim de prostirea ei, pentru
că acest demers nu ar fi ceva
nou. Niciuna dintre virtuțile

cardinale, prudența, justiția,
tăria și cumpătarea, nu mai
sunt considerate virtuți. În cel
mai bun caz, sunt forme fără
fond. 

Virtuți ale generației mele
(și nu numai) au devenit
ignoranța, lașitatea, supu -
nerea și excesul. Iar faptul că
aceste defecte damnabile sunt
considerate în mod tacit
virtuți duce la o alienare
exacerbată a persoanelor cu
bun simț din generația tânără.
Cât despre anul ce a venit
2023 nu ni se oferă niciun
motiv de a fi mai optimiști.
Temele majore, cum ar fi
sărăcirea accelerată a Europei,
absurditatea continuării răz -
boiului din Ucraina în lipsa
oricărei tentative reale de ne-
gociere, pericolele care rezidă
din concentrarea tot mai
accentuată a bogățiilor în
mâinile câtorva oameni, si-
multan cu trecerea tacită a
umanității, de la natură
îndumnezeită la omul nou,
niciuna dintre aceste teme nu
este abordată de către SP.
Probabil că nu vom con -
știentiza acest dezastru până
nu vom ajunge la fundul sacu-
lui – sau la fundul cardului”.
Anca Florea.

P.S. „Viața este grea. Dacă
ești prost, e și mai grea” – John
Wayne

P.P.S. „Dacă ai o problemă,
încearcă să o rezolvi, dar
niciodată să nu te îngrijorezi.
Îngrijorarea nu rezolvă nimic”
– Ernest Hemingway

Ce este viaţa

”Viața este un univers ex-
trem de complex și extrem de
simplu, totodată. Ne-am
obișnuit să privim totul în alb
și negru, uitând că viața, în în-
tregul ei, e un curcubeu.
Închipuiți-vă că sunteți o
particulă de praf pe un drum.
Simțiți pământul. Apoi,
închipuiți-vă că vă ridică vân-
tul la nivelul umerilor unui
om. Priviți în jos. Se văd
pietrele, plantele, urmele de
pași...Apoi vă ridicați până în
vârful unui stejar: vedeți oa-
menii mișcându-se, acope rișul

caselor... grădinile din jur.
Apoi, mai sus, deasupra

celor mai înalte clădiri, apoi
peste vârful celui mai înalt
munte. Priviți în jos: văile,
pădurile, râurile, culorile și
mișcarea. Cu cât priviți din mai
înalt, perspectiva se schimbă!
Totul se schimbă în exterior,
dar și în interior. 

Gândirea, sistemul de val-
ori, paleta emoțională...Urcați
dincolo de nori, ieșiți din at-
mosfera Pământului, treceți
de Luna, de Soare... praful de
pe drum e acum praf de stele.
Cu cât poți vedea și
conștientiza Creația în com-
plexitatea ei, cu atât îi poți
înțelege și accepta simplitatea.
Dar cu cât intri în profunzime,
totul devine un paradox pen-
tru mintea noastră. Iar
,,îmbrățișarea" lui necesită
muncă, deschidere...

Tocmai de aceea cuprin-
dem cunoașterea atât de greoi
și o acceptăm ca având valoare
de adevăr, după o extra -
ordinară rezistență. Noi înșine
suntem parte din Creație. Ca
să o putem înțelege, e necesar
să ne înțelegem pe noi înșine.
Să ne întoarcem, așadar, la
particula de praf. După ce cu -
noaștem și acceptăm țărâna
care suntem, putem face pași
către praful de stele. Pentru că
suntem țărână și praf de stele,
totodată”... M.Dan.

Drumul conștientizării este
cel care ne poate uni și cel care
ne desparte. Dar nu uitați.
”Umilul Puterii” (UP) trăiește
bine, fiind protejat.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Ce ne oferă viitorul?  
Moarte, Frică, Teamă…



Înrudit cu ceapa și usturoiul, prazul este o sursă
importantă de vitamine și minerale. Datorită conținutului
mare de fibre, această legumă  ajută digestia eliminând tox-
inele din organism. Se administrează și în scop terapeutic în-
trucât stimulează imunitatea, are efect expectorant, diuretic,
favorizează eliminarea toxinelor din organism, îndepărtând
și paraziții intestinali scrie sfatulmedicului.ro.

Partea albă este cea comestibilă de la praz, dar se pot con-
suma și frunzele. Cu cât prazul este mai mare în diametru, cu
atât conține mai multe fibre, spun specialiștii. Se folosește în
stare crudă, în amestec cu alte legume sau gătit pentru
pregătirea diferitelor preparate culinare.

Mâncare de praz
ingrediente: 500-600 g praz (partea albă),  2 cepe, 300

ml suc de roșii, un ardei roșu, 150-200 g măsline, 1-2
căței de usturoi, sare, piper negru măcinat.

Mod de preparare:
Se pregătește o tigaie adâncă, în care se sotează ceapa și

prazul timp de cinci minute, la foc mic. Când legumele au de-
venit translucide, se pune ardeiul și totul se condimentează
cu sare și piper. Peste ingrediente se toarnă sucul de roșii și
o ceșcuță de apă (150 ml), apoi se adaugă măslinele. Mân-
carea se lasă la foc mediu aproximativ zece minute, iar la final
se pune usturoiul.

Mod de preparare:
Pulpele de pui se condi -

men tează cu  boia, sare,
piper și se prăjesc în ulei. Ce-
pele se tale felii și se pun
peste bucățile prăjite. Mor-
covii se taie bețișoare și se
răspândesc peste ceapă.
Urmează apoi ciupercile
tăiate, iar la final se presară
orezul uniform, pe toată
suprafața cratiței. Usturoiul
și frunzele de dafin se

aranjează peste orez, apoi se
adaugă smântâna și supa de
pui. 

Cratița se acoperă cu un
capac și se dă la cuptor pen-
tru aproximativ o oră, la 180
de grade. După ce se scoate

din cuptor,  deasupra cratiței
se pune o tavă, iar com -
poziția se răstoarnă brusc în
tavă, astfel încât pulpele de
pui să fie în primul strat, ur-
mate de garnitura de legume
și orez.

Mod de preparare:
Albușurile, separate de

gălbenușuri, se mixează cu
zahărul până se obține o
bezea consistentă. Se încor -
porează, pe rând, gălbenu -

șurile, iar la final făina în
ploaie. Se pregătește o tavă
(32x32 cm), tapetată cu hâr-
tie de copt în care se
transferă aluatul pregătit.
Tava se dă la cuptorul pre -

încălzit pentru 15-20 de
minute. Blatul se lasă să se
răcească, iar peste el se pune
brânza cu zahărul vanilat sau
alte arome, repartizându-se
uniform pe toată suprafața.
Deasupra se aranjază piersi-
cile tăiate bucăți, apoi blatul
se rulează. 

Rulada se pudrează cu
zahăr pudră și se poate deco -
ra cu ciocolată topită. 

PRazul

inGRedienTe

Pentru blat: 8 ouă, 180 g  zahăr, 120 g făină, aromele
preferate.

umplutura: 500 g brânză de vaci, 150 g zahăr pudră,
zahăr vanilat, piersici din compot.

inGRedienTe

500 g pulpe de pui, sare, piper, boia, 20 ml ulei, 100
g ceapă, 200 g morcov, 200 g ciuperci, 5 căței de us-
turoi, frunze de dafin, 300 g orez, 200 ml supă de pui,
200 g smântână dulce de gătit.

PulPe de Pui cu oRez si ciuPeRci 

Ruladă cu bRânză
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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.  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.
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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 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 parbriz Dacia 1310, plus
garanția aferentă, preț: 150 lei și radi-
ator mic sau mare pentru Dacia 1310,
preț: 100 lei, triple spate Dacia Super
Nova, plus electromotor și suport
motor, telefon: 0769.473.088.

l Vând mașină Hyundai Accent,
2007, 1500 cmc, 63.000 km, stare
bună, preț 5000 euro. Telefon:
0729.947.694.

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 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, tel. 0736.029.836.

CERERI/OFERTE SERVICII

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 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 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 Pierdut document de înregis-
trare sanitară veterinară și pentru
siguranța alimentelor pentru
activitățile din unitățile de vânzare 
cu amănuntul Nr. VA 9718 din
14.07.2021, pentru SC. AMALIA
GREEN GARDENS SRL, cu sediul în
Hunedoara, str. Pestișu Mare, nr. 123.
Se declară nul. 

DIVERSE

l Vând grup pentru făcut cosi-
toare, de cosit pe cartofi. Preț: 400 lei,
telefon: 0769.473.088.

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

l Vând mobilier din lemn, frigider
Beko, mașină de spălat Whirlpool,
Telefon: 0729.947.694.

l Cumpăr plug cu 2 brăzdare
pentru tractor, 30 CP. Telefon:
0254.776.082. 

l Vând cadru de mers
(rolator)nou, dotat cu scaun și coș.
Preț: 300 lei, telefon: 0745.750.705.

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 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 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.
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16 - ACTUALITATE

Hunedoara – Primăria
mu nicipiului Hunedoara
con  tinua tradiţia ultimilor
ani şi de sărbătoarea dra -
gostei la români, Dragobe -
tele, organizează căsătorii de
o zi, în capela din incinta
Castelului Corvinilor. 

“Toți îndrăgostiții sunt
invitați să își oficializeze
relația pentru o zi, printr-o
căsătorie „de probă”. Eveni-
mentul are loc vineri, 24 fe -
bruarie, de la ora 11,00, în
inima Legendei vii a Transil-
vaniei”, a informat Muzeul

Castelul Corvinilor. 
Odată cu oficierea că să -

toriei, dincolo de o amintire
specială, cuplurile vor primi
un certificat de căsă torie,
flori şi câte un pahar de
şampanie din partea gazde-
lor. 

Hunedoara: Căsătorii
de Dragobete la

Castelul Corvinilor

Straja – Sfârşitul de săp tă -
mână care urmează este
dedi cat copiilor, dar şi oame-
nilor care doresc să se dis-
treze sau să facă mişcare. În
staţiunea Straja, pârtiile sunt
bune pentru iubitorii spor-
turilor de iarnă, iar insta -
laţiile de transport pe cablu
sunt funcţionale. 

Centrul atenţiei va fi în-
dreptat însă spre două mani -
festări mult aşteptate de către
cei mici. Ei îl vor putea
sărbători pe ursul Baloo,
mascota staţiunii, care îm -
plineşte 22 de ani. Până
acum, Baloo a hibernat, dar
de câteva zile a ieşit din bâr-
log, spre bucuria copiilor. 

Cel de-al doilea eveniment
este Cupa Baloo la schi, ma -
nifestare dedicată copiilor
care iubesc sporturile de
iarnă. 

Nu în ultimul rând, pentru
că în staţiune este multă
zăpadă, aici va fi organizată o
nouă ediţie a Festivalului oa-
menilor de zăpadă. La eveni-
ment sunt invitaţi toţi cei care

au un simţ creativ şi amuzant
dezvoltat, pentru că oamenii
de zăpadă sau celelalte creaţii
trebuie să fie unii hazlii. 

Organizatorii vor premia
creaţiile celor prezenţi. 

Sărbătoarea ursului Baloo, în Straja

I
nstalată la conducerea
Ministerului Educației,
pe fondul problemelor

grave de imagine pe care
le-a avut predecesorul său,
ministrul Ligia Deca este
departe de recredibi-
lizarea instituției pe care o
conduce, acțiune atât de
necesară încă din momen-
tul preluării mandatului. 

Pe de altă parte, doamna
ministru nu excelează nici în
rezolvarea problemelor strin-
gente, devenite cronice, cu
care se confruntă învăță -
mântul românesc, pe care le
știe deja toată lumea și nici nu
reușește urgentarea aducerii
în Parlament a legilor învă -
țământului așteptate cu in-
teres de întreaga societate.

Cireașa de pe colivă o con-
stituie însă stabilirea calen-
darului anului școlar 2023 –
2024, pus în dezbatere pu bli -
că doar de ochii lumii, ocazie
cu care  Ministrul  Educaţiei a
redus rolul partenerilor
educaționali la unul strict
deco rativ, neținând seama de
niciunul din amendamentele
importante propuse de aceș -
tia. Deși, mai multe organizații
și grupuri de părinți repre -
zentate de Federația Părin -
ților și Aparținătorilor Legali
din România (FEPAL) au pro-
pus ca perioada Sărbătorilor
Pascale să corespundă unui
interval de vacanță(dorință
susținută puternic și de opinia
publică din România), alege -
rea doamnei Deca a fost aceea
de a ignora toate aceste
puncte de vedere, invocând
„egalitatea de tratament” față
de ambele culte religioase,
ortodox și catolic.

Ignorare sau ignoranță?!...
căci soluții pentru rezolvarea
problemei vacanței de Paște
atunci când distanța dintre
sărbătoarea ortodoxă și cea
catolică a fost atât de mare s-
au găsit și în trecutul apropiat,

respectiv în anii 2013, 2016 și
2021. A fost preferată însă o
soluție „originală” care nu
mul țumește pe nimeni. Dim -
potrivă, găselnița dă apă la
moară celor care văd în asta o
aliniere a Ministerului Edu -
cației la presupusele tendințe
de subminare a tradițiilor
ortodoxe ca temelie a exis -
tenței poporului român. Este
singurul mod în care mi nistrul
Deca înțelege să își pună „am-
prenta” asupra învăță mân -
tului și a tuturor celor care au
legătură cu sistemul, fie ei
elevi, profesori sau părinți.

Reproșurile la adresa con-
ducerii ministerului vin însă
din toate părțile, inclusiv din
acel segment al mediului
politic care ar trebui să o
susțină pe Ligia Deca, dar și
din partea opoziției care o
cheamă insistent în Parlament
pentru a răspunde unor
întrebări legate de Legile
Educației.

Reacția ministrului  educa -
ției este, și de această dată,
una de lipsă de interes față de
cri ticile și solicitările care i se
fac, inerția de care dă dovadă
lăsând tot mai pregnant im-
presia unei marionete de care
păpușarul este momentan
dezinteresat și care, în disper-
are de cauză, recurge la
măsuri pe cât de lipsite de
substanță, pe atât de neinspi-
rate pentru a-și justifica în
felul acesta prezența în frun-
tea unui minister atât de im-
portant.

Cu alte cuvinte, neomarxis-
mul incepe să îşi arate colții
sub oblăduirea unor necali -
ficați în tainele învăţămân tului
românesc, iar tendinţele de
crucificare a ortodoxismului şi
a ancestralității poporului
român par tot mai evi dente în
practica unor aventurieri ai
scenei învăță mântului româ-
nesc.

Cornel Poenar

Azi, despre educaţie!

România (re)educată și 
Ministerul Bunului-Plac


