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Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această 

săptămână sunt:
•  KOVACI LUDMILA din Deva

• GIURCA ADRIANA din Deva
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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 2
Comuna Râu de Mori este
una dintre puţinele aşezări
rurale din ţară care dispune
de case sociale, pentru 
a fi repartizate 
persoanelor cu probleme. 

EcoNomiEPAg. 3
Termocentrala Mintia
caută soluţii pentru 
cărbune. Una dintre ele 
se referă la importul 
din Indonezia. 

SĂNĂTATEPAg. 8

Parcările de la bloc -
noi contracte

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare 
locale 

şi centrale

Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Goji, ”fructele minune”,
protejează și tonifiază 
organismul, fiind 
deosebit de utile 
mai ales în perioada 
epidemiilor de gripă. 

Ultramaratonistul Tibi Uşeriu a fost nevoit
să abandoneze cea mai grea cursă din
lume, după ce i-au degerat degetele 

de la picioare. /pag.16



Deva – Parcarea are sistem
de acces cu bariere și este în
regim de încasare la ieșire.
Conducătorul auto va intra în
posesia unui tichet, eliberat
automat la intrarea în parcare.
Taxarea se va face la casieria
aflată la ieșirea din Parcare,
prezentând casierului tiche -
tul, pentru a fi scanat. Plata se
va face în funcție de durata de
staționare a autovehiculului. 

În ceea ce privește tarifele
de parcare, primele 15 minute
sunt gratuite. Apoi, primele
două ore se vor taxa la 2
lei/oră. După cele două ore de
staționare, tariful scade la
1leu/oră. 

Dacă pierdeți tichetul de

parcare, taxa suplimentară
pentru eliberarea unui nou
tichet este de 50 de lei. În
cazul în care durata de par-
care a mașinii depășește 5 zile,
tariful majorat este de 50 de
lei pe zi.

Persoanele cu handicap
sau reprezentanții legali ai
acestora, pot beneficia la
cerere de un card-legitimație
pentru un loc de parcare gra-
tuit.

Constituie contravenții și se
sancționează cu amendă între
100-500 de lei: ocuparea
locurilor de parcare destinate
persoanelor cu handicap a
locurilor aflate în dreptul
căilor de acces în Parcare,

unde se împiedică intrarea
mijloacelor de intervenție în
cazul unor incendii, calamități
sau urgențe;  ocuparea spați-
ului cu vehicule expuse pentru
vânzare etc.

Sunt exceptate de la plată
motoretele, motocicletele, bi-
cicletele și autovehiculele anu -
mitor instituții publice sau
persoane fizice precum: Sal-
vare, SMURD, Pompieri,
Poliția Locală, Jandarmeria,
MapN, Primăria Deva etc.,
atunci când este necesară par-
carea în cazul situațiilor de ur-
gență. 

Parcarea va fi deschisă 24
de ore din 24 și este suprave -
gheată video.
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Parcarea publică de lângă
Primăria Deva s-a transformat
în una cu plată

Luncoiu de Jos – Zăpada
mare din această iarnă a pus
destule probleme autorităţilor
locale, mai ales atunci când a
fost nevoie de intervenţii pen-
tru eliberarea căilor de acces
pentru populaţie. Multe
primării s-au descurcat cu
forţe proprii pe drumurile din
interiorul perimetrului ad-
ministrativ, în condiţiile în
care şi-au luat măsuri de sigu-
ranţă dotându-se cu utilaje şi
asigurând, din timp, stocurile
de nisip şi sare.

Este şi cazul Primăriei Lun-
coiu de Jos, unde zăpada a
creat câteva probleme au-
torităţilor deoarece a nins

foarte mult, iar utilajul multi-
funcţional existent în inventar
nu a mai putut face faţă tu-
turor solicitărilor. 

„Ne-au ajutat şi oamenii din
sat ca să putem ieşi onorabil
din zilele în care a nins foarte
mult, iar zăpada ajunsese să
măsoare zeci de centimetri.
De aceea, le mulţumesc celor
care au fost alături de noi. La
primărie avem un utilaj achizi -
ţionat din fonduri europene,
însă nu a putut fi folosit în
toate locurile deoarece au fost
foarte multe lucruri de făcut.
De aceea, am decis ca în zilele
în care nins foarte mult să re-
stricţionăm anumite curse

pentru şcolari, deoarece ar fi
fost riscante pentru ei”, a ară-
tat primarul comunei Luncoiu
de Jos, Călin Dud.

Acesta a menţionat că elevii
din Podele şi Luncoiu de Sus
au venit la şcoală după ce au
ajuns singuri la arterele prin-
cipale pentru a fi transportaţi,
ulterior, la cursuri. 

Pe de altă parte, autorităţile
locale au nevoie de un mi-
crobuz şcolar nou, cu care să
circule elevii. Din păcate, au-
tovehiculul va trebui să mai
circule o bună perioadă de
timp deoarece nu există încă
maşini de acest gen în progra-
mul naţional. 

Râu de Mori – O familie
din comuna Râu de Mori a
primit din partea primăriei o
casă socială pe care adminis-
traţia locală a reuşit să o
ridice alături de alte aseme-
nea trei locuinţe. Potrivit pri-
marului Niculiţă Mang,
beneficiarul acestei locuinţe
sociale este un localnic care
are probleme sociale de-
osebite şi care are nevoie de
sprijinul comunităţii locale.

„Este vorba de o persoană
care are multe probleme.
Locuinţa este una simplă, cu
o cameră, racordată la ener-
gia electrică şi la apă. Benefi-
ciarii acestor locuinţe le pot
folosi, dar nu au drept de
proprietate asupra lor, ele
fiind ale primăriei”, a de-
clarat primarul Niculiţă
Mang.

Edilul local a remarcat
însă că există şi cazuri „so-
ciale” doar pe hârtie şi că
deşi există cerere pe piaţa
muncii, persoanele în cauză
refuză un loc de muncă. De
aceea, în opinia primarului,
instituţiile statului care sunt

abilitate în rezolvarea pro -
blemelor de şomaj sau de
ordin social ar trebui să ana -
lizeze mai atent situaţia celor
care spun că au nevoie de
ajutor social.

„Pe de altă parte, cu per-
soanele care beneficiază de
ajutor social noi, autoritatea
locală, ne rezolvăm, în spe-
cial, problemele care ţin de
curăţenia comunei. Avem în
derulare acţiuni de ecolo-
gizare periodice, şi ajutorul
acestor persoane este unul
binevenit. Trebuie să re-
cunoaştem însă că sunt şi
persoane care stau, iar în
cazul acestora trebuie să fie
găsită o soluţie legală”, a pre-
cizat Niculită Mang. 

În ceea ce priveşte cheltu-
iala cu ajutoarele sociale şi
cele pentru încălzire, pri-
marul comunei Râu de Mori
a remarcat faptul că au fost
alocate fonduri în valoare de
28.000 de lei pentru plata
subvenţiilor la încălzire, pen-
tru diferite paliere de venit,
beneficiari fiind peste 100 de
persoane. 

Ajutoarele sociale – 
o problemă pentru

bugetele locale

Deszăpezirea costă mai puţin în regie proprie

• O familie a primit o casă socială.
Parcarea are acum un sistem de acces cu bariere, 

iar regimul de încasare este la ieşire.



Deva – Agitaţie mare la
sediul Serviciului Adminis-
trarea Domeniului Public și
Privat, de lângă Primăria
Deva, unde oamenii s-au
înghesuit să-şi încheie noile
contracte pentru locurile de
parcare dintre blocuri.
Cetăţenii s-au agitat pentru că
le este teamă că-şi vor pierde
vechile locuri de parcare, în
condiţiile în care trebuie să
fie întocmite noi contracte. 

„Am stat la rând peste trei
ore, după care am renunţat.
Era foarte multă lume şi
funcţionarii nu mai pot face
faţă la atâţia oameni. Sper să
nu rămân fără locul de par-
care”, a declarat un bărbat
care venise la rând în jurul
orei 9,00 dimineaţa, după ce
înainte lucrase de noapte. 

Pe de altă parte, au-
torităţile dau asigurări că
toate persoanele care au
deţinut un loc de parcare pe
contractele vechi îşi vor
menţine acel loc. Schimbări
vor fi doar în cazul celor care
deţin mai multe maşini şi mai
multe locuri de parcare la
aceeaşi adresă. În această
situaţie, vor fi încheiate con-
tracte pentru un loc de par-
care, iar după ce se va încheia
o primă distribuire se va
putea închiria şi al doilea sau
al treilea.

„Nimeni nu-şi va pierde
locul de parcare pe care l-a
avut prin vechiul contract
încheiat la Primărie”, a dat
asi gurări Rodica Avram, şeful
Serviciului Domeniul Public
şi Privat din Primăria Deva

Contracte noi

Închirierea locurilor de

parcare arondate blocurilor
de locuințe se va face în anul
2019 în baza unui nou con-
tract de închiriere, care va fi
valabil pe o perioadă de un an
de zile, de la data încheierii
lui. Chiria pentru parcarea re-
spectivă se plătește pentru un
an întreg, la data semnării
contractului de închiriere.

Tarifele de parcare pentru
anul 2019 sunt aprobate prin
HCL nr.478/2018, după cum
urmează:

- chiria anuală pentru par-
cările neacoperite: persoane
fizice-107,68 lei; persoanele
juridice-326,08 lei;

- chiria anuală pentru par-
cările acoperite cu copertină:
persoane fizice-205,31 lei:
persoane juridice-616,91 lei.

Locurile de parcare 

Locurile de parcare se pot
închiria persoanelor fizice,
doar la domiciliul acestora,
pe baza cărții de identitate/

buletin care trebuie să cores -
pundă cu blocul din zona
unde este arondată parcarea
pentru care se solicită închiri-
erea. De asemenea este nece-
sar un act de proprietate al
autoturismului sau de folos-
ință (declarație notarială,
contract de comodat/ închi -
riere),  autovehiculul să aibă
drept de circulație pe dru-
murile publice cu ITP-ul vala-
bil și să fie înmatriculat în
municipiul Deva.

În ceea ce privește închiri-
erea locurilor de parcare per-
soanelor juridice, acestea se
pot face doar la sediul social
al firmei, conform Certifica -
tului Unic de Înregistrare al
firmei.

Împărţim 

Proprietarii de autotur-
isme, de comun acord, vor în-
tocmi un tabel nominal avizat
de Președintele Asociației de
Proprietari, privind poziția
locurilor în parcare pentru
fiecare solicitant, precum și o

schiță de încadrare în zonă a
parcării respective. Dacă par-
carea este situată între două
sau mai multe blocuri,
locurile de parcare se vor îm-
părți între proprietarii de au-
toturisme din blocurile
res pec tive, cu aprobarea
președinților de asociații de
proprietari.

„Fiecare proprietar sau
utilizator de autoturism are
dreptul la închirierea unui
singur loc de parcare, chiar
dacă deține mai multe mașini.
Dacă solicitantul are în pro-
prietate un loc de parcare
acoperit cu copertină sau un
garaj, nu mai poate solicita
rezervarea unui alt loc de
parcare”, se arată în regula-
ment.

Contractele de închiriere
se încheie la sediul Serviciului
Administrarea Domeniului
Public și Privat (str. Piața
Unirii, nr. 16, Deva), iar taxa
de închiriere a locului de par-
care se achită la casieria
aflată la aceeași adresă
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Noi contracte pentru 
parcările dintre blocuri

ANUNȚ  PUBLIC

Asociația Composesorală Berthelot cu sediul în localitatea G-ral Berthelot,
nr. 100 anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului faza
PUZ/PUD.

Proiect de amenajament pastoral pentru pajiștile aparținând Asociației
Composesorale Berthelot, în localitatea G-ral Berthelot, nr. 100 și declanșarea
etapei de încadrare pentru obținerea avizului de  mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la
sediul APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25 de luni -joi intre orele 8.00
- 16.30 și vineri între orele 8.00 - 14.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Hunedoara
în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Acte necesare pentru contractul de
închiriere a parcărilor neacoperite
Persoane fizice:
- carte de identitate/buletin în original și copie
- certificat de înmatriculare (talon) autoturism
- declarație notarială/contract comodat, respectiv îm-

puternicire, în cazul în care solicitantul are  în  folosință
autoturismul pentru care solicită rezervarea

- certificat de handicap cu grad accentuat sau grav, în
cazul persoanelor cu handicap

Persoane juridice:
- carte de identitate/buletin în original și copie – ad-

ministrator
- certificat de înmatriculare (talon) autoturism
- Certificat Unic de Înregistrare a persoanei juridice

Termocen-
trala Mintia

ar putea
funcţiona cu
cărbune din

Indonezia
Deva – Termocentrala Min -

tia ar putea funcţiona cu căr-
bune adus din Indonezia, în
condiţiile în care huila extrasă
din Valea Jiului nu aco pe ră
necesarul producăto rului de
energie electrică. În plus,
susţine conducerea termocen-
tralei, cărbunele din import
are o concentraţie redusă de
sulf, produce o cantitate mică
de cenuşă şi costă mai puţin
decât cel din Valea Jiului.

Directorul termocentralei,
Ioan Conţ, a arătat că în cazul
în care cărbunele indonezian
s-ar preta pentru instalaţiile
de la Mintia, atunci producă-
torul de electricitate s-ar în-
cadra şi în normele de mediu
europene, deoarece conţinu-
tul de sulf este mult mai mic
decât prevăd acestea, şi nu ar
mai fi nevoie de investiţii într-
o instalaţie de desulfurare. 

Totodată, cantitatea de
cenuşă rezultată în urma
arderii cărbunelui este sub
normativele în vigoare. 

La acest argument se
adaugă şi cel al preţului, care
ar fi, conform conducerii ter-
mocentralei, la jumătate faţă
de cel extras în minele din
Valea Jiului. 

Directorul termocentralei
Mintia a mai spus că studiul
privind oportunitatea folosirii
cărbunelui din import este
acum în lucru la Institutul de
Studii şi Proiectări Energetice
(ISPE) Bucureşti, urmând să
fie finalizat până la 31 martie. 

Nimeni nu va rămâne fără loc de parcare, susţin autorităţile.



Unul dintre
efectele căderii
regimului comu-

nist din România a fost
reprezentat de apariţia
pluripartidismului.
După revoluţie, o serie
de partide și convenții
cu diverse nume s-au
perindat pe la gu-
vernare. 

Fie că s-au numit sociale,
creștine sau democratice, ele
au fost prea puțin influențate
de direcțiile ideologice pe
care și le-au asumat. Direcți-
ile ideologice au rămas niște
simple sintagme mult prea
abstracte și neinteresante
pentru marea masă elec-
torală animată mai mult de
satisfacerea unor nevoi de
bază promise de noua soci-
etate de consum de tip occi-
dental care apărea la orizont
după anii de dictatură şi aus-
teritate economică ai regi -
mului comunist. 

În contextul noii situații
post-decembriste liberali -
zarea promitea o bună stare
de tip occidental care a fost
rapid garantată la nivel dis-
cusiv de noile partide
apărute în viaţa politică.În
scurt timp, politicienii au
înţeles nevoile electoratului
care se plasau în sfera câşti -
gurilor de moment, adesea
salariale sau sub forma re-
ducerii unor taxe, şi prea
puţin în sfera asumării li -
bertăţilor individuale şi a im-
plicării sociale de care are
nevoie o democraţie sănă-
toasă. 

Aceste aspecte au rămas
prea puţin cunoscute gene -
raţiilor de după 1990 influ-
enţată de viziunea co mu nistă
că statul e cel care se îngri-
jeşte de toate aspectele vieţii.
Lipsa de neimplicare efectivă
a condus în scurt timp la un
aranjament tacit între par-
tide şi electorat, partidele ex-
ploatândnevoile băneşti ale
elec to ratului prin promisiuni
electorale.

Cel mai reprezentativ ex-
ponent al acestei situații
rămâne PSD care, prin popu-
laritatea liderilor de după
revoluţie a reuşit să întrețină
în rândul generației post-de-
cembriste mitul că este sin-
gurul partid capabil să
producă această bunăstare
de tip occidental în noul
regim democratic, fiind şi
partidul cu cea mai largă
bază electorală. Partidul şi-a
întreţinut popularitatea în
rândul aceleiaşi categorii de
votanţi: clasa de mijloc a fos-
tului regim şi funcţionarii
cunoscuţi între timp ca buge-
tarii angajaţi la stat. 

Noile generaţii
În ultimii ani de la ader-

area la Uniunea Europeană
au intrat treptat în ciclul
electoral şi noile generaţii
educate şi crescute în anii de
după 1990. Noile generaţii
cu acces la tehnologie şi in-
formaţie, dar şi la opţiunea
libertăţii de mişcare în afara
ţării au devenit admiratori ai
dezvoltării de tip occidental
şi treptat contestatarii de

astăzi ai PSD. Protestele din
ultimii ani la adresa partidu-
lui de guvernare indică o
fisurare de idei la nivelul so-
cietăţii şi apariţia unor
curente noi. 

Curentele ideologice reale
apar în societate atunci când
interesele indivizilor se
divid spre mai multe direcții
care trebuie reprezentate
politic. Protestele împotriva
PSD-ului indică clar că
monopolul asupra promisiu-
nilor de dezvoltare nu mai
este deţinut exclusiv de
vechile partide. Nici PNL-ul
nu stă prea bine cu propriul
electorat pe care se stră-
duieşte să îl menţină,
deoarece electoratul urban
cu aşteptări şi direcţie pro-
gresistă a migrat spre USR,
procentele câştigate de USR
la alegerile parlamentare
fiind parte din electoratul
PNL.

În faţa acestor noi
provocări

Din dorinţa de a-şi salva
politicienii urmăriţi pentru
fapte de corupţie, PSD-ul a
ales calea discursului eu-
rosceptic, anti-justiţie, ape -
lând la mai vechiul discurs
autohton, naţionalist din pe-
rioada comunistă cu sper-
anţa că în acest mod
vechiului electorat i se va
trezi nostalgia realizărilor de
altădată şi va rămâne fidel
partidului, putând astfel în
baza voturilor din partea
electoratului să continue să
guverneze.

În ceea ce priveşte recep-
tivitatea la ideile vestice,
electoratul a fost dispus să
accepte transformările ve -
nite dinspre vest până la un
punct, dar a preferat ca
aceste transformări să se re-
alizeze cu liderii politici
cunoscuţi, ceea ce a creat un
monopol asupra vieţii po -
litice. 

Dacă a fost vorba de creş-
teri salariale care conform
aşteptărilor ar trebui să
egaleze salariile din România
cu cele din vest sau de fon-
duri europene pentru in-
vestiţie, lucrurile au rămas în
sfera normalului, electoratul
rămânând fidel partidului
care urmărea îndeaproape
aceste aspecte, sau cel puţin
lăsa senzaţia că o face creş-
teri salariale. 

Continuarea luptei
anti-justiţie 

Şi salvarea politicienilor
corupţi a avut ca efect in-
trarea în conflict cu valorile
europene şi cu angaja-
mentele asumate în cadrul
UE. Acestea au fost puse de-
oparte, UE fiind acuzată de
neinformare faţă de prob-
lemele interne. Pe plan in-
tern asaltul asupra justiţiei a
fost justificat prin apelul la
vechile spaime ale româ -
nilor faţă de securitatea co-
munistă care urmărea şi
aresta cetăţenii, DNA-ul şi
SRI-ul fiind comparat la
nivel discursiv cu vechea se-
curitate. O parte a electorat-
ului, receptiv, ajutat şi de

formatorii de opinie de
la“televiziunile prietene”
partiduluia interpretat
această ofensivă anti-justiţie
ca pe o reparare a situaţiei
deteriorate, acesta fiind
atras fără să realizeze pe
panta eurosceptismului o
dată cu discursul PSD. 

Pentru a da o aparentă le-
gitimitate şi normalitate în-
tregului demers s-a apelat şi
la teme sensibile, precum
noţiunea de familie sau
ideea căsătoriei persoanelor
de acelaşi sex  care a fost su-
pusă la vot încercându-se
astfel şi o justificare de ordin
moral a eurosceptismului
prin încercarea de a apăra
România de aşa-zisa deca-
denţă occidentală şi de as-
pectele negative venite din
vest, aspecte pe care popu-
laţia nu le-a validat la refer-
endum

Ceea ce nu trebuie să sur-
prindă pe nimeni, este faptul
că generaţia nouă cu drept
de vot este prea puţin dis-
pusă să asculte acest tip de
discurs. În loc de a accepta
reformarea şi modernizarea
reală a instituţiilor şi a ţării,
PSD-ul şi liderii săi „s-au as-
cuns” în spatele unui discurs
care pe zi ce trece devine tot
mai anacronic pentru noii
votanţi şi care chiar dacă va
mai rezista o perioadă de
timp în rândul unor gener-
aţii este improbabil că va
trece testul evoluţiei fireşti a
vremurilor.

Bogdan BĂLĂNEAN
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Farmacia TACOMI 
te face mai frumoasă

Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................

Guvernarea şi Uniunea Europeană:
De la mitul bunăstării occidentale
la eurosceptism
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– Cum se face că sunteți
medic urolog aici, la Deva?

– Dorința mea era să
rămân într-un centru univer-
sitar. Știind însă câte compro-
misuri trebuie făcute în acest
sens, am hotărât să renunț.

Am aflat de existența unui
post de urolog la Deva. Nu am
stat pe gânduri, mai ales că
iubesc zona Ardealului și asta
în condițiile în care pentru
mine medicina nu este numai
o meserie, ci și o misiune. Și
am zis că misiunea mea o pot
fructifica și în orașul reșe -
dință al județului Hunedoara.

– Cât despre integrarea
în colectivul de urologi de
aici, ce ne puteți zice?

– M-am integrat foarte
bine, mai ales că șeful secției,
dr. Emil MITRANOVICI este
un bun profesionist, apreciat
colaborator cu echipa de
medici din subordine.

Deși sunt tânăr, nu mi-a
fost greu să mă acomodez cu
activitatea din această secție
și să mă înțeleg bine cu în-
tregul colectiv de aici.

Apreciez înțelepciunea și
experiența colegilor Ion Ră -
dulescu și Isaia Dăian, cu toții
având la „timonă” maturi-
tatea și experiența șefului de
secție.

Personal încerc să aduc
prospețimea și curajul afer-
ent tinereții. Îmi place să
tratez pacienții cu tragere de
inimă, cu hotărârea de a nu
mă mulțumi succesul obținut
și care desigur mă face mai
„oțelit”, mai sigur pe mine.
Sunt o fire hotărâtă, persever-

entă. Doresc să ofer mereu
sentimentul de utilitate, de
încredere și profesionalism.
Am un ideal statornic în
munca de urolog, pe fondul în
care fac parte dintr-o echipă
de medici competentă și pro-
fesionistă.

– Sunteți tânăr, pe cine
aveți model în activitatea
profesională și pe care
încercați să-l urmați?

– Toți mentorii mei sunt
modele demne de urmat, dar
cel mai apropiat de sufletul
meu, un adevărat om și medic,

a rămas dr. PORAV Daniel.
Oricum, pe parcursul acti -

vității mele, doresc să mi se
vadă personalitatea, și de ce
nu, viziunea proprie.

– Aveți frică de cineva?
– Da, de Dumnezeu, în care

cred și îi cer ajutorul, deși
judecătorul meu este și pa-
cientul.

– Privind studiul individ-
ual, de cercetare în dome-
niul urologic, ne puteți
spune ceva?

– Da, sunt multe de studiat,
însă eu mă axez pe patologia
adenomului de prostată și
repercusiunile acestuia asu -
pra funcției sexuale a băr-
baților.

– Ce gânduri „vă macină”
la această oră? 

– Nevoia unei reforme în
domeniul sănătății, instabili-
tatea sistemului medical. 

Personal încerc să cred în
onestitatea și buna credință a
medicului, să fiu deschis în re-
lația cu pacienții, să mă
apropii de ei, să-mi dozez
eforturile și să-mi reglez
„tirul” profesionalismului, să
fiu convingător în stabilirea
diagnosticului.

– În finalul dialogului
nostru, punctați-ne cel mai
fericit moment din activi-
tatea Dvs. profesională?

– Nu există o rețetă a suc-
cesului. Un succes obții atunci
când dovedești seriozitate,
ambiție și profesionalism. 

Eu sunt concentrat pe pro-
pria mea specialitate, iar mo-
mentele fericite sunt atunci
când pacientul tratat și vinde-
cat pleacă acasă liniștit, fericit
și mulțumit de serviciile mele
profesionale.

Ioan Vlad și Georgeta-
Ileana Cizmaș

TINERI LA PORȚILE AFIRMĂRII

Doresc să ofer sentimentul de 
utilitate, încredere şi profesionalism

Dialog cu medicul urolog VĂCARIU Andrei Alexandru, Spitalul Județean de Urgență Deva

Deva - Direcţia de Sănă-
tate Publică (DSP) Hune-
doara a primit încă 2.000 de
doze gratuite de vaccin anti-
gripal de la Ministerul
Sănătăţii, urmând ca medicii
de familie din judeţ să poată
ridica de la sediul instituţiei,
vaccinurile necesare pentru
continuarea imunizării 
populaţiei.

"Direcţia de Sănătate Pub-
lică Hunedoara a trimis la
Unifarm Bucureşti maşina de
transport vaccinuri, dotată
cu agregat frigorific şi aparat
de înregistrare a tempera-

turii, pentru a aduce dozele
de vaccin. Medicii de familie
pot ridica, începând din 7
februarie, de la sediul DSP
Hunedoara, doze de vaccin
pentru vaccinarea gratuită a
persoanelor aflate în grupele
de risc, conform OMS", a ară-
tat medicul şef al DSP Hune-
doara, dr. Cecilia Birău.

De la începutul anului, în
judeţul Hunedoara au fost în-
registrate 32 de cazuri sus-
pecte de gripă, dintre care
boala a fost confirmată pen-
tru 11 persoane. Unul dintre
bolnavi, un bărbat de 56 de

ani, a murit din cauza gripei
în spitalul din Petroşani,
unde a primit tratament an-
tiviral. Niciunul dintre bol-
navi nu era vaccinat
împo triva gripei.

Conform datelor statis-
tice, în perioada 28 ianuarie
- 3 februarie, în judeţul
Hunedoara au fost consem-
nate 1.758 de cazuri de in-
fecţii acute respiratorii,
dintre care 570 au fost pneu-
monii. Din totalul cazurilor,
197 de persoane au fost in-
ternate, 14 fiind suspecte de
gripă. 

Direcţia de Sănătate Publică a primit încă 2.000 de doze de vaccin antigripal



În semn de apreciere
pentru înteaga cariera
fotbalistică, Asociația

Județeană de Fotbal Hune-
doara în parteneriat cu CS
Hunedoara, au organizat
prima ediție a „Memori-
alului Michael Klein” ,
ediție la care au participat
12 echipe de tineri jucă-
tori, cu un număr de
aproximativ 150 de
sportivi. 

Prin acest turneu, organi-
zat în sala de sport a Colegiu-
lui  Naţional de Informatică
“Traian Lalescu”,  se dorește
să fie păstrată mereu vie 
amintirea celui care a fost
unul dintre cei mai mari fot-
baliști hunedoreni al tuturor
timpurilor.

Au participat la această
ediție următoarele echipe:

CS Hunedoara, ACS MF
Hunedoara, CNS Cetate
Deva,CS CFR Simeria, ACS Vi-
itorul Șoimuș, CSM Dacia
Orăștie 2010, ACS Sorii Jun-

iors Lupeni, ACS Dynamic Lu-
peni,CSO Retezatul Hațeg, AS
Galaxy Brad, AS Zarandul
Crișcior, AS Pro Fotbal
Petroșani.

La acest memorial s-a pro-
movat spiritul de fair-play,
toți copiii fiind câștigători, or-
ganizatorii acordând fiecarei

echipe căte un trofeu, di -
plome și câte o minge de fot-
bal.  

La finalul competiției,
cluburile participante, au
păstrat un moment de recu -
legere la monumentul ridicat
de Primăria Hunedoara în
cinstea marelui fotbalist.

6 - SPOrT 8 - 14 Februarie 2019

Fotbal Cupa Michael
Klein ediţia 2019

Ediția din 2019  a
tradiționalei între-
ceri  fotbalistice pen-

tru liceeni, CUPA BIG FM A
LICEELOR LA FOTBAL a
ajuns în cel de al zecelea
an  și este  organizată, ca
de fiecare dată, de Radio
BIG FM Deva cu sprijinul
unor parteneri  și sponsori
consecvenți și redutabili. 

Competiția susţine activi -
tăţile sportive bazate pe res -
pect şi fair play şi se bucură
de un larg interes din partea
elevilor din  liceele  județului
Hunedoara. La ediția din
acest  care se va desfășura în
intervalul 18-21 februarie la
Sala Sporturilor din Deva, și-
au anunțat participarea
echipele  care vor reprezenta:
Colegiul National Pedagogic
“Regina Maria” Deva,Colegiul
Tehnic de Transport Feroviar
“Anghel Saligny” Simeria,

Liceul Tehnologic “Grigore
Moisil” Deva,Colegiul Tehnic
“Matei Corvin” Hunedoara,

Colegiul Naţional Sportiv
“Cetate” Deva, Colegiul
Naţional “Decebal” Deva,
Liceul Tehnologic "Ovid Den-
susianu" Călan și Colegiul
Economic "Emanuil Gojdu"
Hunedoara.

Conform programului, în

fiecare zi a competiţiei se vor

disputa câte două meciuri (în

funcţie de tragerea la sorţi)

care vor începe la ora 15:00.

Joi, 21 februarie  vor avea loc

finala mică şi finala mare în-

cepând cu ora 19:00.

Echipele clasate pe locurile

I, II, III si IV, vor primiipremii

din partea organizatorilor

care vor acorda și premii in-

dividuale pentru cel mai bun

fotbalist, cel mai bun portar,

golgeter-ul competiţiei

Fotbal în sală: Cupa BiG FM 
ediţia a X-a, la Deva  

Jocul  disputat în fața
suporterilor deveni  a
opus echipele  de la

West Deva și  ACS Forța
Craiova și a început cu o
evoluție mai bună a olte-
nilor  iar pe acest fond
Popescu, Enache și Trușcă
au căpătat curaj și au creat
emoții în tabăra deveană,
șuturile acestora la poartă
fiind greu reținute sau
respinse de către  portarul
gazdelor, Florin Gheorghe.

Devenii au câștigat partida
meritat cu 7-5(2-2) prin
golurile înscrise de Pieptea
(3), Boldor (4), pentru
oaspeți au înscris Nicolăiță,
Zidaru (2) și Pătrașcu (2) și

privesc cu moralul ridicat re-
turul care este programat în
17 februare la Craiova.

West Deva: Fl. Gheorghe-
Zabar Kovacs, Bogdan Piep -
tea, Mihai Vesa,Denis Boldor,
Damian Modovan, Ionuț Mi-
halache,Daniel Avram, Robert
Bulzan, Antonio Tilea, Andrei
Trofin antrenor Claudiu
Ghiura

Echipele care trec de
această fază a competiţiei se
vor califica la turneul final,
care se va desfăşura într-o
singură locaţie. Cele opt
echipe calificate vor juca în
sistem eliminatoriu, cu sfer-
turi de finală, semifinale şi fi-
nală.

FUTSAL:  Juniorii de la
West Deva au câștigat cu
emoții jocul din optimi

Echipa de fotbal CS
Hunedoara a întâlnit
pe teren propriu,

într-o partidă amicală de
fotbal, formația  Metalur-
gistul Cugir în cel de-al
doilea amical disputat în
acest an. Oaspeții au
câştigat cu 1 – 0, unicul
gol al întâlnirii fiind în-
scris de Alin Şuteu, în
minutul 47, cu un şut din
marginea careului mare.

„Am primit golul la două
minute de la reluarea jocului,
la o greşeală în apărare pe
partea dreaptă a lui Iacob şi
Cristi Creciunesc, când noi
încă nici nu ne aşezasem
bine în teren. Practic la
pauză am schimbat echipa şi
asta s-a văzut. Totuşi, având
în vedere unde suntem în
acest moment cu pregătirea,

pot să spun că din punct de
vedere fizic şi al angajamen-
tului ne-am prezentat bine la
acest meci cu Cugirul. Mai
este de lucrat la traseele de
joc, vom face asta în continu -
are”, a declarat la încheierea
partidei Mircea Alic, an tre -
norul principal al CS Hune-
doara.

După meci, jucătorii şi ofi-
cialii formaţiei hunedorene
au fost prezenţi la comemo-
rarea lui Michael Klein, de la
a cărui dispariţie s-au îm-
plinit sâmbătă, 2 februarie,
26 de ani.

Următorul meci de verifi-
care pentru CS Hunedoara
este programat sâmbătă,
acasă cu Dacia Orăştie,
echipă din liga a patra
judeţeană.

Tir  cu arcul
tradiţional

Recent s-a desfășurat la
Sebeș-Alba finala pe țară a
tradiționalei competiții de tir
cu arcul tradițional, Trofeul
Carpatilor, competiție orga-
nizată de către  Federatia
Română de Arc Traditional si
Field. La această etapă (a
treia și ultima din cadrul
competiției naționale) au
fost prezenți și sportivii de la
clubul Arcașii Devei, care  au
reușit să  fie din nou printre
protagoniștii întrecerilor.
Bogdan Stan , Noemi Fazakas
și Raluca Berceanu s-au si tu -
at pe locul I la categoriile  la
care au participat  în cadrul
competiției de la Sebeș iar
Alexandra Iova s-a clasat pe
locul secund, ea fiind la
prima participare la un astfel
de concurs. Din echipa clubu-
lui devean care va participa
pe 23 februarie la un alt con-
curs puternic, care va fi orga-
nizat în Salina de la Turda,
mai fac parte și seniorii Cris-
tian Stan, Gabriel Berceanu,
Albert Fazakas, Tibi Gergely.
De menţionat că toți mem-
brii echipei participă în com-
petiție cu arcuri traditionale
fara sisteme de ochire, ei
dorind sa promoveze tirul cu
arcul tradiţional.

CS Hunedoara a pierdut 
la limită amicalul 
cu Metalurgistul
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Administratorul unic al CHIMICA S.A, având sediul în Orăştie str. Codrului nr. 24,
jud. Hunedoara, CUI RO 2148292, nr. de ordine în Registrul Comerţului
J20/134/1991, prin reprezentantul său permanent, în temeiul art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile, cu modificările ulterioare convoacă Adunarea Generală

Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 11.03.2019 ora 11:00, la Cluj-Napoca,
str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, convocare adresată acţionarilor înscrişi în Registrul
Acţionarilor Societăţii la data de 25.02.2019, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă legal şi
statutar, se convoacă şi se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-
a doua Adunare Generală, pentru data de 12.03.2019, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi
cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi este următoarea:
1. Aprobarea prelungirii facilității de liniei de credit contractată de Chimsport SA,

în calitate de împrumutat, Chimica SA în calitate de codebitor și garant, pentru suma
de 17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr. RQ13120793669278 din
10.01.2014 și a actelor adiționale ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24
luni, cu posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanțiilor constituite:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimsport SA, situ-
ate administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan
în suprafață de 8.690 mp și construcții constând în C1 - Hală depozitare și C2 - Șopru,
înscrise în CF nr. 60457 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 580 mp și con-
strucție constând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158 Orăștie; 

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Chimica SA, situate
administrativ în Orăștie, str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în
suprafață de 10.290 mp și construcții constând în C1 - Hală Injecție grea, P; C2 -
Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală injecție grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr.
61052 Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 mp și construcții constând
în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Matrițerie nouă, P; C3 - Matrițerie veche, P, etaj 1
parțial vestiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7 - Magazie, P,
înscrise în CF nr. 61053 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile proprietatea Ves SA: 1) teren in-
travilan în suprafață de 358 mp și construcție constând în Casă compusă din 1 cameră,
bucătărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești; 2) teren intravilan în suprafață de
990 mp și construcție constând în Casă de locuit cu 2 camere, bucătărie și dependințe,
înscrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în suprafață de 252 mp și con-
strucții constând în Stație pilot Cercetare vase emailate speciale (birouri + labora-
toare), înscrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în suprafață de 1735 mp și
construcții constând în C1- Stație încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Mag-
azie metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr. 50179 Albești; 5)
teren intravilan în suprafață de 5.371 mp și construcții constând în C1-Casa poartă,
C2-Cantina, înscrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren intravilan în suprafață de 3.193
mp și construcții constând în C1-Bazin ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă
pompe, C4-Depozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin decantare, C8-
Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide, C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-De-
cantor, C13-Bazin decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intravilan în
suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-Depozit carburanți, C2-Hală met-
alică depozitare produse Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara; 8) teren intravilan
în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Magazie produse finite, în-
scrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9) teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și con-
strucții constând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr. 50940
Sighișoara; 10) teren intravilan în suprafață de 12.042 mp și construcții constând în
C1-Corp administrativ (birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-
Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în CF nr. 50942 Sighișoara;
11) teren intravilan în suprafață de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă
și depozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara; 12) teren intravilan în
suprafață de 4.870 mp și construcții constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă,
C3-Grup social și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946 Sighișoara;

- Ipotecă mobiliară asupra stocului de produse finite ale Ves SA, la valoarea nece-
sarului de garantat;

- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor din contractul/contractele comerciale
prezente și/sau viitoare, semnate de Ves SA și Dedeman SRL, la valoarea necesarului
de garantat.

- Ipotecă mobiliară asupra crențelor prezente și viitoare rezultate din orice alte
contracte comerciale, încheiate de Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate;

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate la CEC Bank
SA;

- Contract de fidejusiune cu Ildate Management SRL;
- Ipotecă mobiliara asupra conturilor curente deschise de VES SA la CEC Bank SA;
- Gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse în garanție în favoarea CEC

Bank SA.
- Garantii personale ale domnului Fărcaș Alexandru și ale doamnei Fărcaș Monica

Elena, continand clauza de renuntare la beneficiul de discutiune si diviziune.
2. Aprobarea angajamentului Societăţii de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu

decide dizolvarea anticipată a societăţii pe toată durata facilităților de credit ce se vor
contracta/prelungi, fără acordul prealabil al băncii.

3. Aprobarea împuternicirii reprezentantului permanent al Administratorului unic
în relația cu CEC Bank SA, în vederea întocmirii și semnării, în numele și pentru Soci-
etate, a tuturor documentelor necesare prelungirii facilităților de credit de la punctele
anterioare, de transmitere informații, de solicitare informații, a contractelor/actelor
adiționale de prelungire de facilități de credit, a contractelor/actelor adiționale de
prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și oricăror documente în legă-
tură cu facilitățile de credit ce se prelungesc.

4. Mandatarea reprezentantului permanent al Administratorului unic pentru re-
alizarea formalităților de publicitate a hotărârilor adoptate de AGA.

5. Aprobarea ca împuternicitul identificat la punctele anterioare să poată să își de-
semneze mandatar care să semneze documente de natura celor prevăzute la punctele
anterioare, respectiv documentele aferente prelungirii facilităților de credit și pentru
constituirea/ garanțiilor, din prezentul convocator, în cazul în care nu poate desfășura
personal această activitate.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al societatii, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, in termen de cel mult
15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, cu conditia
ca fiecare punct sa fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus
spre adoptare de AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita dreptul de vot direct, pe
baza Buletinului sau a Cărţii de Identitate sau prin reprezentant cu procură specială
sau împuternicire.

Procurile speciale / împuternicirile pentru reprezentare în cadrul Adunării Gen-
erale a Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul Societatii in original cel târziu
pana la data de 09.02.2019 (data numarului de registratură în cazul documentelor
depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 11:00,
în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GEN-
ERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din 11.03.2019 / 12.03.2019”.
Procurile/împuternicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre care unul va fi trimis
Societăţii până la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului pentru a
putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului adunării, iar un ex-
emplar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse sau expediate dupa data de
09.03.2019, ora 11:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţă şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la data de referinţă au dreptul
de a participa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de
11.03.2019/12.03.2019, personal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea
de zi, se vor afla la dispoziţia acţionarilor cu cel puţin 5 zile înainte de Adunare şi se
pot obţine de la sediul social al Societăţii.

ADMINISTRATOR UNIC

C O N V O C A T O R

A N U N Ţ

SC Activitatea Goscom SA cu sediul în Orăștie, Piața Victoriei, nr.19, or-
ganizează concurs pentru ocuparea unui post de Inginer apă-canal 

Condiții
• Studii superioare tehnice de specialitate în domeniile: construcții

civile, instalații în construcții, hidrotehnice , etc.
• Minim 1-5 ani de experiență în domeniu;
• Cunoştinţe în executarea sau exploatarea sistemelor integrate de ali-

mentare cu apă, respectiv canalizare;
• Experiență în exploatarea sistemelor de apă / sau execuția de lucrări

de construcții civile, industriale, tehnice şi urbane, hidrotehnice.
• Cunoaşterea programelor de dimensionare a reţelelor de alimentare

cu apă, respectiv canalizare
• Cunoștințe PC;
• CunoaştereAutoCad
• Constituie un avantaj experiența în lucrul cu autoritățile publice, exe-

cuție lucrări și / sau implementarea investițiilor finanțate din fonduri pu -
blice;

• Capacitatea de lucru în echipă/ individual;
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) la sediul societății, până

la data de 26.02.2019.
Data concursului va fi comunicată candidaților care se înscriu la con-

curs.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul

0254.241.723 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-14.00.



Originare din China,
fructele Goji au fost
folosite din cele

mai vechi timpuri, mai
ales de călugării budiști,
care le apreciau pentru
efectul lor antiim-
bătrânire. Astăzi sunt
considerate adevărate
”fructe minune” sau su-
peralimente, întrucât
protejează și tonifiază or-
ganismul, fiind deosebit
de utile mai ales în pe-
rioada epidemiilor de
gripă. 

Ce ne spun 
specialiștii?

Cu un gust dulce acrișor,
aceste fructe mici, de culoare
roșie reprezintă cel mai pu -
ternic antioxidant dintre
toate produsele alimentare
existente în lume.

Calități terapeutice
Bogate în vitamina C și

fibre, dar sărace în calorii,
fructele Goji sunt perfecte
pentru curele de slăbire sau
convalescență. În plus, sunt o
sursă bună de vitamina A și
proteine, un detaliu rar întâl-
nit la fructe. Sunt deosebit de
utile în cazul bolilor inflama-
torii, reumatism, artrită.
Ajută, de asemenea, la detox-

ifierea organismului, în
cazul bolilor respiratorii –
astm bronșic, tuse convul-
sivă, reduce și oboseala,
acționând ca un energizant
natural. Protejează în cazul
bolilor cardiovasculare, re-
glează glicemia și nivelul co-
lesterolului, relaxează
mușchii, reduce stresul și
anxietatea.

Cum se consumă
Goji?

Chiar dacă aceste fructe se
găsesc în comerț mai mult
sub formă deshidratată,
arătând ca niște stafide roșii,
ele se pot achiziționa în stare
proaspătă, de la cultivatori,
apoi se videază. Fructele se
vor consuma în proporții
mici, de mai multe ori pe zi,
avându-se în vedere și reco-
mandările medicului. Pot fi
consumate la micul dejun cu
cereale şi lapte, iaurt sau
gătite în mâncare, alături de
carne de porc sau curcan.

Pot fi presărate în salate,
fierte în sosuri groase pentru
friptură  și în prăjituri de tot
felul. 

Când se consumă
pentru prima dată
În organism pot avea loc o

serie de simptome neplă-

cute,
cum ar fi: nevoia de

a merge des la toaletă,
oboseală fizică şi psihică sau
somnolenţă. Dar simptomele
nu țin niciodată mai mult de
14 zile, iar după acest inter-
val, consumatorii de Goji se
simt mai bine, dorm mai
bine şi au o stare psihică
echilibrată. Tocmai de aceea,
este indicat ca în primele trei
zile să se consume doar câte
cinci fructe pe zi. După acest
interval, cantitatea se poate
dubla. 

Consumul regulat 
de Goji

Este recomandat per-
soanelor care nu au pro -

bleme
grave de sănătate,

dar care doresc să-și îm-
bunătăţească starea gene -
rală fizică şi psihică sau să
prevină îmbolnăvirile. Se pot
consuma aproximativ opt
grame de fructe Goji, de două
ori pe zi, dimineaţă şi seară.

În scop 
terapeutic

Fructele sunt destinate
persoanelor care suferă de
afecţiuni grave şi care au
încercat numeroase trata-
mente convenţionale. În
unele cazuri, studiile au ară-
tat că, cu cât persoană este
mai bolnavă, cu atât reechili-
brarea organismului este
mai intensă.

În astfel de situații, bol-

navii vor consumă maxim
100 grame de Goji pe zi, cu
30 de minute înainte de
micul-dejun. În perioada
curei, în special în primele
zile, este bine să se supli-
menteze şi consumul de apă,
deoarece fructele pot fa-
voriza apariţia constipaţiei.

Ceaiul din fructe 
de Goji

Ajută organismul să-și
mențină energia, chiar și
atunci când primește mai

puțină hrană. În plus, are un
gust delicat și poate fi combi-
nat cu alte plante, cum ar fi
ghimbirul sau ceaiul verde,
pentru mai multe efecte
benefice și arderea grăsi -
milor. 

Contraindicații 
Deși fructele Goji sunt

sănătoase, acestea nu sunt
recomandate femeilor gra-
vide și care alăptează, dar
nici persoanelor care iau
medicamente pentru diabet,
boli de inimă sau antidepre-
sive. În astfel de cazuri, con-
sumul acestor fructe se va
face doar cu avizul medicu-
lui.

www.wow.bzi.ro

www.click.ro
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Dieta cu fructele Goji – benefică
în perioada epidemiilor de gripă
Dieta cu fructele Goji – benefică
în perioada epidemiilor de gripă



A
mprentă a persona -
lității noastre, sem-
nătura este modul

prin care ne reprezentăm
singuri în fața semenilor,
fiind chiar mai relevantă
decât scrisul de mână,
susțin grafologii. Și cum
felul în care ne semnăm
este unic, aşa cum sunt şi
amprentele, vă prezentăm,
în cele ce urmează, sem-
nificația fiecărei semnă-
turi în parte.

Ce semnătură alegem?
De obicei, atunci când ne

semnăm, alegem numele de
familie, inițialele sau numele
cel mai îndrăgit. În urma
studiilor efectuate, psihologii
susțin că modul în care facem
alegerea ne poate defini per-
sonalitatea. 

Cei care aleg numele
de familie

Sunt persoane conserva-
toare, care pun familia pe
primul loc, păstrând, toto-
dată, valorile moștenite de la
părinți. De obicei, acestea
sunt de încredere, colaborea -
ză cu toți cei care le apreciază
și care știu să-și păstreze fa-
milia unită. Totodată, au și o
anumită slăbiciune, o mai
mică încredere în forțele pro-
prii și o mai mare dependență
față de persoanele vârstnice
din familie.

Persoanele care aleg
numele cel mai

îndrăgit
Despre acestea, psihologii

spun că au un caracter puter-
nic, sunt ambițioase și nu se
agață de nimeni pentru a-și
găsi fericirea. Nu sunt per-
soane prea atașate de familie,
mai ales dacă sunt bărbați.
Sunt firi independente, in-
teresate de bani, foarte atente

cu veniturile  sau economiile
lor și le place să lucreze mai
mult pe cont propriu

Cei care folosesc 
inițialele

În cea mai mare parte, sunt
persoane foarte practice, bine
organizate, dar iau decizii
pripite, care nu întotdeauna
sunt în favoarea lor, pentru că
se grăbesc atunci când nu
este cazul. În schimb,  sunt
tenace în carieră, muncitoare
și, de multe ori, ajung să
dețină posturi de conducere. 

Diverse tipuri de 

semnături
Semnătura subliniată

Arată un orgoliu exagerat.
Persoanele care fac acest
lucru au impresia că trebuie
să fie întotdeauna pe primul
plan, să iasă în evidență cu
ceva, să fie văzute și admirate.
Dacă linia este scurtă şi
dreaptă, sugerează o perso -
nalitate puternică, încreză-

toare. În cazul în care linia de-
păşeşte lungimea semnăturii
şi este înclinată sau între-
ruptă, trădează o persoană
dornică să atragă atenţia, să
iasă în evidenţă.   

Semnătura încheiată
cu punct

Persoanele care obișnuiesc
acest lucru au senzația că
semnătura lor nu este com-
pletă, dacă nu pun un punct la
capăt. De asemenea, sunt pre-
ocupate să-și satisfacă intere-
sele proprii, nesocotindu-le
pe ale celorlalţi. Dacă scriu
mai mult de mână, uneori o
fac din obișnuință. Dar, prin
acest punct, le place să-și
marcheze prezența, să fie ob-
servate. 

Semnăturile mari 
Potrivit unor grafologi,

persoanele care aleg semnă-
turile mari, care ies în evi-
dență, sunt inadaptabile,
încercând să se facă remar-
cate prin intermediul semnă-
turii. Când semnătura este

mult mai mare decât un text
scris de mână, este semn de
aroganţă. 

Semnăturile mici
Atunci când semnăturile

sunt mai mici decât restul
unui text scris de mână, arată
că persoanele respective nu
vor să fie remarcate. Sunt, de
obicei, timide și introvertite. 

Cele identice cu
scrisul de mână

Semnăturile care, prin
mărimea şi forma literelor nu
se deosebesc de scrisul de
mână, sunt specifice per-
soanelor sincere, care nu se
feresc să-şi arate adevărata
personalitate. 

Semnăturile ilizibile
Sunt specifice persoanelor

arogante și sfidătoare. Cele
care se semnează în acest fel
doar pe documentele oficiale,
nu și în scrisori personale,
consideră că au un rol impor-
tant în luarea unei decizii.

Pentru aceste persoane, sem-
nătura este doar o formali-
tate.

Semnăturile 
dezordonate 

Trădează un dezechilibru
emoţional, o inconstanţă în
vorbe şi în acţiuni. 

Prima literă din 
semnătură 

Atunci când prima literă
din semnătura este foarte
mare, trădează o personali-
tate puternică. Acest tip de
semnătură este specifică per-
soanelor echilibrate şi sâr-
guincioase. Multe dintre ele
înregistrează succese şi ajung
în lumina reflectoarelor. Dacă
prima literă are aceleași di-
mensiuni cu celelalte, este
semn că aceste persoane sunt
sociabile și leagă ușor pri-
etenii. 

www.libertateapentru-
femei.ro

www.adevarul.ro
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• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.

Pensiunea POnOR ***
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Modul în care ne semnăm 
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Sâmbătă, 9 februarie, ora 20,30

Hotel Marigold
Atrași de oferta Hotelului Marigold și dorind să facă

economii, un grup de pensionari britanici se mută, pentru o
perioadă de timp, în exotica Indie. Ajunși acolo, aceștia rea -
lizează că hotelul Marigold este mai puțin atrăgător decât în
pliante. Chiar dacă noul spațiu nu este atât de confortabil pre-
cum și-au imaginat, această experiență le-a schimbat, într-
un fel, modul de viață. Astfel că, ei vor ajunge să descopere
că viața și iubirea pot fi experimentate la orice vârstă, dacă
reușesc să se desprindă de trecut.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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O
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În programul vostru zilnic, rezul-
tatele nu vor întârzia să apară. Ca
progresul să fie evident, este
nevoie să puneți mai mult suflet
în tot ce faceți. Este o perioadă
aglomerată, plină de proiecte și
întâlniri, în care aveți posibilitatea
să luați decizii alături de per-
soana iubită.

Aveți multă energie în perioada
următoare, care vă ajută să
transformați cea mai mică opor-
tunitate într-o șansă mare. Par-
ticipați la petreceri în familie sau
recepții alături de prieteni, unde
reușiți să vă alungați plictiseala.
În dragoste, pentru cei singuri,
sunt vești bune. 

Profitați de zilele libere și odihniți-
vă sau plecați într-o mică va-
canță, unde să vă relaxați. În plan
profesional, deocamdată bateți
pasul pe loc, dar șansele pentru vi-
itor sunt mari. Nu uitați, perseve -
rența învinge! Mare atenție la
cheltuieli, dar mai ales la bani și la
lucrurile de valoare.  

Este momentul să vă restabiliți
forțele pentru proiectele am-
bițioase din primăvară. Totul este
să aveți încredere în cei din jur,
dar deciziile să vă aparțină.  Fer-
iți-vă de a vă implica în situații
critice și mare atenție la actele pe
care le veți semna! Dragostea 
v-ar putea aduce câteva surprize.

Astrele vă sfătuiesc să schimbați
ceva în viața voastră și, mai ales,
să renunțați la lucrurile care vă
fac nefericiți. Nu țineți cont de
opiniile altora, acționați după
cum vă dictează conștiința. Banii
pe care-i așteptați vor veni și s-ar
putea să vă achiziționați un
obiect pe care vi l-ați dorit cândva.

Programul vostru foarte aglome -
rat nu v-a permis să luați legătura
cu prietenii sau persoanele
apropiate. A venit timpul să re-
nunțați la tot felul de obligații și să
vă ocupați puțin și de voi. La ser-
viciu lucrurile s-au liniștit, sunteți
în termen cu tot ce v-ați propus,
dar e nevoie și de puțină relaxare.

Sunteți hotărâți să reluați pro -
iectele pe care le-ați abandonat și
să vă stabiliți prioritățile în privința
cheltuielilor viitoare. Pentru ceea
ce nu ați reușit să realizați la locul
de muncă, veți veni cu soluții avan-
tajoase, iar șefii vă apreciază ideile.
În dragoste, este nevoie de mai
multă încredere în partener.

Comunicarea cu cei apropiați este
esențială. Tocmai de aceea, veți
călători mult, vă vizitați prietenii
sau rudele apropiate. Acest lucru
vă relaxează și vă oferă mai
multă încredere în posibilitățile
voastre. Vi se propune și o cola -
borare interesantă, la care trebuie
să meditați. 

Încă de la începutul intervalului,
succesul vă aparține, iar real-
izările voastre sunt tot mai cunos-
cute. Dar acest lucru vă obligă să
munciți mai mult și să obțineți
rezultate pe măsura posibil-
ităților voastre. Alături de colegi,
aveți ocazia să vă reconstruiți
cariera pe baze mult mai solide.

Perioada următoare poate fi mult
mai bună din punct de vedere fi-
nanciar, mai ales că aveți posibil-
itatea să colaborați la mai mute
proiecte sau alte activități
benefice pentru voi. Dacă aveți
planuri de călătorie, cumpărați-
vă din timp biletele și nu ratați
ocaziile ivite.

Săptămâna aceasta va fi benefică
din toate punctele de vedere, iar
proiectele voastre înaintează cu
rapiditate. Astrele vă dau energia
de care aveți nevoie pentru a
trece peste obstacolele ivite în
cale. Reușiți să demonstrați că
imaginația și creativitatea con-
tează mai mult decât toate.

Visele voastre vor deveni realitate
în viitorul apropiat, iar succesul
de care vă bucurați se amplifică.
Ca să reuși și pe mai departe, nu
trebuie să împărtășiți nimănui
ideile și proiectele voastre. Buge-
tul familiei se va reechilibra . Viața
socială este bogată, favorabilă
călătoriilor interesante. 

• Un sfat
Un măr pe zi, ține medicul la distanță. Dar

dacă medicul arată bine, lasă-le naibii de
mere!

• Întâmplare
O blondă la o intersecție, lovește un polițist

și sună la poliție:
- Alo, sunteți 112, adică Poliția?
- Suntem poliția, răspunde un polițist plic-

tisit.
- Vă anunț că ați rămas doar 111…

• Ora adevărului
După ce-și revine dintr-o comă profundă,

soțul îi spune soției, care a stat tot timpul
lângă patul lui:

Draga mea, ai fost alături de mine în toate
nenorocirile prin care am trecut: când am fost
concediat, m-ai sprijinit enorm, când afacerea
mea a dat faliment, când sănătatea s-a
șubrezit, m-ai sprijinit permanent. 

- Știi ceva?
- Ce să știu, dragul meu ?
- Cred că-mi porți ghinion!

• La Radio Erevan
Un ascultător întreabă:
-Cum se îmbracă eschimoșii?
Radio Erevan răspunde:
-Repede!

• Discuție între prieteni
- Medicul mi-a recomandat insistent să

încetez chefurile.
- Care medic ?
-Cel de deasupra noastră!

Vineri, 8 februarie

PRO CINEMA, ora 20,30, Suspiciunea
TVR2, ora 23,10, Mica voce mare

Sâmbătă, 9 februarie

TVR 2, ora 20,10, În calea răului
PRIMA, ora 22,30, Dragoste și crimă

Duminică, 10 februarie

TVR 2, ora 20,10, Moromeții
Antena 1, ora 23,00, Cavalerul negru

Luni, 11 februarie

FILM CAFE, ora 20,00, Întuneric total
PRO TV. Ora 20,30, Ultimul vânător de

vrăjitoare

Marți, 12 februarie

TVR 2, ora 20,10, Vocea iubirii
TVR 1, ora 22,10, Lumea de dincolo

Miercuri, 13 februarie

TVR 2, ora 20,10, Inocentul
PRO CINEMA, ora 22,20, La marginea

abisului

Joi, 14 februarie

TVR 2, ora 20,10, Un soț în plus
TVR 1, ora 22,10, Toamnă la New York

PRO CINEMA

ALTE  RECOMANDĂRI:



A
cest guvern și  această
majoritate zdrobitoare
nu au făcut nimic din

ce-au promis, în programul de
guvernare, ei primind un vot,
pentru a face lucruri funda-
mentale în România, de a
schimba chiar Constituţia (...) 

Când ai 45 % din sufragiile de
vot,  poţi să schimbi orice lege!
Cea mai mare dilemă a mea este
dacă şi-au terminat suflul după
eșecul cu Ordonanța 13. Nu există
în Europa un partid care să câştige
în ultimii trei ani atât de clar ca
PSD. În momentul în care câştigi
atât de clar, eşti obligat de vot să
faci ceva bun în țara ta. În primul
rând, trebuia schimbată Consti-
tuția, toate Codurile penale și de
Procedură, Codul Fiscal, Codul
Civil. Trebuia schimbată legea de
organizare a justiției. Pentru că,
acolo unde nu există răspunderea
magistraților, se face justiție cum
se dorește și de interes, cum
dictează unii și alții dintre politi-
cieni, ei fiind Dumnezeii Româ -
niei. Legea Siguranței Naționale,
care este de 30 de ani neschim-
bată. O lege puternică a Patrimo-
niului nu există. Nu am înțeles,
dacă Ministerul Justiției și minis -
trul Justiției este peste Procurorul
General,  de ce avem și Ministerul
Public? Nu mai vorbim de Legile
Sănătății, Educației. 

Trebuiau desființate toate
Agențiile Guvernamentale, ONG-
urile care de făi mează România,
cele care sunt plătite din bani
negri și multe altele. Legea pensi-
ilor nu este aprobată (se discută
seara de seară) va rămâne ”ca în
tren”. Au crescut salariile numai la
funcționari, exorbitant de mari,
dar nu s-a schimbat nimic în com-
portamentul lor. 

La noi este marea ,,jumuleală"! 

Te jumulește, în primul rând
statul, apoi băncile, IFN-urile, care
sunt cămătari legalizați. Ca să furi,
ai toate pârghiile și legile, care te
ajută să furi legal și mult. Șpaga
este acum și ea legalizată, fiind
generalizată în toate domeniile.
Trebuiau tăiate pensiile speciale.
Dintr-o pensie specială, se plăteau
plăti 20-25 de pensii amărâte. Îmi
pare rău, s-au votat 363 de legi,
dintre care 70% sunt fără valoare.
Semnificativ pentru noi. Codul
penal din vremea lui Ceaușescu
era mult mai valoros decât este
acum. Pentru că, era făcut de pro-
fesioniști adevărați, nu de pictori,
tractoriști sau cei cu facultăți la
distanță. O parte din cei care au
făcut Codurile au fost și au devenit
hoți, fugind în străinătate. 

Trăim într-o țară fără de lege 

Citesc mâhnit, că un sat din
județul Arad a fost câștigat de o
familie, prin decizia definitivă a
Tribunalului Olt. Mă întreb: ce

justiție aveam atunci când DNA
Timiș a constatat că actele sunt
false ? Sau acum, când s-a judecat
procesul  cu aceleași acte ?! Ce să
înțelegem noi, muritorii de rând? 

Alta, și mai și, publicată acum
în ,,Lumea Justiției" În perioada
2004-2016 s-a cheltuit enorma
suma de 141 miliarde euro,  pe în-
registrările a șase milioane de oa-
meni și a 311.000 mandate de
interceptare. Orice om de bun
simț rămâne fără comentarii. 

În acest  moment, există un
HĂȚIȘ legislativ din care nici
Dracul nu mai înțelege nimic, toc-
mai ieșind la iveală neprofesiona -
lismul celor care au lucrat la legi.
Dumneavoastră, care sunteți la
putere, nu vă pasă să faceți ceva
bun pentru oameni? Iar domnul
Președinte, după ce a stopat tot în
țara asta, merge la schi, însoțit de
SPP- iști, ca și cum am fi țară fără
nici o problemă.

Opoziția să vină cu ceva 
constructiv !

Trebuia deja, să circulăm de la
Deva la Lugoj pe autostradă. Nici
peste doi ani nu vom circula !
Atragerea de fonduri europene a
fost mult mai bine gestionată în
ultimul an, 2018. Dar cum ,,cu o
floare nu se face primăvară", tot
deficitari suntem. 

PSD nu trebuia să intre în jocul
lui Iohannis și al Opoziției. Aștept
ca Opoziția să vină cu ceva con-
structiv, nu cu răutăți și povești.
Chiar nu vedeți că am ajuns în
situația Greciei din anul 2000.
Leul a luat-o razna, ne împru-
mutăm ca bezmeticii ca să ducem
țara de râpa,  importurile sunt mai
mari decât exporturile, legile sunt
blocate de Președinte,  de CCR etc.
În loc să se gândească o strategie,
se fac mișcări de trupe de la
stânga la dreapta s-au invers. An-
umiți primari reprezintă un partid
cu numele, dar cum termină man-
datul, sunt în barca altora, încă de
anul ăsta. Cei care suferim suntem
tot noi, oamenii de rând .

Mai sunt patru luni până la
europarlamentare

Un test important, avându-se
în vedere că scrutinul din luna mai
este oglinda la ceea ce aşteptăm
de la prezidenţialele din iarnă. Și,
în acest context, se pune fireasca
întrebare: cine şi ce a făcut în acest
mandat ? Dacă privim în ţară, PSD
a promis mult şi a făcut cât a făcut.
Nu avem încă un fond suveran de
investiţii, nu avem o lege a lobby-
ului, autostrăzile au rămas acolo
unde le-am construit în ultimii
treizeci de ani, adică pe hârtie, iar
Liviu Dragnea spune că se vor
transforma în realitate doar dacă
vor fi declarate obiective de in-
teres strategic. Românii au salarii
şi pensii mai mari, dar și taxe sau
majorări  de prețuri pe măsură. De

cealaltă parte, opoziţia a fost con-
siderată, în ultimii doi ani, prea
slabă să facă faţă, iar partidele nou
apărute încă nu au trecut testul
electoral.

În cazul PSD, e şi mai gravă
această disproporţie, pentru că
este primul partid politic post-de-
cembrist care obţine un scor
devas tator, în condiţiile unei opo -
ziţii foarte slabe şi care, acum, la
doi ani, şi-a pierdut din credibili-
tate, nevenind cu argumente con-
structive la PSD. Principala
diferenţă este că s-a creat o pră-
pastie între ce au promis şi ce au
făcut. Realizările nu sunt pe mă-
sura celor promise și a votului
obținut. Ei au obţinut un vot zdro-
bitor, tocmai pentru a schimba lu-
cruri fundamentale în structura
statului de drept, inclusiv Consti-
tuţia. Dar n-au făcut nimic, absolut
nimic. 

Un fel de cumetrie !

Se știa, atunci când se schimba
garda, se puneau în funcţii cheie
oamenii partidului respectiv. Asta
însemna până în decembrie 2016.
De data aceasta, în punctele cheie
sunt puse nepoate, amante,
ibovnice, deci este un fel de cume-
trie. Da, adică sunt de-ai PSD-
iştilor, PNL-iștilor (în cumetrie),
nepoata baronului cutare, fina
baronului sau fiul, şi de asta nu a
mers. Vezi cazul Vaslui, unde
Buzatu soția, fiul, toți șefi. Dar și în
alte județe din țară este la fel.
Eșaloanele doi-trei din ministere
sunt ale PNL, PDL, UDMR etc.

La început, acestea erau alcă-
tuite din consilieri, din oameni
apropiaţi celor de la putere,  care
mai știau ceva meserie. Acum,
încetul cu încetul, le-au luat locul
fiii celebri de politicieni, amantele,
nepoatele și toți inculții.  Eu i-aş
spune un fel de camarilă. Ea s-a
accentuat mult după 2014, pentru
că au coabitat. Klaus Iohannis are,
de regulă, din camarilă, şefii insti-
tuţiilor de forţă, pe care îi păs -
trează. Șefii din Parlament au și ei
în diferite instituţii. Deci, întot-
deauna a fost așa. Asta și datorită
caracterului schizofrenic al Con-
stituţiei, care e republică semi-
prezidenţială, adică nu e nici
prezidenţială, nici parlamentară.
Și atunci, coabitările sunt dezas-
truoase. Au fost dezastruoase tot
timpul, se faultează una pe cea lal -
tă.  Și, nimic nu mai funcţionează
din cauza acestor grupări. Cred că
Liviu Dragnea și câțiva oameni din
PSD au realizat că nu au făcut
nimic. Și acum, pe ultima sută de
metri, căută să rezolve câteva din
aceste probleme. Liviu Dragnea, în
afară de a vorbi, dacă aţi observat
dumneavoastră, putea sa meargă
în Parlament, de aia avea majori-
tate, putea sa desfiinţeze tot ce nu
funcționa în țara asta. Așa
rămânea în istoria acestei țări. 

Mă uit la doamna Firea, nici

acum după atâția ani nu găsește
busola și dorește să aibă o ceartă
permanentă cu Liviu Dragnea.
Doamna Primar, în afară de dis-
cuții și războaie, faceți ceva pentru
bucureșteni, măcar acum, în ul-
timul ceas ! Că nu ați făcut absolut
nimic. Lăsați bisericuțele pentru
alții.

“Discutăm mai înainte, de
statul paralel. La majoritatea pe
care a avut-o PSD-ALDE putea să
desfiinţeze şi SRI-ul sau putea să
unească SRI cu SIE, cum au mai
discutat, sau puteau să înfiinţeze
un fel de FBI în locul DNA-ului.
Puteau desfiinţa DNA şi SPP-ul,
puteau să-l subordoneze Parla-
mentului, dar n-au mai făcut
nimic, au făcut o comisie din aia...
probabil că între timp s-au împă-
cat”-  spunea într-un interviu jur-
nalistul Ion Cristoiu.

A existat, la început, 
o altă nebunie

Care, atenţie, şi aia putea fi re-
zolvată. În momentul în care s-au
câştigat alegerile, s-a descoperit
că exista o lege care nu dădea voie
unui condamnat, adică lui Drag-
nea, să fie premier. Ciudat este că
el a fost condamnat pentru alegeri
și voturi, nu pentru așa-zise fapte
penale concrete. Este ciudat că
legea aia putea să fie înlocuită din
ianuarie 2016. N-am înţeles nici
acum de ce… o înlocuiam dacă tot
ne făceam de cap. Și atunci s-a
creat o schizofrenie, adică o dublă
comandă, care a paralizat mult din
activitatea PSD-ului. Pe de-o parte,
am avut premierul. Și dincolo, în
partid, puterea e la Dragnea. Și
atunci, de regulă, peste tot în lume
premierul este şeful partidului
care a câştigat alegerile... De aici a
venit această lupta surdă, la care
s-a adăugat şi un fond de uriaşă
suspiciune a lui Liviu Dragnea.
Adică, în permanenţă, el sa poată
acționa, ca nu cumva să vină
cineva să-l răstoarne. PSD are o
lungă tradiţie a răsturnărilor, lovi-
turilor de palat prin restaurante,
prin boscheţi. Și, probabil, cum
apare cineva, mai ales premier,
imediat intervine Dragnea, care
nu vrea ca cineva din PSD să
crească, în aşa fel încât să-i ia locul.
În concluzie, în afară de majorare
de salarii la bugetari și acordarea
de pensii mari parlamentarilor, nu
s-a făcut nimic. Cea mai mare
amenințare pentru Dragnea este
Liviu Dragnea. Datorită compor-
tamentului lui, poate să câștige
sau să piardă. Același lucru se va
întâmpla și la KLAUS IOHANNIS.
Președintele s-a faultat singur de
câteva ori, și cred că nici domnia
sa nu credea ce face. 

La PNL – cine va fi cap de listă?

La europarlamentare, va conta
foarte mult capul listei. Sunt cu-
rios cine va fi cap de listă la PNL.

Crin Antonescu, Vasile Blaga sau
Raluca Turcanu? Oare Crin An-
tonescu să fie? Nu cred că îl vor
pune, nu, sigur nu-l vor pune pe
listă, din doua motive: dacă îl pun
pe listă, înseamnă că domnul
Orban poate să se ducă să se culce.
Deoarece, campania electorală
înseamnă totul pentru candidaţi.
Gândiţi-vă că începe campania, iar
Orban nu e pe listă. Și atunci,
Orban trebuie să-l laude pe Crin
Antonescu, iar electoratul vede
asta. Dar cea mai mare ame nin -
ţare ar fi pentru Klaus Iohannis.  

Klaus Iohannis va face orice ca
acesta să nu fie pe liste. Pentru că,
la un moment dat, noi ne vom
reaminti de Crin Antonescu şi îl
vom vedea la lucru, el fiind un or-
ator foarte bun.

Păi da, gândiţi-vă că dacă-l
vedem, atunci s-ar putea să
spunem: ”Uite, preşedinte!”.
Gândiţi-vă că el a plecat în mister,
fulgerător, păstrându-și ca şi
Cioloş, rezerva de speranţă. Adică,
nu s-a consumat. E foarte impor-
tant ca un politician să nu se con-
sume. Adică, nu a fost şef, iar după
un an, după doi ani, lumea să
spună: ”gata, ne-am săturat de
ăsta, ştim cum e!” Şi el şi Cioloş
sunt un fel de speranţe, un fel de:
”Băi, ce-ar fi dacă ar ajunge ăla
preşedinte, sau premier, sau la
parlamentare? ”.

Rămâne un mare mister 

Tocmai statul acesta în umbră.
Dar, din umbră tot o să iasă. Dacă
stă prea mult acolo, la un moment
dat, se usucă. Nu înțeleg de ce s-a
retras, dar i-a făcut bine. Pentru
că, e foarte important, mai ales în
această perioadă, când şi PSD
dezamăgeşte. Orizontul de
aşteptare şi electoratul caută ceva
nou, caută omul providenţial,
Mesia: ”Băi, dacă vine Crin An-
tonescu... ”   Cei care nu sunt la pu -
tere şi nu se consumă, păstrează
acest orizont de aşteptare, acest
”vai, ce-ar fi dacă ar ajunge el!”. 

Poate că nu e mare lucru...Aici
ne-au adus politicienii. Cu doct-
rina PD-ului, nu se poate conduce
PSD.

A fost o opinie personală, îm-
părtășita și dumneavoastră.

Al dv. același Prof. Ioan
Romeo Mânzală
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“Opinia unui om dezamăgit!”
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Mod de preparare:
Aripioarele, spălate și cu -

ră țate, se pun la fiert în trei-
patru litri de apă cu sare.
Când apa începe să fiarbă se
ia spuma, până rămâne supa

limpede. Între timp, legu me -
le se curăță, se spală și se taie
cubulețe. 

Cartofii și zarzavatul
mărunțit, se adaugă la supă,
lăsându-se pe foc până se în-

moaie aripioarele și cartofii.
Se adaugă apoi cubulețele de
roșii, baby spanacul, opărit
înainte și se potrivește de
sare. După aproximativ zece
minute se adaugă fideaua,iar
după alte 5-10 minute, se
stinge focul.

Deasupra se presară ver -
deața tocată, apoi ciorba se
drege cu ou și smântână.
Cine dorește, poate adăuga
în farfurie și suc de lămâie.

Mod de preparare:
Roșia se taie în cuburi și se

pune în tigaie împreună cu
concentratul de ardei, se
amestecă și totul se acoperă
cu un capac, lăsându-se la foc
5-6 minute. Se asezonează cu

sare, piper, boia de ardei
dulce și ierburi de grădină
Delikat. Ceapa se taie
peștișori și se călește în două
linguri de ulei. Când devine
sticloasă,  se adaugă usturoiul
tăiat mărunt. Se adaugă apoi

ardeiul tăiat cuburi, care se
lasă să se înmoaie 2-3
minute, la foc mic. Între timp,
se taie dovlecelul în bucăți, de
mărimea ardeiului, care se
adaugă la ingredientele din
tigaie.  Peste legume se  pre-
sară puțină sare, ca să se în-
moaie și se mai lasă la foc
încă 3-4 minute. Ouăle se
pregătesc astfel: se pune apă
cu sare la fiert, la care se
adaugă o lingură de oțet.
Ouăle, care trebuie să fie
proaspete, se sparg, pe rând,
într-un castron. Se face apoi
un vârtej în oala cu apă clo-
cotită cu un tel sau o lingură

de lemn și se răstoarnă oul în
cratiță. Se lasă să fiarbă trei
minute, se scoate cu o
spumieră și se așază peste
ghiveciul de legume. Se pu-
drează cu boia dulce de ardei,
procedându-se la fel și cu
ouăle rămase. Oul este gata
dacă atunci când îl tăiem cu
un cuțit, gălbenușul se re-

varsă. Cine dorește, poate
servi ghiveciul cu ochiuri de
ou. Pentru aromatizarea pâi -
nii, se încinge o tigaie tip gril,
care se stropește cu puțin
ulei, în care se așază feliile de
pâine. După ce se prăjesc pe
ambele părți, se stropesc cu
ulei, se presară cu boia și
condimente Delikat.

Mod de preparare:
Untul tăiat bucăți se mix-

ează cu 150 g zahăr și un plic
de zahăr vanilat, până când se
topește zahărul. Se adaugă pe
rând gălbenușurile de la cele
patru ouă și un ou întreg,
mixân du-se în continuare pâ -

nă la omogenizare. Treptat, se
încorporează  făina cernută și
apa minerală, până se obține
un aluat ceva mai gros decât
cel de chec. Se pre gătește apoi
o tavă de 30x35 cm, unsă cu
unt, în care se toarnă compoz-
iția blatului, care se nivelează

cu o spatulă. Tava se dă la cup-
tor pentru aproximativ 25 de
minute, la foc potrivit. După
ce se face testul cu sco-
bitoarea, tava se scoate din
cuptor, iar blatul fierbinte se
unge cu gemul de caise. Al-
bușurile rămase se mixează
cu un praf de sare, iar când
spuma este suficient de tare,
se adaugă zahărul rămas,
mixându-se până bezeaua se
întărește. 

Bezeaua se toarnă peste
gem, se nivelează, iar dea-
supra se presară nuca. Tava se
mai dă la cuptor încă zece
minute, până ce bezeaua se

întărește și se colorează. 
După ce tava se scoate din

cuptor, se lasă să se răcească,
iar apoi prăjitura se poate
porționa.

PRĂjITURĂ CU GEM DE CAISE șI bEZEAINGREDIENTE

300 g făină, 200 g unt, 300 g zahăr, 5 ouă, 80 ml apă
minerală, 2 plicuri zahar vanilat, coajă rasă de la o
lămâie,  sare, un borcan cu gem de caise, 150 g nucă
tăiată grosier.

CIORbĂ DE ARIPIOARE CU SPANAC

INGREDIENTE

opt aripioare de pui, un morcov, un pătrunjel, o
țelină, o ceapă roșie, 2-3 cartofi, baby spanac, pătrun-
jel verde, un ou, fidea, un ardei roșu, 4-5 linguri de
cubulețe roșii în bulion, suc de lămâie.

GHIVECI DE LEGUME CU OUĂ INGREDIENTE

2-3 linguri ulei de măsline, o ceapă, un ardei galben,
un cățel de usturoi, o jumătate de dovlecel, o roșie
mare, concentrat de ardei, sare, piper, boia de ardei
dulce, ierburi de grădină.

Pentru servit: brânză maturată (opțional), pâine
prăjită aromatizată cu boia dulce și oregano sau cru-
toane făcute în casă, aromatizate cu boia și cimbrișor.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI 

HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI 
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,  

LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE 

VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - W - C - A - A - THIAGO - OZIL - INTRA - CINE  - RUSTIC - LER - C - MAS - APA - LG - ZOO - HAZARD - CRAI - NR - SALA - TIGRI - OCA - IE - ANSE -

EC - M - AC - CHICI - TRAFICANTA - TICAI - IAR - NA - PA - A - S - MESSI - FLIT - AIURA - B - MI - AE - USAR - INAPOIA - R - H - S - T - B - ID - ROL -

RONTAI - PERIATI - TAUR - TADIC - RN - TAIFAS - TEC - MAG - RAM - U - RAS - TIV - TAITEI - TAINIC - NEYMAR - IAHTURI - NAN - AGILA - TIP



TALON De ANUNŢ GrATUIT PeNTrU PerSOANe fIZICe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

Text anunţ .............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe
l Persoană fizică, vând garson-

ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș,
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală,
încălzire centrală, geam termopan,
semimobilată, ușă metalică, la parter.
Pretabilă pentru amenajarea unui
birou. Preț: 10.000 euro, telefon:
0732.456.730, 0746.209.471,
0354.104.168.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m,
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp,
ideal pentru cabinet sau birou. Preț:
39.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă în roșu, 3 camere,
teracotă, hol mare, cămară, beci
încăpător, două bucătării de vară
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând apartament două camere
Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan,
izolat exterior, renovat, mobilat și uti-
lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000
euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
Deva, Bejan, decomandat, cu ter-
mopan, mobilat, centrală electrică.
Preț: 16.000 euro, telefon:
0725.475.211.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon,
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă în comuna Zam, ren-
ovată, două camere, balcon închis, că-
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.

l Vând casă, dependințe, teren
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
fon: 0729.423.035.

l Vând garsonieră în Deva, str. M
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie,
8/24, gresie, faianță, termopan, uși,
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
rat, renovată recent, totul nou. Tele-
fon: 0724.786.105, 0772.082.324.

l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
mp, CT, termopan, baie cu cabină de
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, P+1+M, la
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Proprietar, vând apartament 3
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
mobilat, an construcție: 2007-2008,
curte interioară privată, zona micul
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele-
fon: 0737.702.160.

l Vând casă nouă în Deva, P+1,
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie,
garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.

l Vând casă în Chișcădaga, la 12
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie
de vară, grajd, curte și grădină, toate
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon:
0745.202.448.

l Vând urgent casă din cărămidă,
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă
curentă. Preț negociabil, telefon:
0748.557.794.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri,
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren,
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia-
bil, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 2 camere,
CT, termopan, ușă metalică, parțial
mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
24.000 euro, telefon: 0726.667.754.

l Vând garsonieră Deva, bloc
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon,
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 4 camere,
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan,
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido.
Preț: 44.500 euro, tel. 0722.968.910.

l Vând casă cu grădină, 2470
mp, din cărămidă, pe fundație
solidă din piatră, cu pivniță zidită
în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc
pentru baie, sursă de apă proprie,
grădină cu pomi fructiferi, gard din
beton, anexe gospodărești, în satul
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de
Deva. Preț negociabil, telefon:
0769.223.207, 0726.392.735.

l Vând casă în Sâncrai, 3
camere, în roșu, două bucătării
vechi, beci, fântână cu apă potabilă,
grajd mare, șură, alte anexe precum
și pădure în composesorat. Preț:
25.000 euro, negociabil, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă, de cărămidă,
stâlpi beton, 4 camere, mobilate,
parchet hol, gresie în baie,
bucătărie dublă 5/7 mp, salon
11/6mp, cămară, baie, grădină 1
ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau
schimb cu apartament în Hune-
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer
bonus o grădină 0,5 ha, acte fun-
ciare la zi. Preț: 22.000 euro,
tel.:0755.667.714, 0745.377.359.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, Gojdu, parter înalt exterior,
CT, termopan, ușă metalică. Preț:
46.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament  2 camere, 

elegant, cu suprafață generoasă 

(55 mp), zonă liniș tită și verde, cu 

îmbunătățiri și finisaje deosebite. 

Este situat la parter, cu balcon mare

și boxă, în spatele blocurilor turn din

vecinătatea Pieții Arras. 

Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148.

l Vând apartament 2 camere,
baie, bucătărie, holuri, cămară, 
grădină, ușă metalică, gresie, faianță,
parchet, mobilat, bloc de cărămidă,
40 mp, zonă centrală. Preț: 34.000
euro, telefon: 0726.475.016.

l Vând apartament două
camere, decomandat, ultracentral,
Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame-
najări deosebite, vedere spectacu-
loasă în două părți, CT, termopan, uși
interioare schimbate, ușă metalică,
gresie, faianță, parchet laminat.
Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel.
0726.770.765.

l Vând casă în Chișcădaga, două
camere, hol, bucătărie de vară, beci,
grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
70.000 lei, telefon: 0725.452.878.

l Proprietar, vând apartament 3
camere, decomandat, în Dorobanți,
hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
mopan, renovat și utilat modern,
totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
telefon: 0772.185.332.

l Vând casă în comuna Zam,

două camere, balcon închis, mobilată,

parchet, cablu, tv. fântână în curte,

căsuță de vară, pomi fructiferi, teren

arabil 2900 mp. Preț: 10.000 euro, ne-

gociabil. Telefon: 0733.832.559.

l Vând garsonieră Deva, zona
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, 
termopan. Preț: 22.500 euro, 
telefon: 0725.452.888.

l Proprietar, vând apartament 

2 camere, decomandat, în Brad, str.

General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48

mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, 

negociabil, telefon: 0729.025.887.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă în sat Pojoga 

(4 km de la Zam), cu 2 camere,

bucătărie, cămară, baie, hol, grădină

3000 mp arabil+pomi fructiferi, 

zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.

Tel. 0769.897.804.

l Vând apartament două

camere, posibilitate spaţiu comer-

cial, salon coafor, cabinet medical.

Brad,  Aleea Privighetorilor, bl.35. 

Telefon: 0723.382.890.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, 

în zonă centrală, Hunedoara, cu

asemănător în Deva sau Simeria. 

Suport diferen ța de preț. 

Telefon 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer de închiriat apartament 3

camere, Deva, zona piață, decomandat,

CT, termopan, mobilat și utilat com-

plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:

250 euro/lună, tel. 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere unei

familii cu serviciu, apartament 2

camere, zona piață, Deva, CT, ter-

mopan, mobilat și utilat complet. 

Preț: 180 euro/lună, plus garanție.

Telefon: 0725.452.888.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Ofer pentru închiriere aparta-
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat complet, pentru o familie cu ser-
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere garaj,
Deva, zona piață, pentru depozit sau
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
0722.968.910.

l Ofer pentru închiriere la per-
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
mopan, mobilată și utilată modern.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
Telefon: 0727.974.306.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând teren Deva, la șosea, 4200
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de-
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, la șosea,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru
fabrică sau depozite. Preț:12
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren în localitatea
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile,
preț: 10.000 euro. Telefon:
0726.770.765.

l Vând 3,565 mp și casă, depend-
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis.
Telefon: 0729.423.035.

l Vând teren în localitatea
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m,
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Vulcan, 550 mp. Preț negociabil,
telefon: 0732.139.547

l Vând 7 hectare de pădure, zona
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. 
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

l Vând teren în Sântuhalm,
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp,
telefon: 0722.968.910.

l Vând teren intravilan, Luncoiu
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
0720.067.310.

AUTO

l Vând Nissan Micra, AF 2000
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
uși, stare foarte bună. Preț negociabil,
telefon:0723.357.090.

l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz-
ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț:
7500 euro, negociabil, telefon:
0728.776.944.

l Vând pentru Dacia Super Nova
următoarele piese second hand: aripi
față, triple spate, alternator, electro-
motor. Prețuri negociabile, telefon:
0769.473.088.

l Vând grapă din fier, originală,
după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
fon: 0769.473.088. 

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere
centralizată, AC, funcțional, geamuri
electrice. Preț: 1800 euro, telefon:
0725.147.370.

l Vând Dacia Sandero, motor 1,2,
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km,
fabricație pentru Germania, înmatric-
ulată în august 2018, ITP valabil
2020. Preț negociabil, telefon:
0724.246.514.

l Vând Skoda Fabia break, cu
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP
valabil până în 2019. Preț negociabil,
telefon:  0724.246.514.

l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte
bună, direcție schimbată, consum
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon:
0754.377.359 sau 0755.667.714.

l Vând tractor U 650, remorcă
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
fon: 0727.636.444.

l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
nou, motor 1388, benzină, 185.000
km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
trice, cârlig remorcare, proiectoare
ceață, două chei cu telecomandă,
stare foarte bună, proprietar. Preț:
1650, negociabil, tel. 0751.813.770.

l Vând Renault Laguna, AF 2005,
Diesel, gri-metalizat, actele la zi. 
Preț: 2600 E, negociabil. 
Telefon: 0799.391.409.

l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel,
caravan, Af 2002, stare bună, înma-
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare
bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele-
fon: 0755.667.714.

l Vând VW Passat 2007, full, mer-
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon:
0742.074.855.

OFERTE DE SERVICIU

l Fac curățenie în case și aparta-
mente, doar în Deva. Preț avantajos,
telefon: 0732.369.565.

l Caut femeie pentru menaj și
curățenie, o zi pe săptămână. 
Telefon: 0756.847.708.

l Schimb şi repar plase insecte
pentru geamurile termopan. 
Tel. 0722.603.959.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Tel.0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Domn serios, cu bună situaţie
materială, caut, pentru căsătorie,
doamnă  de cca 1,63 m, 60 kg şi 
65-70 ani. Tel. 0736.383.325.

l Văduv, 77/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-70 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. 
Telefon: 0758.413.149.

l Domn pensionar, 64/175/75,
familist, loial, sincer, manierat, fără
vicii, evlavios, cu apartament și căsuță
la țară, auto, caut o doamnă serioasă,
familistă, gospodină, fără vicii, pentru
a ne ajuta la bătrânețe. Telefon:
0725.271.053.

l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
există o femeie care să fie alături de
mine, cu bună înțelegere și la bine și la
greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
ozitate! Telefon: 0720.366.434.

l Domn discret, 40 de ani, doresc o
relație discretă, cu o doamnă discretă,
pentru a ieși din monotonie. Aștept la
telefon: 0734.387.097.

l Doamnă serioasă, cu aparta-
ment și mașină, doresc să cunosc un
domn manierat,  nefumător, care nu
consumă alcool, să ne îngrijim la
bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
conducere. Telefon: 0799.391.409.

l Tânără, simpatică, sinceră, se-
rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0744.818.223.

l Domn din Brad, distins, 63 de
ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie – căsătorie. 
Telefon: 0752.755.480.

PIERDERI

l Pierdut Certificat constatator
cu nr.15186/08.05.2013 privind sediul
social și activități desfășurate la terți,
al NASTA MIRCEA RAREȘ ÎNTRE-
PRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în
Orăștie. Se declară nul.

l Pierdut certificate constata-
toare, emise de ONRC Hunedoara, pen-
tru sediu si punct de lucru ale SC
VOICRAPTRANS SRL cu sediul în Brad,
str. Țărățel, nr. 44A, jud. Hunedoara,
număr de înregistrare la registrul
comerțului  J20/502/1998, CUI
10758887. Se declară nule.

l Pierdut certificat constatator
nr. 57472/08.09.2017, pentru activ-
ități la beneficiar, al SC SUPERBU-
CATARII STUDIO LINE SRL, emis de
ONRC Hunedoara. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând două rucsacuri pentru
școlari, 20 lei/bucată. Telefon:
0743137.888.

l Vând fustă de piele, mărimea
32, nouă, de culoare maro închis. Preț:
55 lei, negociabil. Telefon:
0725.483.189.

l Vând din producție proprie vin
alb și roșu, din boabe selecționate, la
prețul de 8 lei litrul. Cantitate max-
imă 5 litri. Vinul se poate degusta, iar 
pentru cantități mari se negociază.
Telefon: 0724.451.762.

l Vând foarte convenabil set de
16 oale, complet noi, ambalaj original,
oțel inoxidabil, cu baza din nouă stra-
turi, fabricat în Elveția. Preț negocia-
bil, telefon: 0724.451.762.

l Vând cavou de 2 persoane, cu
capac și cruce de marmură, în cimi-
tirul Bejan, Deva, situat în zonă bună.
Telefon: 0724.786.105.

l Vând țiglă tip Bârcea, 170
bucăți. Preț, 100 lei, tel.0745.009.937.

l Vând mașină de cusut ”Pfaff,
stare bună, preț: 3000 lei, telefon:
0745.009.937.

l Vând Puffer (boiler cu o ser-
pentină), 800 l, pus în funcțiune, dar
nefolosit. Preț: 1500 lei, telefon:
0745.009.937.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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16 - ActuAlItAtE

• LOCALITATEA: Hunedoara
DATA: 08.02.2019
INTERVAL ORAR: 09:00 - 15:00.
STRĂZI AFECTATE: MICRO IV (STRĂZILE AFECTATE: Oltului, Streiului Jiului,
Crângului, Mureșului, Câmpului, , Luncii, Stadionului, Mihai Viteazul, Dacia,
MICRO V/2: Eroilor, Independenței, Rândunicii, Aleea Școlii, Ghioceilor, 
Mioriței, Buituri, Aleea Bicicliștilor, Vasile Pârvan, M.Vulcanescu, Izvorului.
MOTIVUL: Reparație branșament hidrant apă, Colegiu Economic „ Emanuil
Gojdu”.
• LOCALITATEA: Brad
DATA: 08.02.2019.
INTERVAL ORAR: 09:00 - 15:00.
STRĂZI AFECTATE: Oituz, Livezilor, Izvorului, Salcâmilor, Unirii
MOTIVUL: Avarie conductă rețea apă potabilă, DN 25 pe strada Oituz.

OPRIRI DE APĂ

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, organizează concurs

pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de:
- expert, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului

Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
- consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compar-

timentului Executări Silite și Insolvență – Serviciul Buget, Finanțe, Contabil-
itate, Taxe și Impozite Locale din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Brad;

- consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului
Monitorizare Asistenți Personali – Serviciul de Asistență Socială – Direcția
de Asistență Socială Brad din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Brad.

Concursul va avea loc în data de 14.03.2019, ora 11,00 – proba scrisă, la
sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, str. Independenţei, nr. 2, jud.
Hunedoara.

Condițiile de participare la concurs sunt: 
- pentru funcția publică de execuție de expert, clasa I, grad profesional

superior în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Brad:

- studii economice sau tehnice universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare economice sau tehnice de lungă du-
rată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani;
- pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad pro-

fesional asistent în cadrul Compartimentului Executări Silite și Insolvență
– Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Taxe și Impozite Locale din aparatul
de specialitate al Primarului Municipiului Brad:

- studii juridice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii juridice  superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor – minim un an;
- pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional

asistent în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali – Ser-
viciul de Asistență Socială – Direcția de Asistență Socială Brad din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Brad:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii su-
perioare de   lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
cu specialitate asistență   socială sau specializare în asistență socială;

- vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în perioada 08.02.2019

– 27.02.2019, la sediul Primăriei Municipiului Brad, din Brad, str. Indepen-
denţei, nr. 2, jud. Hunedoara, telefon 0254612665, fax 0254612669, e-mail
bradprim@yahoo.com.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Brad,
persoană de contact: Florina Mateș, consilier, clasa I, grad profesional supe-
rior – Compartiment Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primaru-
lui Municipiului Brad.

PRIMAR
FLORIN CAZACU

Ultramaratonistul din
judeţul Bistriţa-Năsăud a
degerat la picioare încer-

când să promoveze turismul şi
legăturile între regiunile transil-
vane.

Deva – După ce a câştigat de trei
ori ultramaratonul de la Polul Nord,
polisportivul bistriţean Tiberiu Uşeriu
a fost nevoit să abandoneze, zilele tre-
cute, cea mai grea cursă din lume,
Yukon Arctic Ultra, după ce a străbă-
tut, la minus 40 de grade, aproape
100 de kilometri, prin teritoriile de
nord ale Canadei. 

Diagnosticat cu degerături la am-
bele picioare, Uşeriu a fost internat la
Whitehorse General Hospital, în
Canada, acolo unde a fost transportat
cu un elicopter direct din cel de-al
doilea punct de verificare al cursei
Yukon Arctic Ultra.

După câteva zile de pauză, Tibi a
postat pe pagina sa de socializare
câteva rânduri prin care explică de ce
medicii l-au obligat să părăsească ul-
tramaratonul, dar şi câteva în-
văţăminte de care ar trebui să ţină
cont toată lumea.

„Pun pariu că mulți dintre voi vă
puneți întrebarea asta. Adică merită
să mergi la capătul lumii ca să îngheți
în somn, ca fetița cu chibriturile?
Bineînțeles că merită! La fel ca fiecare
secundă trăită din viața asta. 

Iar ratările sunt, de fiecare dată, un
profesor mai eficient decât orice tri-
umf. Ele fac parte din poveste și tre-
buie să fie asumate ca atare. Cum ar fi
seria de ghinioane de la Tor de Géants,
pe care nu o să le uit cât oi trăi.

Acum sunt în spital, conectat la
aparate și monitoare. Am o pijama
ridicolă, cu picățele. Timp de 5 zile,
cam 6 ore pe zi, o să fac un fel de dia -
liză menită să-mi dilate vasele sa -
nguine. Apoi mi se va decide soarta.
Mi-e rău, văd triplu și am senzația că
îmi crapă capul.

Degetele de la piciorul stâng nu le
simt în continuare. Sunt bășicate, um-
flate și arată dramatic. Medicii zic că
toate astea sunt semne bune, deși mie,
sincer, nu-mi par. Am timp să re-
flectez. E momentul ideal de sinceri-
tate, în care să te întrebi cum de ți s-a
întâmplat tocmai ție chestia asta. De
ce? Ce clișeu! (...) Eu am venit aici cu
un scop, ca într-o misiune, călăuzit de
o cauză în care cred foarte tare. Și
anume că Via Transilvanica
(https://www.viatransilvanica.com/),
drumulețul ăsta al nostru, s-ar putea
ca, într-o bună zi, să ne unească mai
mult decât toate festivismele cen-
tenare la un loc. (...)

Vă mulțumesc tuturor pentru încu-
rajări, susținere și gânduri bune”, a
scris sportivul pe pagina sa de so-
cializare.

Tibi Uşeriu – un promotor al Via Transilvanica.
Învăţăminte de la un mare om


