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Bogată și fascinantă, cultura niponă are tradiții
de mii de ani, unde, legătura indisolubilă dintre
om și natură este reflectată și prin previziunile
zodiacale. Spre deosebire de europeni,
japonezii au doar 11 semne zodiacale. 
Acestea au nume de plante, animale, persona -
je de legendă sau elemente din mediul încon-
jurător, în care sunt prezentate caracteristicile
fiecărei zodii, în funcție de data nașterii./p.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.16
Candidaţii la un permis de
şofer au la dispoziţie
încă două zile pentru

susţinerea probei de traseu.
Locurile sunt limitate. 

adMiniStraţiePag. 3
O informaţie falsă postată
pe o pagină de socializare 
a generat o adevărată 
furtună în mediul online.
Victima este primarul
Devei, Florin Oancea. 

tiMP liberPag. 16

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

Mica Unire este sărbătorită
printr-o serie de acţiuni
comemorative. La Deva
este încă în picioare clădi-
rea în care a înnoptat
Alexandru Ioan Cuza.
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Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro
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“A te simţi iubit, îţi dă un sentiment de 
siguranţă” - interviu cu Pr.dr. Ioan-Marius
POPA, Consilier Cultural - Episcopia Devei 
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GRATUIT

SMurd – Salvital, în pericol
de a rămâne fără bani 
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– Pentru începutul dia-
logului nostru, punctați-ne
pe scurt cele mai semnifica-
tive rezultate ale activității
Colegiului în prima parte a
acestui an școlar în curs.

– Este o certitudine că
școala, ca instituție forma-
toare de caractere, nu reprez-
intă  un scop în sine, ci este,
mai degrabă, un mijloc pentru
realizarea unor țeluri supe-
rioare în viață. "Non scholae,
sed vitae discimus", spunea
filozoful Seneca. Elevii noștri,
ca de altfel toți tinerii care se
înscriu în  prototipul elevului
modern în acest secol XXI, nu
învață strict pentru școală, ci
se pregătesc pentru a putea
face față cerințelor tot mai
complexe ale vieții, ale soci-
etății în care trăiesc.

În prima parte a anului șco-
lar în curs, activitatea Colegiu-
lui nostru a fost intensă, și s-a
desfășurat dinamic, de-a lun-
gul unui semestru concentrat,
mai scurt decât de obicei, dar
dens și complex.  Preocuparea
primordială a elevilor și a
cadrelor didactice de la
Colegiul Național Decebal din
Deva a fost atingerea perfor-
manței în actul educațional,
desfășurarea unui proces de
învățământ care are un singur
scop: calitatea.   

Profesorii care formează
colectivul de cadre didactice al
Colegiului Naţional „Decebal”
din Deva, colectiv de înaltă ţin-
ută profesională (unii foşti ab-
solvenţi ai colegiului se
regăsesc între cadrele didac-
tice), au fost, de-a lungul se-
mestrului care s-a încheiat în
luna decembrie 2019, preocu-
pați de continua perfecţionare
profesională şi de formarea şi
dezvoltarea personalităţii
elevilor. Așadar, am avut  per-
manent în obiectiv seriozi-
tatea, abnegaţia, disciplina,
respectul pentru munca bine
făcută şi pentru semeni. Acest
aspect, alături de potenţialul
remarcabil pe care  îl deţin ele-
vii, a făcut posibile rezultatele
foarte bune obţinute de elevi.
Mulți dintre aceștia au termi-
nat semestrul I cu medii foarte
mari, devenind bursieri de
merit.

De asemenea, elevii clase -
lor terminale, respectiv a VIII-
a și a XII-a, au început

pregătirea asiduă pentru ex-
amenele naționale pe care le
vor susține la finalul acestui an
școlar: Evaluarea Națională
pentru elevii clasei a VIII-a și
Bacalaureatul pentru elevii
clasei a XII-a.

Rezultatele muncii con-
secvente ale colectivului de
profesori și ale elevilor de-
opotrivă au fost încununate și
de o serie de recunoașteri ofi-
ciale ale calității actului peda-
gogic.

În luna noiembrie a acestui
an școlar, elevii decebaliști au
susținut cu succes examene
care au deja o îndelungată
tradiție în școala noastră: se-
siunile de certificare a compe-
tențelor lingvistice în limba
germană DSD  Deutsches
Sprachdiplom - nivelurile B2 /
C1 și OSD Osterreichisches
Sprachdiplom - nivelurile A1 -
C1. 

Facilitarea organizării aces-
tor examene se datorează De-
partamentului de Învățământ
în străinătate al Guvernului
German, respectiv Centrului
de Limbi Străine EECentre Eu-
ropean Examinations cu
sediul în  București.

În anul 2018, Ministerul
Educaţiei Naţionale a desem-
nat Colegiul Național „Dece-
bal” Deva - Centru de
Ex ce lenţă în Tehnologia Infor-
maţiei (CETI). Astfel, colegiul
nostru face parte dintr-un
proiect amplu, denumit ,,Pro-
movarea şi susţinerea exce-

lenţei în educaţie
prin dezvoltarea
competenţelor în
disciplina Tehno -
logia Informaţiei”,
derulat cu spri-
jinul Guvernului
Japoniei. 

Proiectul are
ca obiectiv asigu-
rarea condiţiilor
optime de pre gă -
tire şi dezvoltare
a elevilor din
clasele IX - XIII
capabili de per-
formanţe înalte
(profil matemat-
ică - informatică),
prin înfiinţarea şi
operaţionalizarea, la nivel na -
țio nal, a 60 de Centre de Exce-
lenţă în Tehnologia Infor-
 maţiei. 

– Care vă sunt, în conti -
nuare, gândurile, iniția-
tivele, metodele de lucru,
pentru o bună calitate a în-
vățământului și o fruc-
tuoasă finalizare a anului
școlar 2019-2020 ?

– Desigur, activitatea noas-
tră se va desfășura sub semnul
calității actului educațional,
care trebuie să primeze. Toate
inițiativele  și activitățile des-
fășurate în cadrul Colegiului
nostru se vor concretiza în re-
alizarea unui învățământ de
calitate, în menținerea stan-
dardelor de excelență, fapt
deja cunoscut în peisajul  șco-

lar hunedorean.
Suntem o școală cu person-

alitate morală puternică, iar
crezul nostru este că prin edu -
cație, prin cultivarea unor va -
lori-cheie precum: munca,
încrederea, onestitatea, com-
petența, performanța, curajul
acțiunii civice, prin educarea
drepturilor omului, influ-
ențăm infrastructura mentală
a societății românești. 

Așadar, oferim societății
tineri educați, formați, care
vor aduce beneficii sociale pe
termen lung  și vor spori stan-
dardele calitative ale omului
modern, prin toate provo -
cările acestei lumi a secolului
XXI.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

COLEGIUL NAŢIONAL „DECEBAL”
DEVA - ŞCOALĂ CU PERSONALITATE 

MORALĂ PUTERNICĂ
Interviu cu prof. dr. Marin Florin ILIEȘ - directorul Colegiului Național „Decebal” Deva

Preţul
gunoiului 
ar putea 

să crească
Deva - Autorităţile din

judeţul Hunedoara vor trebui
să rezolve în acest an trei mari
probleme legate de mediu.
Este vorba despre închiderea
gropilor de gunoi de la Uricani
şi Vulcan, dar şi despre găsirea
celei mai bune soluţii prin care
oamenii trebuie determinaţi să
colecteze selectiv deşeurile.
Dacă pentru primele două
soluţiile sunt de ordin financiar,
pentru colectarea selectivă va
fi nevoie de un efort mai mare,
deoarece este vorba despre
schimbarea unor mentalităţi.
În ceea ce priveşte gropile de
gunoi, cea de la Uricani va fi în-
chisă prin fonduri alocate de
Consiliul Judeţean Hunedoara,
iar cea de la Vulcan din bani
obţinuţi prin proiecte eu-
ropene Programul Operaţional
Infrastructură Mare (POIM). 

Administratorul public al
judeţului Hunedoara, Costel
Avram, a declarat că gradul de
colectare selectivă a gunoiului
este de numai 5%, în condiţiile
în care normele de mediu pre-
văd ca acesta să fie de 20%, la
finalul anului trecut. Penali -
tăţile pentru acest neajuns vor
fi plătite însă de primării. 

Eliberarea
cardului 

european de
sănătate 
duplicat

Deva - Persoanele asigurate
pot solicita eliberarea unui
card european de sănătate du-
plicat în cazul pierderii, deteri-
orării sau alte situații
justi ficate. În Monitorul Oficial
al României a fost publicat Or-
dinul pentru aprobarea proce-
durii de eliberare, a modalității
de suportare a cheltuielilor
aferente procedurii și dis-
tribuției cardului european de
asigurări sociale de sănătate
duplicat către asigurat. Astfel,
asiguratul care solicită în-
locuirea cardului european de
asigurări sociale de sănătate va
putea beneficia, contra cost, de
un card european duplicat, a
cărui perioadă de valabilitate
nu va putea depăși perioada de
valabilitate a cardului inițial. 

Condiţiile care trebuie în-
deplinite de solicitanţi pot fi
găsite în articolul apărut pe
www.accentmedia.ro.



O
postare pe Face-
book în care sunt
prezentate fo-

tografii luate de pe un site
străin a creat un adevărat
uragan în rândurile iubito-
rilor de animale.

Deva - Primarul munici -
piu lui Deva, Florin Oancea, a
declarat miercuri că este vic-
tima unui fake-news, după ce
mai multe imagini în care se
prezintă câini comunitari
într-o stare de sănătate jal-
nică, au fost promovate pe
Facebook de către două femei
implicate în activitatea de
protecţie a animalelor.

Fotografiile sugerează că
animalele ar trăi în condiţii
foarte grele în adăpostul
primăriei din Deva, primarul
contrazicând postările apă -
rute în spaţiul virtual. El a
menţionat că adăpostul a fost
închis în urmă cu şapte luni, o
dată cu încetarea activităţii
Serviciului judeţean pentru
animalele fără stăpân.

„Sunt revoltat (de acele
postări, n.r.) pentru că sunt in-
toxicări, manipulări şi minci-
uni ordinare. Vă mărturisesc
că în cei doi ani de adminis-
traţie locală nu am putut să-
mi imaginez că cineva poate
să meargă atât de departe.
Sunt nişte imagini foarte dure
preluate de pe un site german.
Imaginile sunt dureroase –
atrocităţi, dar acel site ger-
man nu menţiona în ce locali-
tate din România şi la ce
adăpost au fost făcute acele
atrocităţi. Am fost acuzat di-
rect că sunt responsabil de
acele atrocităţi care s-ar fi pe-

trecut în adăpostul de la Sân-
tuhalm. Dacă în Deva nu este
niciun câine, pozele nu puteau
fi făcute aici. Am sunat şi alţi
primari şi am întrebat dacă au
avut un astfel de caz. Mi-au
răspuns că din cele opt adă-
posturi nu au avut aşa ceva”, a
spus primarul Florin Oancea.

Ameninţări la 
adresa familiei

El a menţionat că postările
de pe Facebook au creat o
stare de emoţie negativă pu -
ternică în rândurile iubito-
rilor de animale, care s-au

regăsit în comentarii extrem
de dure la adresa sa şi a fami-
liei sale.  „A început o avalanşă
de comentarii în care mă
făceau criminal, să păţesc eu şi
familia mea ceea au păţit câinii
din imagini, om fără suflet, că
nu mă preocupă nimic nici
pentru semeni, nici pentru an-
imale. Lucruri total false. Eu
sunt un iubitor de animale.
Am acasă trei câini, iubesc ani -
malele”, a completat Oancea. 

Primarul a mai spus că va
depune plângere penală îm-
potriva celor două femei care
au iniţiat şi distribuit postarea

cu fotografiile false din adă-
postul Deva, fiind decis să le
dea în judecată. 

Numărul câinilor
vagabonzi a crescut

Pe de altă parte, edilul şef a
arătat că a primit peste 300
de sesizări din partea locuito-
rilor municipiului Deva, refe -
ritoare la creşterea numărului
de câini de pe străzi, însă
edilul local a menţionat că
ani malele ar fi fost aduse din
alte localităţi şi abandonate
noaptea în oraş. 

Oancea a arătat că admi -
nis traţia locală va lua mă-
surile necesare pentru ca
oamenii să se poată deplasa,
în siguranţă, pe străzi, iar
câinii vagabonzi să fie prinşi şi
duşi într-un adăpost care în-
deplineşte condiţiile legale
impuse în Uniunea Euro-
peană. În acest sens, primarul
a arătat că autoritatea locală a
prins suma de 350.000 de lei
în bugetul pe acest pentru a fi
utilizată în cadrul unui servi-
ciu propriu de ecarisaj sau
într-o formă de asociere cu
alte primării din judeţ.
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Primarul Devei, victimă a unei dezin-
formări legată de câinii comunitari

Vulcan - Autorităţile din
judeţul Hunedoara au luat
mai multe măsuri pentru
prevenirea răspândirii pestei
porcine africane. Boala a fost
confirmată sâmbăta trecută
la patru mistreţi de pe un
fond de vânătoare din zona
municipiului Vulcan, în Valea
Jiului.

Pentru prevenirea răspân -
dirii pestei porcine africane
au fost luate măsuri imedi-
ate. Astfel, până ieri au fost
instituite două filtre pentru
controlul maşinilor care cir-
culă pe drumul naţional DN
66. Primul este la intrarea în
judeţul Hunedoara, dinspre
judeţul Gorj, iar al doilea la

intersecţia şoselei dinspre
Aninoasa spre localitatea Is-
croni. Medicii veterinari din
cadrul Direcţiei Sanitar –Ve -
te rinare care au participat la
acţiunile din cele două filtre
rutiere au dat mai multe
sancțiuni.

„Medicii veterinari care au
participat la acțiunile din
cele 2 filtre, au dispus 3
sancțiuni contraventionale in
valoare de 22.500 lei pentru
transportul animalelor (bo -
vine si ovine) fără docu-
mente sanitar-veterinare și
cu mijloace de transport
neautorizate. Sancțiunile au
fost dispuse în baza HG 984/
2005, cu modificările și com-

pletările ulterioare”, a infor-
mat Prefectura Hunedoara.

De asemenea, în Labora-
torul Sanitar Veterinar Hune-
doara, au intrat 51 de probe
de la mistreţii vânaţi pe fon-
durile de vânătoare şi şapte
probe de la porcii morţi în
exploataţiile comerciale de
suine de pe raza judeţului.

În prevenirea răspândirii
bolii sunt implicaţi şi jan-
darmii, aceştia patrulând în
zonele de competenţă ale
posturilor montane pentru a
observa eventuale cadavre
de porci mistreţi. Totodată,
dunt în atenţie autovehi -
culele care transportă por -
cine. 

În plus, Garda Forestieră a
informat că în zilele care au
trecut de la confirmarea fo-
carului, administratorul Fon-
dului de vânătoare 65

Vul can, a început vânătoarea
impusă în astfel de situaţii şi
regăsită în Planul de măsuri
adoptat la Prefectura Hune-
doara. 

Mistreţi bolnavi de pestă porcină africană



- Cum apreciați activitatea
din anul 2019 a parohiilor
aparținătoare Episco piei?

- Ne bucurăm să putem
constata o îmbogăţire, de la an
la an, a activităţilor derulate
de fiecare parohie hunedore-
ană în parte. Preoţii din
cuprinsul eparhiei noastre
sunt conştienţi de necesitatea
implicării lor în diferite mani-
festări cultural-educative şi
activităţi social-misionare. La
nivelul parohiilor urbane
aceste activităţi au un impact
mai puternic şi sunt evidente.
Este adevărat că avem şi paro-
hii cu un număr redus de
credincioşi sau care au în
componenţa lor puţini tineri,
îndeosebi în mediul rural, dar
şi aici, preoţii realizează în
măsura posibilităţilor o fru-
moasă activitate misionară. 

- Cât despre promovarea
și susținerea de programe
social filantropice ce ne
puteți spune?

- De la bun început trebuie
să afirmăm faptul că, noi creş-
tinii ortodocşi avem datoria de
a ne ajuta aproapele. Aşadar
vă putem reliefa o expunere
retrospectivă şi nicidecum o
enumerare laudativă. Putem
aminti în acest context Centrul
de incluziune socială - unde
este oferit sprijin cu alimente,
sprijin financiar persoanelor
cu probleme de sănătate; Cen-
trul de Informare și Consiliere
socială unde se oferă infor-
mare și consiliere socială în
vederea depășirii situațiilor de
criză; Centrul Socio-Medical
„Sfântul Nectarie” Deva, prin
care s-au realizat 1400 de con-
sultații medicale și proceduri;
Proiectul Masa Bucuriei de-
marat în anul 2010, prin care
se oferă zilnic masa pentru
195 de elevi ş.a. Prin inter-
mediul acestor proiecte, la
care se mai adaugă şi altele, au
fost ajutate mii de persoane
din cuprinsul judeţului Hune-
doara. Menționăm aici și Cen-
trul de instruire culturală și
tehnico - aplicativă de la
Muncelu Mic, prin care 37 de
copii au beneficiat de excursii
la diferite obiective turistice și
industriale din județ, muzee,
fabrici, aerodrom şi au partic-
ipat la jocuri şi activităţi
tehnico-aplicative. 

Amintim totodată Campa-
nia de donare de sânge în
parteneriat cu Centrul de
transfuzie sanguină Deva, or-
ganizată pe parcursul anului
2019, prin care au fost salvate
nenumărate vieţi la nivelul

eparhiei şi nu numai. Prin in-
termediul Centrului Eparhial
a fost donată aparatură med-
icală de specialitate precum și
consumabile medicale pentru
spitale din județul Hunedoara.
În cadrul proiectului social-
educațional și cultural, Bursa
„Părintele Arsenie Boca”, Epis-
copia Devei şi Hunedoarei, îm-
preună cu diferiţi parteneri şi
colaboratori, a acordat un
număr de 26 de burse pentru
anul școlar 2019-2020. Prin
intermediul celor cinci Pro-
topopiate, Episcopia Devei şi
Hunedoarei a oferit ghiozdane
şi rechizite şcolare pentru
mulţi elevi nevoiaşi din
cuprinsul eparhiei noastre. De
asemenea, la nivelul Epis-
copiei Devei şi Hunedoarei au
fost organizate diferite colecte
de alimente prin care a fost
adusă alinare şi sprijin concret
multor familii nevoiaşe, greu
încercate în decursul anului
trecut.

- Ce ne puteți spune despre
promovarea cărții religioase
în rândul tineretului și cum
preoții din parohii au dus la
îndeplinire deciziile Sfântului
Sinod în problema educației
acestora?

- Cartea religioasă a fost în-
delung promovată în cuprin-
sul parohiilor din Episcopia
Devei şi Hunedoarei. Un
proiect eficient de promovare
a cărții duhovnicești în parohii
a fost acela prin care fiecare
familie a primit în dar câte o
carte de Învăţătură de cre -
dinţă creştin ortodoxă. Preoţii
au reuşit să ducă la îndeplinire
deciziile Sfântului Sinod în
vederea educării tinerilor
creştini pe valorile scripturis-
tice şi patristice autentice. Slu-
jitorii Sfintelor Altare au
menirea să împărtăşească
lumii comoara cea bună,
anume Cuvântul lui Dum-
nezeu şi Pâinea Vieţii.

- Cum s-a promovat di-
fuzarea și citirea Sfintei
Scripturi, a cărților duhov ni -
cești și ce activități cultural
educative s-au organizat
pentru promovarea cred-
inței creștin ortodoxe?

- Promovarea şi difuzarea
Sfintei Scripturi şi a cărţilor de
literatură duhovnicească s-a
realizat prin reţeaua de maga-
zine de cărţi şi obiecte bis-
ericeşti din municipiile Deva,
Hunedoara, Petroşani, prin
pangarele multor parohii ur-
bane sau ale mănăstirilor şi
ale schiturilor din ascultarea

eparhiei noastre. De aseme-
nea, mulţi preoţi au început în
ultimii ani să ofere credin-
cioşilor, în mod gratuit, cărţi
de spiritualitate şi literatură
duhovnicească. 

Prin diferitele manifestări
duhovniceşti organizate de
către Centrul Eparhial - con-
ferinţele teologice, Zilele Cred-
inţei şi Culturii sau Pătimitori
şi Pătimire în închisorile co-
muniste  la care au fost invi-
tate personalităţi de marcă
precum: Cristian Curte, renu-
mit realizator de emisiuni şi
om de presă, conf.univ.dr.
Adrian Papahagi, maeştrii
Dorel Vişan şi Mircea Vintilă
sau părintele profesor Radu
Preda, Președintele exe cutiv al
Institutului de Investigare a
Crimelor Comunis-   mului și
Memoria Exilului Ro mânesc,
s-a realizat o intensă pro-
movare a valorilor creştin-
ortodoxe şi româneşti
autentice. Bineînţeles, am-
intim aici doar o parte a celor
care au reuşit prin confe -
rinţele sau manifestările

susţinute la Deva să apropie
pe credincioşi mai aproape de
o eficientă articulare a  cred-
inţei în post-modernitate.

- În finalul dialogului nos-
tru vă rugăm să adresați
câteva gânduri duhovnicești
pentru cititorii noștri.

- La începutul anului 2020
este nevoie să ne readucem
aminte de cei din jurul nostru,
de afecțiunea, bucuria și
dragostea pe care trebuie să le
semănăm în societate. Dintre
toate făpturile de pe Pământ,
omul este ființa care are cea
mai îndelungată perioadă de
creștere și dependență nu
doar fizică, ci și afectivă, având
nevoie pentru mulți ani atât de
hrană materială, cât și de
„pâine” afectiv-emoțională,
care trebuie să-i fie furnizate în
familie. A te simți iubit îți dă un
sentiment de siguranță în
fiecare moment al existenței.
Tocmai de aceea, familia ar tre-
bui - prin excelență - să fie un
leagăn al dragostei și nicide-
cum o sursă de nesiguranță, de

anxietate. Sfântul Apostol
Pavel îi scria ucenicului său
Timotei, că va veni o vreme
când oamenii vor fi lipsiţi de
dragoste…, iubitori de des-
fătări mai mult decât iubitori
de Dumnezeu (II Timotei 3, 3-
4). Suntem avertizați de Sfânta
Scriptură și de Sfinții Părinți că
va exista un declin al con-
viețuirii civice și o degradare a
vieții de familie, egoismul
răspândindu-se tentacular.
Dragostea este însă cea care ne
va ajuta să biruim acest rău
prezent în societatea contem-
porană. 

O viață ancorată în valorile
Sfintei Scripturi, cu atenția
sporită pe învățătura și exem-
plul Sfinților Părinți, con-
cretizate prin Împărtășirea cu
Trupul și Sângele Domnului
nostru Iisus Hristos va putea
aduce o puternică revigorare
duhovnicească a tuturor oa-
menilor interesați sincer de
perspectiva Veșniciei.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș
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“A te simţi iubit, îţi dă un sentiment de siguranţă”
Interviu cu Pr.dr. Ioan-Marius POPA, Consilier Cultural - Episcopia Devei şi Hunedoarei
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U
n paramedic angajat
la Asociaţia SMURD
– Salvital Hunedoara

câştigă 2.000 de lei pe
lună.

Deva - Asociaţia Salvital
Hunedoara, care se ocupă de
gestionarea activităţii mo -
dulelor SMURD în judeţul
Hunedoara, nu mai are bani
pentru plata salariilor para-
medicilor şi a contribuţiilor
către stat aferente acestor
sume.

Asociaţia se confruntă cu o
criză financiară fără precedent
după ce din cadrul Salvital 
s-au retras mai multe primării
care aveau calitatea de mem-
bru şi care asigurau, din coti-
zaţii, o parte din venituri. 

Fără sumele adunate de la
cei 23 de membri retraşi din
Salvital, bugetul asociaţiei s-a
diminuat cu peste 480.000 de
lei, ceea ce reprezintă cheltu-
iala pe o lună de zile a organi-
zaţiei.

Situaţie critică, 
bani puţini

„Situaţia este destul de cri -
tică. Peste două zile trebuie să
plătim contribuţiile la stat şi
ne mai lipsesc din cont 84.000
de lei. Sper să avem posibili-
tatea să plătim această sumă
până joi, dacă nu, vom fi în
situaţia de a achita penalităţi.
Problema este în perioada
imediat următoare, în cont nu
mai sunt bani pentru salarii”, a
declarat preşedintele Salvital,
Petru Mărginean.

El a menţionat că a discutat
situaţia fondurilor de salarii
cu conducerile Consiliului
Judeţean Hunedoara şi cu cele
ale primăriilor din Deva şi
Hunedoara, manifestându-şi
speranţa că sumele necesare
pentru plata drepturilor bă -
neşti ale paramedicilor să
poată fi asigurate până la mij -
locul lunii februarie. 

În prezent, un paramedic
SMURD angajat al Asociaţiei

Salvital câştigă un salariu net,
în medie, de 2.000 de lei pe
lună. Pentru creşterea salari-
ilor nete la 3.000 de lei pe
lună, bugetul anual al organi-
zaţiei are nevoie de o supli-
mentare cu 60%. 

Una dintre soluţiile pro-
puse se referă la majorarea co-
tizaţiilor anuale pentru
primăriile de oraşe de la 5 la
10 lei pe locuitor, însă nu toate
primăriile membre sunt de
acord cu această măsură, a
menţionat Mărginean.

Preluare de către
structurile ISU

Preşedintele Asociaţiei
Salvital a mai spus că o re-
zolvare a problemelor cu care
se confruntă cei 80 de para-
medici SMURD – Salvital din
judeţul Hunedoara ar fi prelu-
area acestora de către Inspec-
toratul pentru Situaţii de
Ur genţă, proiectul de lege
modificat urmând să fie intro-

dus pe ordinea de zi a Camerei
Deputaţilor în sesiunea vi-
itoare. De aceea, conducerea
asociaţiei se va adresa parla-
mentarilor din judeţ pentru
susţinerea proiectului de lege. 

Activitatea SMURD în
judeţul Hunedoara a început

în anul 2008, fondurile fiind
asigurate din cotizaţiile a 67
de membri, între care se
numără Consiliul Judeţean şi
mai multe primării. Cotizaţia a
fost stabilită iniţial la o valoare
de 5 lei pe an pentru fiecare
locuitor al judeţului. 

Vulcan - Trei biserici din
municipiul Vulcan au fost căl-
cate de hoţi în ultimele zile,
aceştia furând din lăcaşele de
cult două potire şi două cutii
ale milei, prejudiciul estimat
ridicându-se la circa 3.000 de
lei.

Furturile au fost comise
prin efracţie şi pe timp de
noapte, în perioada 19-21
ianuarie. Hoţii au  profitat de
faptul că bisericile vizate nu
ar fi avut sisteme de
supraveghere şi prevenire a
furturilor.

„Din primele cercetări, se
pare că autorii au pătruns în
cele trei biserici prin spar -
gerea unor ferestre profitând

şi de faptul că lăcaşurile de
cult nu erau asigurate cu sis-
teme anti-efracţie. Prejudiciul
total se ridică la aproximativ
3.000 de lei”, a declarat purtă-
torul de cuvânt al Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean
(IPJ) Hunedoara, Bogdan
Niţu.

În toate cele trei cazuri,
poliţiştii efectuează cercetări
sub aspectul comiterii in-
fracţiunii de furt calificat şi au
deja un cerc de suspecţi. 

Preotul Mănăsuc Zgîrcea,
de la Parohia Vulcan-Centrul
Vechi, şi-a exprimat nemulţu-
mirea faţă de gestul făcut de
hoţii care au dat spargerile. El
a rugat autorităţile să-i

găsească pe indivizii care au
recurs la acea faptă reproba-
bilă.

“Dumnezeu știe cu câtă
trudă și jertfelnicie am ridicat
biserica din Vulcan, câte nopți
nedormite am avut, datorii
peste datorii, neajunsuri, fac-
turi încă neplătite și alte cele.
Astăzi cu durere am găsit
bise rica spartă, totul vraiște,
altarul pângărit de niște oa-
meni fără Dumnezeu. Rog au-
toritățile locale și poliția să
intervină și să îi găsească pe
făptași. Nu este posibil așa
ceva, este a treia biserica
spartă în câteva zile în mu-
nicipiul Vulcan!”, a scris preo-
tul pe pagina sa de Facebook.

Trei biserici din municipiul Vulcan, călcate de hoţi

Salariile paramedicilor SMURD
sunt în pericol

Deva - Primăria Deva a în-
ceput procedura de con-
sultare publică cu privire la
proiectul de buget al mu-
nicipiului pe anul 2020, per-
soanele interesate de
struc tura acestuia având
posibilitatea să transmită ad-
ministraţiei locale puncte de
vedere sau observaţii până la
data de 3 februarie.

Propunerile referitoare la
modul de întocmire a bugetu-
lui local pe acest an pot fi de-
puse în scris la Centrul de
Informare a Cetăţenilor din
cadrul Primăriei Deva, a in-
format, marţi, conducerea in-
stituţiei.

Bugetul general al mu-
nicipiului Deva a fost stabilit,
în acest an, la o valoare de
187,2 milioane lei, în creştere
cu 15% faţă de anul 2019. La
această sumă se adaugă
10,46 milioane lei, excedent
din anul trecut, ce va fi utilizat
pentru finanţarea cheltu-
ielilor de la secţiunea de dez-
voltare a localităţii.

Toate informaţiile despre
structura bugetului pot fi
consultate pe site-ul Primă -
riei Deva, consultarea publică
privind proiectul de buget
local fiind programată pe 3
februarie, ora 12,00, la sediul
instituţiei.

Primăria Deva începe consultarea

publică pentru bugetul pe acest an
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În sala polivalentă din
municipiul Sebeș, sâm-
bătă s-au desfăşurat, o

serie de competiții organi-
zate  de către Asociația
județeană de Fotbal Alba
sub tutela FRF. În prima
parte a zilei, am urmărit
meciurile din prima fază 
a grupelor din cadrul Cam-
pionatului Judeţean de
Fotbal în Sală al județului
Alba. Competiţia va de-
semna, în județul vecin,
campioana care va întâlni

apoi formația campioană
din județul Hunedoara.

A urmat un meci demon-
strativ între  echipele de la
AJF Alba şi AJF Hunedoara,
care s-a încheiat la egalitate
iar  revanșa va fi  pe terenul
de la Deva, probabil în luna
februarie.

În ultima parte  a zilei fot-
balistice de la Sebeș, am ur-
mărit  finala interjudețeană  a
competiției  naționale ”Tro-
feul Campionilor”, în care 
s-au întâlnit  campioanele din

județele Alba și Hunedoara
de la Cupa Firmelor și Insti-
tuțiilor, mai precis IPJ Alba și
ISU Hunedoara. La finalul în-
tâlnirii scorul  final a fost 3-3,
dar după loviturile de depar-
tajare, echipa  gazdă,  IPJ Alba
s-a impus  în  cele din urmă
cu 6-4. 

Formația   care a repre zen -
tat județul nostru a fost alcă-
tuită din următorii jucători:
Valentin Gîmbuță, Erwin Pe-
traș, Adrian Agapi, Adrian
Oancea, Claudiu Zamă, Mar-

ius Ghera, Oliver Spaniol,
Emilian Petrișor, Claudiu
Bibarț, Atilla Szemcsuk, Cris-
tian Clej și Ciprian Pepenar,
ultimul fiind  antrenor jucă-
tor al acestei echipe. 

Toate partidele desfășu-
rate pe terenul de la Sebeș au
fost arbitrate de Marian Bor-
dean – fost arbitru de Liga I și
actual președinte al CJA Sibiu,
acesta acceptând invitația,
alături de noul președinte al
AJF Sibiu, Ioan Duma.

Cele două formații
din județul Hune-
doara, care

evoluează în seria a IV-a
din liga a treia de fotbal ,
revenite la antrenamente
după vacanța de iarnă, își
programează  pentru pe-
rioada următoare jocuri
amicale de pregătire în
perspectiva returului de
campionat.

CS Hunedoara a anunțat că
a stabilit până în acest mo-
ment câteva partide  amicale,
care se vor desfășura după
următorul program:

25.01 Unirea Alba Iulia -
CS Hunedoara

1.02  si 8.02 Pandurii Tg.
Jiu - CS Hunedoara (pe teren
sintetic)

15.02 adversar nedesemnat

22.02 CS Hunedoara -
Unirea Alba Iulia

29.02 CS Hunedoara - Vi-
itorul Șelimbar

LPS Cetate Deva, despre
care am mai spus că va des-
fășura toate partidele progra-
mate în returul de campionat,
numai pe alte terenuri(fie la
Simeria, fie la Certej)
deoarece stadionul din Deva
a intrat in reparații generale,
are programate următoarele
jocuri amicale,toate sunt în
deplasare și numai în luna
februarie:

7.02 sau 8.02  cu Metalur-
gistul  Cugir

14.02 sau 15.02  la Unirea
Alba Iulia

21.02 sau 22.02 la Aurul
Brad

28.02  sau 29.02 cu U
Craiova (pe terenul de la Tg.
Jiu)

Un meci care se va des-
fășura tot în februarie , în
funcție de program, este cel

perfectat cu CSM Vulcan și
care se va desfășura pe
terenul de la Petroşani.

Fotbal Liga a III-a:  Jocuri amicale pentru echipele din județ

Fotbal: ”Trofeul Campionilor”-
ISU Hunedoara, locul II 

la faza regională   

Top 3 salarii
din Liga 1! 

Un jucător de
la FCSB

câștigă cu
20.000 de

euro mai mult
decât Chipciu

CFR a dat lovitura
iernii pe piața trans-
ferurilor. Ardelenii au

reușit să-l aducă pe
Alexandru Chipciu și l-au
ademenit pe acesta cu un
salariu de 30.000 de euro
pe lună. 

Totuși, mijlocașul nu este
cel mai bine plătit fotbalist din
Liga 1. Adi Popa câștigă
50.000 de euro pe lună la
FCSB. În topul salariilor din
Liga 1, podiumul este comple-
tat de Cristi Manea, care și el,
ca și Chipciu, încasează 30.000
de euro pe lună. Dacă la fostul
jucător de la Anderlecht
salariul este plătit integral de
campioana României, la Popa
și la Manea lucrurile stau cu
totul altfel. Gigi Becali plătește
doar o parte din salariile celor
doi. Popa și Manea sunt îm-
prumutați de la Reading și
Apollon Limassol, iar cea mai
mare parte din salariu este su-
portată de cluburile de care
aparțin. Atât Popa, cât și
Manea sunt jucători împru-
mutați și este greu de crezut
că Gigi Becali se va răzgândi și-
i va păstra la echipă, mai ales
că pentru jucătorul de 22 de
ani ar trebui să achite peste
două milioane de euro.
/www.digisport.ro

Foto: Mesagerul Hunedorean
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Federația Internațio -
nală de Haltere
(IWF) a anunțat

marți că sportivul Gabriel
Sîncrăian a fost 
descoperit pozitiv 
la reanalizarea probelor
antidoping de la JO 
Londra 2012.

Decizia Comitetului Inter-
național Olimpic de a reanal-
iza probele antidoping
prelevate la JO din 2012,
folosind metode moderne, a
lovit din plin mai multe fede -
rații naționale. Între acestea,
și forul român de specialitate,
care s-a trezit împins într-un
malaxor de imagine: toți cei
patru halterofili care au par-
ticipat la Londra 2012 au fost
descoperiți pozitiv!

IWF a dat, în ultimii ani,
mai multe comunicate despre
dopajul sportivilor noştrii
după retestarea probelor de

la Londra. 
Trei informări separate i-au

vizat pe cei patru sportivi
români prezenți la JO 2012:

13 martie 2019: Florin
Croitoru – locul 9 la categoria
56 kg

10 ianuarie 2020: Roxana
Cocoș – medalie de argint la
categoria 69 kg și Răzvan Mar-
tin – medalie de bronz la cate-
goria 69 kg

20 ianuarie 2020: Gabriel
Sîncrăian  – neclasat la catego-
ria 85 kg (a ratat toate cele trei
încercări de la procedeul
smuls)

Gabriel Sîncrăian este sus-
pendat opt ani după ce a fost
descoperit pozitiv și la Rio
2016, când i s-a retras medalia
de bronz obținută la 85 kg.
Toți cei patru sportivi români
au fost descoperiți cu exact
aceleași substanțe interzise
(steroizi anabolici androgeni –

metaboliți de stanozolol,
metenolone și testosteron)

Întâmplător sau nu, cazu -
rile au apărut imediat după
ancheta jurnalistă de am-
ploare care l-a vizat pe Tamas
Ayan (80 de ani), președintele
IWF, acuzat de manipularea
probelor doping, corupție,
fraudă și gestionarea unor
conturi bancare secrete.

Roxana Cocoș și Răzvan
Martin au solicitat analizarea
probelor B, cazurile lor nefi-
ind închise în acest moment.
Conform regulamentului IWF,
o federație cu trei sau mai
mult cazuri pozitive la
retestarea probelor de la JO
2008 sau JO 2012 este sus-
pendată un an, penalitate pe
care au primit-o deja țări pre-
cum China, Turcia, Ucraina,
Armenia, Belarus, Moldova,
Azerbaidjan, Rusia și Kazah-
stan.

Inspectoratul Școlar al
județului Hunedoara,
a organizat  la Deva în-

trecerile etapei munici-
pale ale ONSS la baschet
competiție care  se va fi-
naliza  cu etapa finală, pro-
gramată  în luna mai.

Întrecerile municipale au
reunit la băieți echipele care
au reprezentat LPS Cetate
Deva, Colegiul Național  Dece-
bal, Colegiul Național Peda-
gogic Regina Maria, Liceul
Tehnologic Energetic Drago -
mir Hurmuzescu iar în între-
cerea fetelor s-au înscris doar
două formații:CN Decebal și
CNP Regina Maria, decebalis-
tele fiind învingătoare cu 21-
18 și s-au calificat la faza
județeană.

Întrecerea băieților a fost
dominată de către cei de la CN
Decebal. După jocurile din
calificări (LPS Cetate - CNP
Regina Maria 38 – 26 și CN
Decebal - LTE Dragomir Hur-
muzescu 74 – 11) finala mica
a fost câştigate de CNP Regina

Maria care a învins cu 37-24
echipa de la LTE Dragomir
Hurmuzescu, iar în finala
mare s-au întâlnit  LPS Cetate
Deva - CN Decebal, cei de la
sportiv câștigând cu 28 – 18.
Echipa LPS Cetate Deva s-a
calificat la faza următoare a
competiției.

Echipa LPS Cetate Deva a
fost alcătuită din Eduard
Robert Popa, Andrei Florescu,
Alexandu Cristian Nojegan,
Cosmin Marin ,Traian Eduard
Iakob, Cristian Gros, Marius
Dărăban, Andrei Moga și Se-
bastian Daminescu, antrenori
fiind  prof. Cosmin Stoicovici
și Dorin Reclaru jr.

Baschet: Olimpiada Națională a
Sportului  Școlar- faza municipală Scandalul dopajului

la Federaţia
Română de Haltere

Atleţii  legitimați la
clubu rile din județul
Hunedoara au înregis-

trat  o serie de rezultate 
pozitive la  prima competiție
programată în debutul se-
zonului competițional din
acest an, respectiv la  prima
etapă din cadrul  Campiona -
tului național  de sală pen-
tru seniori și seniori sub  23
de ani  și Cupa federației,
ambele competiții fiind or-
ganizate de către Federația
Română de Atletism la fi-
nalul săptămânii trecute în
sala din Compexul “Lia
Manoliu” din Capitală.

Deveanca Florentina Marin -
cu-Iușco  și-a trecut în palmares
un loc I la proba de săritura în

lungime a senioarelor și  a fost
cea mai bună și în proba de 60
m. La nivelul seniorilor  Andrei
Răzvan Deliu (legitimat la SCM
Deva)  a câștigat  locul I  în proba
care l-a consacrat, sări tura cu
prăjina, menținându-și perfor-
manța sa, 5,00 m.

La nivelul juniorilor, rezul-
tate  notabile au obținut sporti -
vii de la LPS Cetate Deva.
Georgiana Timu s-a impus în
proba de săritură în lungime  la
categoria I și  a câștigat detașat
și competiția de la  triplusalt. În
proba de săritura în înălțime ju-
nioare II a câștigat Elisa Enache
urmată de Eva Alzner (ambele
de la LPS Cetate) iar  Maria Pan-
tea a câștigat proba de triplusalt

a junioarelor III, unde colega ei
Maria Sînzieanu s-a clasat pe
locul trei.

Juniorul Raul Manuel Dan s-
a impus lejer în probele  de
1500 m și 3000 m  Ionuț
Huțanu (CSS Hunedoara) s-a
situat pe locul II la 800 m ju-
niori III,  iar Paul Salomia de la
același club, pe locul trei în
proba juniorilor II urmat de
Adelin Pop. Rareş Maier a câști-
gat locul I la săritura în lungime
a juniorilor I și s-a clasat  pe
locul II la trisalt. Iar Ovidiu
Sitoianu a fost cel mai bun la
săritura în lungime juniori II în
timp ce Eduard Agrigoroaie de
la CSS Hunedoara a câștigat
proba de aruncarea greutății.

Atletism- rezultate  pozitive pentru alteții din județul Hunedoara

În orașul reședință de
județ - Deva, recent s-a des-
fășurat etapa municipală la
baschet, rezervată liceelor,
contând pentru Olimpiada
Națională a Sportului Șco-
lar.

Spectatorii prezenți au
asistat la jocuri modeste,
dar interesante (fiecare

echipă dorindu-și victoria), cu atacuri pe alocuri curajoase
și apărări uneori ușor depășite de jucătorii adverși. La
băieți, locul I și drept de participare la etapa județeană a
fost obținut, nu fără emoții  de echipa  L.P.S. „Cetate” Deva
, iar la fete de formația C. N. „Decebal” (în foto).

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

CÂȘTIGĂTORII S-AU DETAȘAT, 
NU FĂRĂ EMOȚII



B
ogată și fascinantă,
cultura niponă are
tradiții de mii de

ani, iar legătura indisolu-
bilă dintre om și natură
este reflectată și prin 
previziunile zodiacale. 
Spre deosebire de eu-
ropeni, japonezii au doar
11 semne zodiacale. 
Acestea au nume de
plante, animale, perso -
naje de legendă sau ele-
mente din mediul
înconjurător, în care sunt
prezentate caracteristi-
cile fiecărei zodii, în
funcție de data nașterii.

FLOARE DE CIREŞ –

15 februarie - 

20 martie
La poporul japonez,

Floarea de Cireș are o sem-
nificație aparte, fiind asociată
cu puritatea, frumusețea, iu-
birea, afecțiunea și natu-
ralețea, potrivit yve.ro. Nativii
acestei zodii au o strălucire și
un spirit oratoric deosebit.
Oferă totul pentru o prietenie
adevărată, sunt afectuoși, tal-
entați, iubitori. La locul de
muncă sunt creativi și pun su-
flet în tot ceea cece fac.
Reușesc să-i surprindă pe cei
dragi prin atenții și mici
cadouri cu semnificații de-
osebite. Pot avea surprize
plăcute, care vor veni de unde
se așteaptă mai puțin. Sunt
extrem de sensibili și, în anu-
mite situații, suferința lor are
efecte distrugătoare. Tocmai
e aceea, ar trebui să fie mai
perseverenți cu cei apropiați.
Iubesc viața, tot ce e frumos,
ascunzând în interiorul lor o
căldură și o sensibilitate greu
de egalat.

SOARELE –21 martie-

29 aprilie 

Pentru japonezi, soarele

este simbolul puterii, mis-
terului, perfecțiunii, care are
menirea de a însufleți totul
în jur. 

Nativii acestei zodii sunt
entuziaști, norocoși, pozitivi,
siguri pe ei, înzestrați cu simț
practic. Sentimentali și or-
donați, aceștia iubesc reg-
ulile și lucrurile prestabilite.
În dragoste, pot fi extrem de
pasionali, iubind cu putere
dar uneori, îi pot răni pe cei
din jur. 

Încăpățânați, dar sinceri,
reușesc să obțină ceea ce-și
doresc de la viață, mai ales că
știu cum să se facă plăcuți. În
privința carierei, dau dovadă
de siguranță și-și mențin
punctul de vedere în orice
împrejurare. Strălucesc, ase-
meni soarelui, oriunde se vor
duce.

BAMBUSUL - 

30 aprilie - 4 iunie 

Semnifică bunăstarea, fe -
ricirea, armonia, prietenia
dar și longevitatea. Așa cum
bambusul iubește lumina,
nativii acestei zodii au une-
ori tendința de a deveni de-
pendenți de iubirea și
afec țiunea semenilor. 

În condiții prielnice, aceș-
tia sunt luminoși și transmit
celor din jur bună dispoziție.
Dar, ei sunt mai puternici
decât lasă să se vadă, fiind de
neclintit în convingerile lor,
luptând până la epuizare
pentru ceea ce-și doresc. La
locul de muncă își apără
ideile și convingerile făcânt
tot ce e posibil pentru a
ajunge în vârful piramidei. 

BIVOLUL - 

5 iunie - 6 iulie 

Este perceput de către
japonezi ca simbol al fami-
liei, al fertilității și al liniștii.
Nativii din această zodie sunt
atașați de cămin, de prieteni
fiind totodată, realiști și
pragmatici. La locul de
muncă se conformează regu -
lilor, acceptă totul așa cum
este, cu toate că, uneori,
mândria le întunecă judecata
corectă. Conflictele cu per-
soana iubită îi destabili -
zează, le dă peste cap
în tre gul univers. Ar fi de
dorit să nu mai fie atât de
creduli și să fie mai atenți cu
cei din jur. Au o imensă ca-
pacitate de muncă, stăpâ-
nesc foarte bine domeniul
afacerilor și, în general, își

ating obiectivele propuse.
Sunt atenți cu banii, iar răb-
darea lor nu are limite.

FLOAREA DE LOTUS –

7 iulie - 1 august 

Reprezintă pentru ja po -
nezi frumosul, puritatea su-
fletească, sinceritatea dar și
iertarea, abundența și re-
generarea. La fel ca min-
unata Floare de Lotus, care
se ridică la suprafața apei,
persoanele din această zodie
au puterea de a se ridica dea-
supra tuturor. De o noblețe
sufletească ieșită din comun,
acestea sunt sincere, demne,
inteligente, înțelegeătoare,
fiind capabile să treacă peste
situații deosebite, în orice
condiții. Pentru aceste per-
soane, onoarea și datoria
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sunt extrem de importante.
Tocmai de aceea, își găsesc
mai greu un partener. 

În privința carierei, zodia-
cal japonez ne spune că sunt
foarte corecte și reușesc, de
multe ori, să ajungă acolo
unde își doresc.

PODUL JAPONEZ –
2 august - 27 august
Pentru poporul nipon,

Podul Japonez este un simbol
al medierii, al conexiunii dar
și al încercărilor,(potrivit
kudika.ro). Trăsăturile defin-
itorii pentru nativii acestei
zodii sunt responsabilitatea,
curajul și tenacitatea.
Reușesc să aplaneze cu ușur-
ință orice conflict iar legă-
turile lor emoționale sunt
foarte puternice. De aseme-
nea, comunicarea este un dar
de la natură, fiind capabili să
se descurce bine în orice
situație. Reușesc în carieră,
iar atunci când este cazul,
pot aplana imediat orice con-
flict ivit la locul de muncă. 

PIATRA DE GRĂDINĂ –
28 august - 

10 octombrie 
Element omniprezent în

cultura și grădinile japoneze,
alături de vegetație, apă și
pământ, Piatra de Grădină
reprezintă stabilitate, trăini-
cie, forță și consecvență. 

Nativii acestei zodii au
concepții aparte de restul
lumii, sunt severi, duri, și,
aparent, lipsiți de afecțiune.
Doar cei care-i cunosc mai
bine reușesc să vadă și din-
colo de aparențe. Sunt oa-
meni de încredere, pe care te
poți baza în orice situație,
consecvenți și fideli în
dragoste. Nu le place rutina
și mereu așteaptă noi pro -
vocări. Când ajung într-o
funcție de conducere, pot fi
deosebit de severi cu subal-
ternii, încercând să aducă
succesul în echipă.

ÎMPĂRATUL – 
11 octombrie - 
18 noiembrie 

Caută mereu perfecțiunea,
fiind un simbol al forței, al
autorității și stăpânirii de
sine. Persoanele din această
zodie au o voință puternică
și, chiar fără să conștien-
tizeze, își impun ideile și con-
trolul asupra celorlalți. De
asemenea, au o putere de in-
fluență foarte mare și o ener -
gie ieșită din comun.
Ca pa bile să muncească până
la epuizare, acestea înving cu
ușurință toate greutățile
ivite, sunt perseverente și în-
crezătoare în forțele proprii.
În dragoste sunt cinstite,
loiale, nu iartă și nu admit
greșeli. În ceea ce privește
cariera, persoanele din
această zodie pot fi extrem
de hotărâte, capabile să
treacă peste orice obstacol.

ÎMPĂRĂTEASA - 
19 noiembrie - 
26 decembrie 

Reușește întotdeauna să
se impună prin inteligență,
înțelepciune, superioritate,
dar niciodată prin forță. Na-
tivii acestei zodii au o per-
sonalitate puternică, sunt
răbdători și cumpătați în de-
ciziile pe care le iau. Dau o
mare importanță spiritual-
ității și evoluției interioare,
scrie girly.ro.  

Modești și creativi, aceștia
doresc să schimbe lumea
prin metode juste și
chibzuite. Reușesc să aducă
echilibru și liniște în jur. Pun
un accent deosebit pe fideli-
tate în iubire, înțelegere și
respect. La locul de muncă
știu să-și stabilească prior-
itățile și caută, pe cât posibil,
să se afirme.

LUNA –27 decembrie -
18 ianuarie

În zodiacul japonez, Luna
este percepută ca un astru
misterios, simbol al intuiției
și clarviziunii. Persoanele
născute în această zodie sunt
fascinante, cuceritoare și cu
o intuiție foarte dezvoltată.
Nonconformiste și fermecă-
toare, acestea sunt atrase de
tot ceea ce înseamnă știință
și progres. 

Cu o inteligență sclipi-
toare, reușesc întotdeauna
să-și impună punctual de
vedere acolo unde lucrează,
fiind apreciate pentru perse-
verența lor. Uneori, au tend-
ința de a-și schimba brusc
dispoziția, lăsându-se pradă
sentimentelor. Cu un farmec
aparte, în dragoste sunt im-
pulsive, dar și sentimentale,
potrivit ele.ro.

ȚESTOASA SACRĂ -  
19 ianuarie - 
14 februarie 

Pentru japonezi, aceasta
este simbolul sacru al
înțelepciunii, ne spune zodi-
acool.ro. Nativii acestui semn
zodiacal sunt plăcuți, pri-
etenoși, capabili de orice sac-
rificiu de dragul persoanei
iubite. Buni la suflet, sunt in-
capabili să facă rău cuiva în
mod intenționat. Sunt iu-
bitori de natură și foarte
loiali prieteniilor. Pot realiza
lucruri mari în viață, prin
muncă, autocontrol și voință
puternică. Iau greu decizii,
dar odată luate, acestea sunt
irevocabile. În ultima parte a
anului, munca le va fi răs-
plătită, vor avea surprize plă-
cute și multe satisfacții.

Documentat de
Cornelia Holinschi
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• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.
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Duminică, 26 ianuarie, ora 23,15

AUSTRALIA 
Acțiunea filmului are loc în Australia, cu puțin înainte de

Al Doilea Război Mondial. După ce soțul ei a fost ucis, aristo-
crata Lady Sarah Ashley moștenește o fermă de vite, iar
crescătorii locali de vite complotează pentru a-i lua pămân-
tul. În astfel de condiții, ea se aliază cu Drover, un fermier
scăpătat, fără stăpân, care o ajută să-și ducă cireada de 2000
de vite la loc sigur, prin cel mai aspru ținut australian. Pe par-
curs, între cei doi se naște o poveste de dragoste. Totodată,
ei vor fi martorii bombardamentului japonez asupra orașului
Darwin.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Ar fi de dorit să vă rezolvați
toate problemele personale și
abia după ce ați realizat acest
lucru să găsiți soluții pentru a vă
bucurat de mai mult timp liber.
Ca să începeți un nou proiect,
trebuie să găsiți un moment
prielnic. În cuplu este nevoie de
mai mul calm și răbdare.

Încă de la începutul intervalu-
lui veți face călătorii pe dis-
tanțe scurte, care vă pot aduce
beneficii însemnate. Este posi-
bil să primiţi o sumă mare de
bani, de unde nici nu v-ați
putut gândi. La serviciu nu
sunt probleme deosebite.

Încercați să vă planificați mai
bine timpul, în așa fel încât să
puteți profita din plin de toate
oportunitățile care se vor ivi pe
parcurs. Nu vor fi schimbări  în
carieră, dar este posibil să câști-
gați mai mulți bani de la locul
de muncă. Ar fi bine să petreceți
mai mult timp cu prietenii.

Ideile voastre valoroase sunt
apreciate la locul de muncă,
atât de șefi, cât și de colabora-
tori. Veți putea pune în practică
proiecte inedite, care vă aduc
bani și satisfacții financiare.
Veți face unele schimbări și
acasă, dar nu trebuie să lăsați
nimic la voia întâmplării.

Dacă veți găsi activități plăcute
care să vă motiveze, realizările
voastre vor fi pe măsură.
Schimbările legate de serviciu
nu vor fi întotdeauna pe placul
vostru, dar veți fi nevoiți să vă
adaptați. Aveți impresia că
cineva vă blochează toate de-
mersurile.

S-ar putea să treceți printr-o
situație în care să nu aveți
susținători, dar reușiți să
faceți față. Oamenii în care ați
avut încredere vă vor deza-
măgi, dar nu-i luați în seamă.
Veți avea alte satisfacții legate
de familie sau realizări în
domeniul profesional.

Încă din primele zile ale inter-
valului veți avea parte de
câteva realizări importante,
care vă pot aduce niște bani în
plus. S-ar putea să fiți pro-
movați la locul de muncă, dar
veți primi și sarcini în plus. În
familie lucrurile s-au mai li -
niștit.

Începe o perioadă bună pentru
voi, în care reușiți să finalizați
proiecte mai vechi, pe care le-
ați tot amânat. N-ar strica să
faceți unele economii, pe tot
parcursul intervalului. Nu de
altceva, dar se pare că urmează
niște cheltuieli neprevăzute, la
care trebuie să faceți față.

Din lipsă de timp, sunteți ten-
tați să abandonați unele
proiecte despre care nu sunteți
siguri că vor avea succes. Im-
portant este să faceți cea mai
bună alegere atunci când aveți
în față mai multe variante. Ar
fi de dorit să fiți mai îngă-
duitori cu persoanele din jur.

Reușiți să rezolvați în cel mai
scurt timp problemele legate
de familie. De asemenea, există
posibilitatea de a vă schimba
locul de muncă și să aveți
ocazia să faceți ceea ce vă
place. Dar, indiferent de decizia
pe care o veți lua, veniturile
voastre nu se vor schimba. 

Vă faceți planuri de viitor și veți
avea posibilitatea să reluați un
proiect abandonat. La serviciu
lucrați în ritm alert, ca să puteți
pleca într-o mică vacanță, ală-
turi de partenerul de cuplu. Se
anunță o serie de evenimente,
importante pentru voi, la care
trebuie să le faceți față.

Vă bucurați de o perioadă mai
liniștită, cu foarte puține eveni-
mente și mai mult timp liber.
Primiți oferte interesante spre
sfârșitul intervalului, care vă
pot aduce venituri substanțiale.
Se anunță o schimbare benefică
în ceea ce privește stilul de
viață. 

PRO TV

• Discuție între soți
M-am săturat de mania asta a vitezei. E

pentru a treia oară când era cât pe ce să mă
omori! - se răstește soţul, înfuriat la culme,
către blonda lui soţie, aflată la volan.

– Iubitule, te rog, mai dă-mi o şansă!

• Un meci de box cu miză mare
Antrenorul se apropie de elevul său, care

abia se ține pe picioare și îi șoptește:
- Știi, n-am vrut să-ți spun până acum, dar

nu mă mai rabdă inima să mai tac.
- Alaltăieri l-am văzut pe adversarul tău la

braț cu logodnica ta!

Ajutor!!!
Se zice că găina bătrâna face ciorba bună.

Așa că, am cumpărat una și am pus-o în
bucătărie. E acolo de două ceasuri: a  spart
câteva farfurii, a murdărit pe jos, dar nu dă
semne că s-ar apuca de treabă!

• La ce folosește claxonul?
La o școala de șoferi, instructorul le ex-

plică elevilor:
Claxonul se folosește pentru a evita un

pericol iminent.
Bulă:
- Aaaa .. De aia la nunți se claxonează așa

mult ... și tot degeaba!

• Discuție între prieteni
- De ce ai divorțat ?
- Din cauza sforăitului!
- Așa tare sforăi?!
- Daaa! Am adormit la vecina și …m-a auzit

soția!

Vineri, 24 ianuarie
PRO CINEMA, ora 22,30, Dracula
ANTENA 1, ora 23,00, Ispita

Sâmbătă, 25 ianuarie
TVR 2, ora 20,10, Oameni și elefanți
DIVA, ora 21,00, Remușcare

Duminică, 26 ianuarie
TVR 2, ora 20,10, Masca de argint
PRIMA, ora 23,00, Reușita

Luni, 27 ianuarie
PRO TV, ora 20,30, Curierul 2
TVR 2, ora 20,10, Impostoarea

Marți, 28 ianuarie
PRO TV, ora 20,30, Terminatorul 3,

Supremația
PRO CINEMA, ora 22,30, Pungași la

drumul mare

Miercuri, 29 ianuarie
TVR 2, ora 20,10, Avarul
PRO CINEMA, ora 20,30, Suspect de

crimă

Joi, 30 ianuarie
PRO TV, ora 20,30, Ultimii cavaleri
PRO CINEMA, ora 20,30, Trenul cu bani

ALTE  RECOMANDĂRI:



,,Slugi, lătrai, foști
turnători

Sunt – luați grămadă!
Extraordinari actori ...

pentru o mascaradă"
B.Enica

Am ajuns dintr-un popor
demn, având industrie, agri-
cultură, cultură, un popor de
slugi. Noi nu știm, în aceste
vremuri, când am devenit un
popor de slugi, unde  se ter-
mină diplomația și începe
slugărnicia? Nu e o întrebare
pe care să o pui românilor,
care, din cauza celor ce le-au
pus căpăstru, nu au decât o
opțiune: ”Capul plecat, sabia
nu-l taie”!

Întotdeauna vedem că arta
compromisului își face efec-
tul scontat. Dacă o fi vorba
despre arta compromisului
sau nu, nimeni nu știe. Pe
ardeleni i-a învățat istoria să-
și ascundă gândurile, prin ur-
mare, aici conspirația e un
modus vivendi chiar și acum.
Domnitorii de la sud de
Carpați, cu puține excepții no-
tabile, și-au cumpărat liniștea
cu bani grei, moldovenii s-au
ascuns după vorbe, adăpostul
lor cel mai sigur, spunea un
cunoscut istoric, care nu mai
este printre noi ca să ne vadă
în ce postură am ajuns. 

Mă uit la Ludovic Orban
cum pleacă din ședința de
Guvern pentru a vorbi cu
Klaus Iohannis despre ce ma-
suri va lua în viitor. Asta,
tradus popular, tot o slugărni-
cie este. Vorbim de slugarnicii
de la nivel înalt,  care se văd
din avion. Klaus Iohannnis de
multe ori este chemat în Oc-
cident sau SUA, pentru a lua
notițe despre ce mai trebuie
făcut în România. Vine de
acolo și execută, ,,pas cu pas",
vânzarea către Occident sau
americani a tot ce se mai
poate vinde din Romania. 

Cu părere de rău spun,
orice ar spune și ar face acest
Guvern, este o catastrofă. Nu
funcționează niciun minister,
nimeni nu știe ce trebuie
făcut, deciziile sunt haotice,
oamenii sunt neprofesioniști.
Mă uit la Ministerul Muncii,
Învățământului, Culturii, dar
nu pot omite Ministerul Fi-
nanțelor, unde Dl Câțu nu știe
decât să facă împrumuturi, de

parcă se împrumută pentru
el, acasă. O guvernare cata-
strofală, pensii, alocații, ind-
emnizații, nimic pe motivul
că nu sunt bani. Favorurile
date ,,boierilor români "au
rămas aceleași, nemișcate.
Unde sunt acele promisiuni
care se făceau în campania
prezidențiala? Suntem o țară
neguvernată. O țară fără di-
recție, asemănătoare unei
nave fără căpitan. În loc să
gândim o strategie de a
scoate țara din aceasta criza,
ne gândim la anticipate. 

Ne și place să fim
slugile celor din afară!

Suntem avizi după putere,
dar nu trebuie uitat ca put-
erea ucide. Nu ne interesează
țara, poporul, cum intrăm la
conducere devenim niște
slugi care executam ordinul
progresismului, globalismu-
lui și a altor structuri.
Slugărind, câștigăm mandate,
bani, foloase, parcă am trăi nu
știu câte vieți pe acest
pământ. Cei care slugăresc nu
mai au popor, țară, totul este
să îndeplinească cu brio or-
dinul de slugă, parca ar fi
niște mumii care ocupă acele
scaune ale puterii. De ce ne
vindem țara, noi chiar nu mai
simțim românește, nu mai
reprezentăm acest popor pe
care-l folosim doar din patru
în patru ani? Fugim, fugim,
oare de cine fugim, chiar sun-
tem toți niște sclavi vânduți
puterilor străine?

Opinia majoritară este ca
ne-am pitit cum am putut
pentru a ne păstra ființa
națională, și, zice-se că a mer-
itat. Acum oare de cine fugim?
Ca să vopsească neputința în
culori ușor de suportat pen-
tru conștiință, romanii con-
tinua să găsească nenorociri
peste tot, în afară de propria
gospodărie. Formal, nu-i mai
atacă nimeni. Dușmanul cel
mai lesne de identificat, Uni-
unea Europeană, are, culmea,
și soluția pentru a i se opune
inteligent. Doar că inteligența
la un popor atât de încercat,
neavând darul spontaneității,
rămâne undeva la periferia
comportamentului. Urmarea?
Invocam geografia, factor de-
terminant al destinului,
umplem bisericile cu traista

deschisă și privim peste gard,
să nu ne fure cineva și sărăcia.
Cum am mai doini fără dansa?
Uniunea Europeana nu
funcționează la adevărata ca-
pacitate, este și ea la un pas să
se destrame, funcționând
acum din inerție, un mers
haotic, pus pe căpătuială. Nu
mai avem nici pantaloni pe
noi, europenii ne-au luat tot.
Aud sloganul că noi sunt es-
tici. Nu domnilor, Europa
merge până la Urali. Viața
noastră s-a deteriorat pe zi ce
trece, nu mai avem acel suflu
nou, nu mai are cine ne păzi,
nu mai avem încredere în ni-
meni. 

Cum deschidem televi-
zorul, vedem politicienii cum
ne prostesc pe față, ca și cum
noi suntem proștii societății.
Suntem instrumentele celor
care se joacă, zi de zi, cu
viețile și existența noastră.
Spuneam că adversarul care
pare ca ne flămânzește, Uni-
unea Europeană, ne aduce și
soluția. Avem dreptul să
umplem piețele vestice cu
produse românești, dar cum
am putea-o face, de vreme ce
nu reușim nici măcar să stăm
sub pomul de lângă casa cu
gura căscată, spre a ne în-
destula? 

Uniunea Europeană, prin
ordinele care le transmite și
multinaționalele existente ne
transformă în niște roboți sau
sclavi, care dormim și
muncim, că în rest, viața nu
mai este o prioritate decât
banul, care este stăpânul oa-
menilor. 

La noi, încă zburdă în
minte coșmarul ceapeurilor,
de-abia acum realizăm că
faza cu "unde-i unul nu-i put-
ere", care ne-a mânat să real-
izăm țara dodoloață, ne poate
pune mămăliga pe masă.
Dacă n-am fi noi acea mămă -
ligă. Mulți dintre noi nu se pot
familiariza cu vremurile din
ziua de azi. Nu mai exista pro-
grame de a face cetățeanul să
înțeleagă noile procedee ale
vremurilor. Pe politicieni îi in-
teresează manipularea și pro-
stirea sclavilor care nu
în țeleg, mulți nu vor să fie în
ton cu vremurile. Totul pleacă
de la sate, comune, orașe, mu-
nicipii etc. 

Lumea nu mai învață,

mulți nu mai muncesc,
așteaptă să primească fără să
depună efort.

Nimic nu-l împiedică pe un
primar de comună sa caute
pe Internet un coleg neamț,
ca să-i ofere roșii ecologice,
de pildă. Da, dar dacă nu dă
statul ajutor, cum s-or coace
ele? Nu există nicio inițiativă
locală de-a strânge comuni-
tatea la muncă. Plâng pămân-
turile pline cu ciulini. Au
plecat tinerii la oraș sau în
alte țări. Păi, să-i aducem
înapoi. E greu, dar nici măcar
nu încearcă nimeni să le vor-
bească.

Și spleen-ul (plictiseala) se
îngroașă mereu, se adaugă la
lenea ancestrală, brațul își
pierde obișnuința muncii.
Rămâne doar gura, care cere
de mâncare și, văzând că nu
primește, se mulțumește cu
ce apucă. Trăim doar să
mâncăm, să bem ceva acidu-
lat și să butonăm televizorul.
Restul nu mai avem nici o sat-
isfacție. Ne place să slugărim.
De ce avem această satisfacție
nebunească de a executa și a
fi slugile Germaniei, Franței,
SUA, și altele.

Suntem aici de 
2000 de ani!

Și la ce ne folosește? N-am
avut niciodată voință, tot ce-
am făcut este să rezistăm Am
avut mereu atât cât să nu
murim de foame, și le-am
mulțumit tuturor că ne-au
lăsat în viață. De bucurie, le-
am sărutat mâinile și cum ne-
am întors cu spatele, i-am
înjurat. Am devenit un popor
care nu știm ai cui suntem,
cine ne mai reprezintă. Cei
care ne conduc nu mai au
demnitate, patriotism, logică,
perseverență și multe altele.
Sunt jucători la comanda
străinătății. 

Noi totdeauna vrem și ne
dorim să părem ce nu sun-
tem. Bravii noștri conducă-
tori prin tot ce fac, fac rău
nației române. Că multe
răutăți se vad cu ochiul liber,
dar nimeni nu sancționează
pe nimeni. Toți sunt bucuroși
că misiunea lor s-a îndeplinit. 

Nu mai interesează pe ni-
meni nimic decât ei să-și
umple sacii cu bani, să se
asigure pentru câteva gener-

ații, de parcă ar trăi o sută de
ani. 

Poporul doarme
frumos!

Și mai mârâie, de com-
plezență, doar atunci când
votează, că restul sunt conș-
tienți că votează alții și nu ei.
Doar sclavul Occidentului
este stabilit cu mult înainte
de alegeri. Aceste alegeri nu
fac decât ca alegatorii să
legifereze șmecheriile celor
din afară, care aleg pe cine
trebuie să fie ales. La noi nu
este o problemă că alegem
din rău, ce-i mai rău. Dacă
morții noștri s-ar trezi să
vadă cum a ajuns și pe mâna
cui este această țară, nu ar
mai dori decât să ne facă vânt
în groapă, că restul l-am făcut
noi. Dar cum noi dormim și
nu ne interesează ce este în
jurul nostru, nu facem decât
să aprobăm și să veghem
sclavia și prostia noastră, a
celor care ne numim așa ziși
alegatori de sclavie.

Istoria doarme frumos
peste un popor cu strămoși
viteji. Urmașii lor sunt bol-
navi de teamă și continuă să
plece capul spre strachina cu
pesmeți. Stomacul se umflă,
vine o noua zi. Din când în
când, vin alegeri cu mici,
făină, ulei și găleți. Și promi-
siuni: o să facem! Iar un
răspuns inteligent - "o să
facem noi, nu va deranjați!" -
nici nu intră în calcul. Fatali-
tate!.... A tras la Domnul o
rugă.

”Ca să nu-mi mai fie sluga,
Ca răspuns de la stăpân…
Slugă dacă ești român".       

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De ce am devenit slugile altora?!



Mod de preparare:
Pentru început, cartofii

curățați se pun la fiert în apă
cu sare, apoi se taie rondele.
Șunca se taie în bucăți mici și
se călește ușor în ulei. 

Într-un castron încăpător
se amestecă  bine gălbenușu -
rile, smântâna și condi-
mentele. Se pregătește apoi
un vas termorezistent, tape -

tat cu unt și pesmet, în care
se pune o parte din rondelele
de cartofi. Peste cartofi se
așază șunca, apoi rondele de
cartofi rămase, peste care se
toarnă amestecul de ou cu
smântână. 

Deasupra se presară caș-
caval ras, se stropește cu unt
topit, iar vasul se dă la cup-
tor.
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Mod de preparare:
Carnea se pune în apă cu

sare, la foc mic, într-o oală
descoperită. Când apa  în-
cepe să clocotească, supa se
spu mează şi se toarnă apoi o
lingură de apă rece. După ce
s-a luat spuma, se adaugă
zarzavatul și se lasă să fiarbă,
la foc mic. 

Când carnea este fiartă,
supa se strecoară. Se preg ă -
tesc apoi frecățeii dintr-un
ou, făină şi lapte. Ingredien-

tele se frământă, până se
obține o cocă mai vârtoasă,
care se rade pe răzătoarea cu
găuri mari. Fre căţeii se
întind pe masă, se lasă să se
usuce, după care, se adaugă
în supa care clocoteşte. 

Supa cu frecăţei se mai
lasă la fiert aproximativ 20
de minute, timp în care, din
când în când, se adaugă câte
o lingură de apă rece şi se
amestecă ușor. 

www.gustos.ro

Mod de preparare:
Făina împreună cu praful

de copt se amestecă bine cu

untul, ținut la temperatura
camerei. La compoziție se
adaugă apoi zahărul, ouăle

bătute și laptele călduț. In-
gredientele se amestecă
până se obține un aluat ușor

fărâmicios, care se întinde cu
sucitorul și se așază într-o
tavă de 24x40 cm, tapetată
cu hârtie de copt.

Separat, se mixează cele
trei gălbenușuri cu zahărul,
până se obține un amestec
cremos. La compoziție se
adaugă brânza de vacă dată
pe răzătoare sau mărunțită
cu furculița, zahărul vanilat,
stafidele, smântâna, coaja
rasă de lămâie și grișul. După
omogenizare, crema obținu -

tă se întinde uniform peste
blatul din tavă. Tava se dă la
cuptor pentru 35 de minute.
Înainte cu 5-10 minute de a
fi gata, prăjitura se scoate din
cuptor, iar peste ea se pune
bezeaua, care se obține din
albușurile mixate bine cu
zahăr. 

Tava se dă din nou la cup-
tor, pentru câteva minute,
până ce bezeaua devine
aurie.

www.gustoase.net

PRăjITuRă cu bRâNză SI bEzEa

caRTofI cu șuNcă șI cașcaval, la cuPToR

INGREDIENTE

un kilogram de carne, 2-3 morcovi mari, pătrunjel,
o rădăcină de ţelină, 2 cepe sare.

Pentru frecăţei: un ou, 130-150 g făină, o lingură de
lapte, sare.

SuPă DE caRNE cu fREcăţEI 

INGREDIENTE

Pentru aluat: 80g unt, 50g zahăr, 200g făină, trei
ouă, un plic praf de copt, 100 ml lapte.

Ingrediente pentru cremă: 3 gălbenușuri, 500g
brânză dulce de vacă, 150g zahăr, 2 pliculețe zahăr
vanilat, 150ml smântână pentru gătit, 50g stafide, 
3 linguri de gris, coaja rasă de la o lămâie

Ingrediente pentru bezea: 3 albușuri, 200g de zahăr.

INGREDIENTE

250 g șuncă afumată fiartă, 1,2 kg cartofi, 4 ouă, 300
ml smântână, 1 – 2 linguri ulei, 50 g unt, 50 g pesmet,
100 g cașcaval, piper, sare.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - I - B - M - A - OCA - A - I - CAINELU DE JOS - CALAN - RUFA - CAM - OPAIT - DT - TATU - TA - AS - ALA - PIU - CARMAZANESTI - CAOI - AI - ITI - IARA - ACAR - T - H - CA - ANA - ADITIV

- CI - ACU - C - NARAV - AIDA - AC - AM - AB - AR - IM - PC - EM - P - ASIDUA - ASINI - CIORI - TAUN - AE - SIN - RI - MI - RS - SO - U - RAS - INTRUS - SCAI - A - C - C - B - ARAR -  AD -

CAZANESTI - IUDA - CRACA - SLEAU - LAC - UR - ARAPI - MASLU - BASCE - BS - SEACA - CARJITI - N - TIT - CH - MA - SEA - NUD - CANADIENI - CAL - TUNA - USUI - CAMPURI DE SUS



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 Vând casă cu toate utilităţile în

Sîntandrei (lângă Deva),  2500 mp,

grădină cu pomi. Preţ 79.000 euro, 

negociabil. Tel. 0728.170.702.

l Vând apartament trei camere,
decomandate, cu îmbunătăţiri în
Hunedoara, Centrul Civic (deasupra
cofetăriei Jasmine). Preţ negociabil 
la vedere. Tel. 0744.534.951.

l Cumpăr garsonieră în Deva,

et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-

lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 

în Simeria, în centru. Sunt persoană

fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând casă în satul Vărmaga

nr.38 sau schimb cu garsonieră sau

apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

l Vând apartament două camere,
Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-
mandat, balcon, boxă, CT, termopan,
ușă metalică. Preț: 30.000 euro, 
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-
tru locuit, construcție 2012, în Vețel,
612 mp, intravilan, toate utilitățile.
Telefon: 0744.277.302.

l Cumpăr garsonieră în Simeria,
etaj 1 sau 2, în centru. Tel.0725.395.946.

l Vând casă Deva, 4 camere, 2

băi, 2 bucătării, garaj, CT, termopane,

2 intrări, apă, gaz, canal,teren 1000

mp, modernă. Preț: 97.000 euro, tele-

fon: 0725.452.888.

l Vând casă, 2 corpuri, modernă,

teren 2335 mp, CT pe lemne, apă,

canalizare, curent, zona Costești,

cetăți dacice, ideală pentru o pensiune

sau azil de bătrâni. Preț: 80.000 euro,

telefon: 0721.055.313. 

l Vând casă Hărău, mobilată și

utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,

apă rețea, canalizare, grajd, CT pe

lemne, curte 385 mp, plus grădină 650

mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-

fon: 0745.202.448.

l Vând casă în Deva, central, 2

camere, baie, bucătărie, pivniță, teren

418 mp, apă, gaz, canal, sobe de tera-

cotă. Preț: 69.000 euro, tel.

0725.452.888.

l Vând casă în comuna Zam,
Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel.0733.832.559.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,

decomandat,117 mp, CT, termopan, 2

băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând două case în Șoimuș, una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două

camere, bucătărie, baie, gaz, apă,

canal, grădină. Casele sunt una lângă

cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:

0727.389.999.

l Vând apartament 2 camere

Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,

balcon, CT, termopan, parchet, gresie,

faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:

0745.202.448.

l Vând urgent casă, trei camere,

baie, etc. anexe, teren: 3556 mp., la

șosea, în Brad. Preț negociabil, 

telefon: 0729.423.035.

l Vând casă  mare cu grădină

mare și pomi fructiferi în Sântandrei,

nr.100, aproape de Deva. Preț: 79.000

euro, telefon: 0728.170.702.

l Vând apartament două camere,

Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-

gur nivel, parter, CT, termopan, curte

interioară, beci la demisol, posibilități

construcție garaj în curte. Preț nego-

ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând apartament 3 camere plus
garaj și boxă, CT, termopan, 2 bal-
coane, Deva, Cuza Vodă. Preț: 72.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, trei camere, din care două

mobilate, cu teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, fântână potabilă,

grădină mare, 1910 mp, curte, la

drum asfaltat, pomi fructiferi și viță

de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2

băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,

plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere,

Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 

78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 

intermediar. Preț: 45.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere

Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1,

suprafaţă 52 mp, centrală termică,

izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900

euro. Tel. 0721.055.313.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna

Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,

șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,

drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele-

fon: 0725.147.370.

l Vând apartament 3 camere,

Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2,

ușă metalică, parchet.  Preț: 34.000

euro, telefon: 0738.246.138,

0769.213.866.

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 casă, duplex, în Șoimuș,

nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,

bucătărie mare, beci, încălzire cen-

trală pe gaz, apă curentă, garaj, 

grădină 500 mp și anexe. Preț:

110.000 euro, telefon: 0723.784.821,

0721.479.233.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon în-
chis, căsuță de vară, fântână, cablu
TV, pomi fructiferi, teren arabil 
2900 mp. Preț: 15.000 euro, 
tel. 0733.832.559.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în

zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -

nător în Deva sau Simeria. Suport

diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriere aparta-

ment 3 camere, decomandat, 2 băi, CT,
termopan, mobilat și utilat, zona
Dorobanți, pentru persoane serioase.
Chirie 300 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața Deva,
et.1, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, pentru o familie se-
rioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere aparta-
ment în Deva-zona Gojdu,  pe 
perioadă îndelungată. Rugăm 
seriozitate, oferim seriozitate.
Mulţumim! Telefon:
0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. 
Tel. 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-

ment două camere, zona piață, Deva,

60 mp, mobilat modern, totul nou,

pentru două persoane serioase, cu 

serviciu. Preț: 350 euro/lună, plus

garanție. Telefon: 0745.202.448.

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 două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu 
serviciu. Preț: 350 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere spaţiu
hală 100 mp, vad comercial, pentru
producţie, depozitare, acces auto
bun. Dispune de toate facilităţile
posibile. Deva, cartier Oituz, 
str. Florilor. Preţ negociabil. 
Tel. 0735/837.114, 0722/634.552.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fa -
milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
balcon, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, zona piață, Deva. Chirie: 280
euro/lună, plus garanție. Telefon:
0745.202.448.

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  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Simeria, str. Bis-
caria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren Archia, 2,2 hectare,
utilități, parcelabil. Preț: 16 euro/mp,
telefon: 0722.564.004.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, tel. 0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31
m, posibilităţi apă, curent, canalizare,
gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren în Popești, 3600 mp,
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon:
0738.246.138.

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.

AUTO

l Vând Ford Escort, din Austria,
preț: 1000 euro,  Alfa Romeo 3500
euro, VW Passat, acte la zi, 1200 euro,
Dacia combi, pe injecție, acte la zi.
Telefon: 0742.695.238.

l Vând autoutilitară N, Mercedes
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,
până în anul 2020. Preț: 5500 euro,
negociabil, telefon:0734.080.115.

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 Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro, telefon:
0767.510.260.

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 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.

OFERTE DE SERVICIU

l Societate comercială  anga-
jează:  inginer mecanic – constructor
coordonator producție, lăcătuși con-
fecții metalice, sudori, muncitori
necalificați. Informații la telefon:
0751.225.453, 0720.885.684.

l Angajez manipulanți marfă
pentru depozitul din Chișcădaga. 
Ofer  transport  Deva - Chișcădaga,
Harțăgani -Chișcădaga și retur, masa
de prânz,  tichete de masă și salariu
foarte atractiv. Informații la tel.
0735.040.143. 

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Fac curăţenie la apartamente,
case, birouri etc. în Deva. Preţuri bune.
Tel. 0761.200.609.

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

MATRIMONIALE

l Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! Tele-
fon: 0732.469.582.

l Doamnă frumoasă, singură, se-
rioasă, sinceră, sufletistă, curată, har-
nică, gospodină, fără obligații, doresc
căsătorie cu un domn peste 60 de ani,
cu aceleași calități și auto sau fără.
Telefon: 0738.651.577.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, 
cred că există o doamnă de 50-60 ani
care vrea contract apartament, pen-
tru a fi o familie. Telefon:
0720.366.434

l Domn văduv, pensionar, fără 
alcool, nefumător fără obligații, la 72
de ani caut o doamnă văduvă, pentru
alungarea singurătății. Doresc 
seriozitate, fără minciuni, și cu bun
simț. Telefon: 0723.669.762.

l Văduv, 85/174/74, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată,
pentru a lupta împreună împotriva
singurătății, și la bine și la rău. 
Telefon: 0254.211.731.

l Domn, 41 de ani, doresc o re-
lație discretă cu o doamnă fără
prejudecăți. Am loc de refugiu,
menționez, pentru petrecerea 
timpului liber. Telefon: 0730.735.686.
Aștept SMS.

l Văduvă, 60 de ani, caut un
văduv serios, fără minciuni și laude,
pentru alungarea singurătății. 
Dacă este posibil, să aibă carnet de
conducere. (Nu vei regreta!). 
Telefon: 0745.290.933.

DIVERSE

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x20 cm. Preț: 480 lei, negociabil,
telefon: 0725.483.189.

lVând grâu, recoltat în 2019, 
500 kg, preț: 1,20 lei/kg. 
Telefon: 0721.787.630.

l Caut o doamnă singură, pentru
a îngriji la domiciliul ei (poate fi
parter sau etajul 1), o persoană cu 
dificultăți la mers. Rog seriozitate! 
Relații la telefon: 0751.022.289.

l Vând diverse instrumente de uz
veterinar, toate la jumătate de preț.
Relații suplimentare la telefon:
0799.219.688.

l Caut o veche prietenă, pe
doamna Maicanu – Frâncu -  
Andriana. Eu locuiesc în satul 
Vărmaga, nr.107. 
Telefon (la o vecină) 0374.040.005.

l Vând cărucior adus din 
Germania, are în față coșuleț pentru
cumpărături, este foarte comod și util
pentru persoanele care se deplasează
greu. Preț: 200 lei, telefon:
0720.419.942, 0770.234.260.

l Vând hambar pentru cereale,
din metal, sobă emailată pe gaz sau
butelie, 70/35/70, sobă de teracotă
din demolări. Preț negociabil, telefon:
0744.633.217.

l Vând două fotolii, masă ro-
tundă, scaun pentru copii, masă 
alimentare copii, patine și 640 mp
teren, cu toate utilitățile, la 5 km de
Deva. Telefon: 0744.633.217.

l Vând dulap sculptat, vechi și
patru scaune, vechi, îmbrăcate în
piele. Telefon: 0736.383.325.

l Primesc în gazdă, la casă par-
ticulară, în Deva. Ofer condiții de-
osebite, TV, internet, CT, mașină de
spălat. Preț: 400 lei, cu cheltuieli in-
cluse. Telefon: 0727.496.609.

l Vând haină de piele, neagră,
pentru bărbați, mărimea 52-54, haină
de piele lungă, de damă, mărimea 
44 și geacă de piele, damă, mărimea
44-46. Telefon: 0728.160.401.

l Vând mașină de cusut ”Ileana”,
preț 250 lei, negociabil și grâu, 500 kg,
preț: 1,20 lei/kg, negociabil. 
Telefon: 0721.787.630.

l Vând țuică tare, de prune 55 de
grade, cu 30 lei litru, din zona Cluj,
covor cu multe culori, vișiniu cu bej,
preț 200 lei și trifoi vișiniu, în ghiveci,
șase lei. Telefon: 0736.115.805.
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16 - actUalitate

Deva - An de an, Bi blio -
teca Județeană „Ovid Densu-
sianu” Hunedoara-Deva, cu
sprijinul Consiliului Județean
Hunedoara, sărbătorește cu
emoție și bucurie ziua de 24
Ianuarie, Ziua Unirii Princi-
patelor Române. Mica Unire,
cum mai este numită, este o
sărbătoare a spiritului de

frățietate al românilor, un
prilej de manifestare a mân-
driei și a bucuriei de a fi
român. 

„Pentru noi, hunedorenii,
Mica Unire are o semnificație
aparte, dat fiind că la Deva s-
a oprit pentru o noapte, în
anul 1866, Alexandru Ioan
Cuza în drumul său spre exil.

A poposit aici, într-un hotel
din centrul orașului, iar imo-
bilul are o placă memorială
ce consemnează acest lucru
important pentru locuitorii
Devei și ai județului Hune-
doara”, a afirmat managerul
Bibliotecii Judeţene, Sebas -
tian Bara.

Manifestarea dedicată Mi -
cii Uniri va începe joi, 23 ia -
nuarie, la ora 10.45, în fața
statuii lui Traian, unde vor
veni elevi din Deva și sub fal-
durile tricolore ale zecilor de
drapele naționale se va porni
pe Bulevardul 1 Decembrie
1918 spre bibliotecă. Va fi de-
pusă o jerbă de flori în fața
plăcii comemorative de pe
clădirea Casei Județene de
Asigurări de Sănătate Hune-
doara, locul hotelului în care
a poposit Alexandru Ioan
Cuza la 14 februarie 1866, în
drumul spre exil.

Coloana va intra apoi în
curtea bibliotecii, împodobită
cu steaguri tricolore şi în
acordurile Horei Unirii. Apoi,
în Sala de Lectură a Biblio -
tecii și la Secția Împrumut
Carte pentru Copii, va avea
loc o evocare a Unirii de la 24
Ianuarie 1859 și a persona li -
tății lui Alexandru Ioan Cuza. 

Tot aici va fi amenajată și o
expoziție de carte cu tema -
tica Unirii de la 1859, cărțile
făcând parte din patrimoniul
Bibliotecii Județene.

Mica Unire, sărbătorită
la Deva

Deva – Persoanele intere-
sate să meargă la examenul
pentru obţinerea unui per-
mis auto au acum ocazia să-
şi aleagă încă două zile
pentru a putea participa la
proba practică sau „proba de
traseu”, cum este cunoscută
de către şoferi. 

În urma discuțiilor dintre
prefectul județului Hune-
doara, Vasilică Potecă, și
şeful Serviciului Public Co-
munitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Hunedoara, Ovi -
diu Martin, referitoare la pe-
rioada lungă de timp între
proba teoretică și proba
practică pentru obținerea
permisului de conducere s-a

stabilit că, în următoarea pe-
rioadă, activitatea de exami -
nare va fi îmbunătățită prin
organizarea a două zile su-
plimentare de examinare la
proba „traseu”, în datele de
24.01.2020 și 01.02.2020”,
se arată într-o informare a
Prefecturii Hunedoara.

Candidații care doresc să
se programeze în aceste zile
pot să se prezinte la sediul
serviciului, cu dosarul de
exa minare, între orele 9.00 –
15.00, până cel târziu cu o zi
înaintea desfășurării  exam-
enului.

Locurile disponibile fiind
limitate, programările se vor
efectua în ordinea sosirii
candidaților.

Două zile în plus pentru
obţinerea permisului auto

Deva - Agenția Națională a
Medicamentului raportează
periodic retragerea de pe
piață a unor medicamente.
Cele mai frecvente motive
sunt unele incidente în tim-
pul procesului de fabricație
care duc la neconformități
din punct de vedere calitativ.

Sute de medicamente au
fost oprite de la vânzare în
ultimii ani în România. Cea
mai recentă decizie vizează
unul dintre cele mai utilizate
tratamente pentru diverse
afecțiuni digestive: raniti -
dina.

În ultimele zile s-a vorbit
despre retragerea rani-

tidinei. Au apărut de aseme-
nea unor clarificări în pri -
vința paracetamolului.

„În ceea ce privește rani-
tidina, încă din 2018 Comisia
Europeană, prin Agenția Eu-
ropeană a Medicamentului, a
pus problema apariției în
cadrul procesului de fabri-
cație al unor substanțe active
a unor impurități cu risc
potențial cancerigen. Mai
multe clase de medicamente
au fost analizate, iar în vara
anului trecut a fost vorba de
o altă clasă de medicamente,
utilizate în hipertensiunea
arterială. Și acolo s-a vorbit
de retrageri de medicamen -

te, pe baza identificării în
procesele de fabricație ale
substanței active a acestor
impurități. S-a decis atunci ca
toate procesele de fabricație
ale substanțelor active, care
stau la baza medicamentelor
finite, să fie luate în evaluare.
Și iată că, la evaluarea proce-
sului de fabricație pentru
substanța activă din raniti -
dină s-au identificat impu-
rități într-o cantitate care nu
poate fi acceptată. Pe piața
există tratamente alternative
disponibile”, a declarat Ana
Crupariu, purtător de cuvânt,
Agenția Medicaamentului.

Medicamente cu ranitidină, oprite de la vânzare

Program special la 
transportul public local 

Deva - Societatea de Transport Public Local Deva
anunţă modificări în programul transportului public local
de pe raza municipiului Deva pentru vineri, 24 ianuarie
2020. Ca urmare a faptului că această zi este declarată
oficial ca nelucrătoare, autobuzele de pe cele şapte trasee
vor circula după programul unei zile de sâmbătă.


