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economie

Cu buchețele de flori multicolore și un parfum
unic, mușcatele ne încântă privirea din primă-
vară până toamna târziu. Chiar dacă nu sunt
pretențioase, adaptându-se la orice condiții de
mediu, odată cu venirea frigului trebuie să se
țină cont de câteva reguli, specifice anotimpu-
lui rece. /pag.9

Fondat de Cornel POENAR

pag.3
Conducerea CEH şi-a 
exprimat acordul ca 
Termocentrala Mintia 
să fie preluată de 
administraţia judeţeană 
sau de cea locală. 

administraŢiepag. 3
Anul 2020 aduce noi
provocări pentru primarii
din judeţ. Investiţiile 
publice reprezintă una 
dintre priorităţile 
de pe agenda edililor. 
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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

Echipele de robotică ale CN
„Decebal” au câştigat fi-
nala demonstrativului ofi-
cial, din cadrul competiției
BRD First Tech Challenge,
de la Sibiu.
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Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare 
locale 

şi centrale

Interpretul de folclor Bogdan Toma este
unul dintre hunedorenii care se implică în
promovarea Ţinutului Pădurenilor. /pag.4

GRATUIT

deva - viitor HuB în it?! ÎntreŢinerea
muşcatelor
pe timp 
de iarnă

ÎntreŢinerea
muşcatelor
pe timp 
de iarnă
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P
roiectele de in-
vestiţii au fost deja
prioritizate de către

majoritatea primăriilor
din judeţul Hunedoara.

Veţel – Consumul de energie
reprezintă una dintre marile
probleme cu care se confruntă
adminstraţiile publice locale din
judeţul Hunedoara. Iluminatul
public, una dintre componentele
facturii la energie, ocupă agenda
publică a multor primari, în con-
textul în care se încearcă redu -
cerea costurilor. 

Una dintre soluţiile identifi-
cate de autorităţile locale se
referă la înlocuirea vechilor cor-
puri de iluminat cu altele, care
folosesc tehnologii noi, cu un
consum mic de energie. Este
cazul lămpilor de iluminat care
folosesc tehnologia LED, acestea
fiind deja montate în câteva lo-
calităţi şi cu rezultate foarte
bune. 

Este şi cazul comunei Veţel,
unde administraţia locală a acce-
sat fonduri pentru un program
finanţat prin GAL pentru a în-
locui corpurile de iluminat cu al-
tele moderne. 

„Dorim să schimbăm actualul

sistem de iluminat public. Vom
folosi corpuri de iluminat cu
tehnologie LED, mult mai efi-
ciente din punct de vedere ener-
getic, fapt care se va reflecta în
scăderea facturii la energie elec-
trică”, a spus primarul comunei

Veţel, Ioan Henţiu. 
Potrivit acestuia, pentru im-

plementarea noului proiect va fi
nevoie de o investiţie de circa
100.000 de euro, însă efortul fi-
nanciar va fi compensat ulterior
prin consumul redus de energie

electrică şi, implicit, prin cheltu-
ieli mai mici la plata acestui ser-
viciu. 

În plus, noua tehnologie per-
mite o iluminare mai bună, com-
parativ cu vechile corpuri de
iluminat, fapt care vine direct în
avantajul comunităţii locale. 

Proiectul este într-o fază fi-
nală, în ceea ce priveşte partea
birocratică, următoarea etapă
fiind încheierea procedurii de
achiziţie publică şi semnarea
contractului de execuţie. 

Cel mai mic preţ la apă
Preţul apei furnizate abonaţilor Activitatea Goscom

Orăştie este cel mai mic din ţară, adică 2,85 lei/mc. 

Veţel: Iluminatul public va trece 
pe lămpi cu LED-uri

Pui – Administraţia locală
din comuna Pui poate spune
că anul 2020 a început sub
cele mai bune auspicii,
deoarece în curtea primăriei
„a poposit” un utilaj pe care
conducerea instituţiei îşi do -
rea de mult să-l aibă la lucru. 

Este vorba despre un bul-
doexcavator nou, care are
multiple dotări ce vor facilita
intervenţii dintre cele mai di-
verse. 

„Utilajul are un circuit şi in-
stalaţie pentru picon, sărăriţă
cu acţionare hidraulică, foreză
pentru  pământ tip burghiu, o
cupă malaxor pentru beton,
placă compactoare, furci pen-
tru cupă încărcător, frontală.
Ultilajul a fost achiziţionat din
fonduri europene şi va fi
folosit pentru lucrări şi acti -

vităţi edilitar-gospodăresti ce
vor fi realizate în comună. De
asemenea, pe timpul iernii,
utilajul poate fi utilizat pentru
operaţiuni de deszăpezire”, a
precizat primarul comunei
Pui, Victor Stoica.

Dincolo de problemele care
ţin de administrarea corectă a
comunităţii locale, primăria a

reuşit, ca la finalul anului trecut
să achite restanţele pentru asis-
tenţii personali ai persoanelor
cu handicap şi in demnizaţiile
pentru persoanele cu handicap.
Rezolvarea acestei probleme a
fost posibilă în contextul ul-
timei rectificări bugetare din
anul trecut.

În final, felicităm, la rândul
nostru, echipa de fotbal femi-
nin Under 14, de la Şcoala
Gim nazială Pui, pentru obţi -
nerea locului întâi la campi-
onatul naţional. 

„Felicitări echipei şi dom-
nului profesor Sorin Mamut.
Susţinem şi sprijinim perfor-
manţa din orice domeniu de
activitate”, a spus primarul
Victor Stoica. 

De altfel, fetele au fost pre-
miate de autoritatea locală
pentru rezultatul obţinut la
nivel naţional.

Orăştie – Se spune că
„omul sfinţeşte locul”, iar ade-
vărul acestei vorbe din popor
este demonstrat şi de reali-
tatea zilelor noastre. Acolo
unde există interes, iniţiativă
şi preocupare pentru ca lu-
crurile să meargă bine, rezul-
tatele apar şi se consolidează
în timp. 

Nu e uşor să oferi servicii
de calitate în domeniul infra-
structurii de reţele de apă şi
canalizare, mai ales atunci
când în evidenţele tale sunt
înscrişi peste 35.000 de
abonaţi din Orăştie, Turdaş,
Orăştioara de Sus, Rapoltu
Mare şi Mărtineşti. Oricând
poate apărea o avarie în reţea,
iar viaţa oamenilor fără apă la
robinet pare de neînţeles, în
zilele noastre. 

Administraţia operatorului
regional de apă Activitatea
Goscom Orăştie a înţeles că
obiectivele de performanţă
pot fi atinse cu ajutorul unor
echipe care sunt dedicate

proiectelor la care lucrează,
cu un program de investiţii şi
cu măsuri pentru reducerea
pierderilor. 

În acest fel s-a ajuns ca, în
ultimii trei ani, pierderile de
apă ale companiei să se reducă
de la 68% la 42%, iar viitoarele
investiţii preconizate pentru
anul 2020 vor determina o
nouă scădere a acestora, spune
directorul Acti vi tatea Goscom
Orăştie, Nicolae Timariu.

Cum s-a ajuns aici?
Bunăoară, în anul care s-a
încheiat valoarea investiţiilor
realizare s-a cifrat la 365.000
de euro, fonduri din surse
proprii. Cel mai scump, dar şi
cel mai eficient echipament
este o autovidanjă modernă,
în valoare de 210.000 euro. 

„Acest utilaj complex este
dotat cu cameră video pentru
a putea vedea conductele din
interior şi să putem identifica,
foarte uşor, locul unei avarii”,
a explicat directorul Activi-
tatea Goscom Orăştie. 

Pui: Noul an a adus un utilaj necesar
pentru comunitatea locală

Activitatea Goscom: 
Investiţii de 350.000 de euro

în echipamente necesare
producţiei şi serviciilor



Trei firme de IT vor
să-şi dezvolte activi-
tatea în municipiul

Deva
Deva - Trei firme de IT

sunt interesate să-şi dezvolte
activitatea în municipiul
Deva, în clădirea de birouri
în care ar fi urmat să fie
Palatul Administrativ al
judeţului Hunedoara. Este
vorba despre blocul turn din
centrul oraşului, în zona Par-
cului Opera, clădire care, din
lipsă de fonduri, a rămas ne-
finalizată din anul 2007.

Potrivit primarului Florin
Oancea, administraţia locală
are în plan să preia clădirea
şi să finalizeze investiţia, în

condiţiile în care construcţia
aparţine, în diferite cote,
Primăriei Deva, Consiliului
Judeţean Hunedoara, Prefec-
turii şi Direcţiei Judeţene de
Statistică.

„Sunt trei firme de IT care
sunt interesante şi ai căror
reprezentanți m-au abordat
după ce au aflat că Primăria
Deva intenționează să preia
Palatul Administrativ. Clădi-
rea se află în proprietatea
Consiliului Județean, a Pre-
fecturii și a Direcției de Sta-
tistică. Noi am făcut toate
demersurile legale pentru
preluare. Mai avem nevoie,
pentru Prefectură, de o
hotărâre de Guvern care

sperăm că va intra, în luna
februarie, pe ordinea de zi a
ședinței Executivului”, a de-
clarat miercuri primarul mu-
nicipiului Deva.

După preluarea integrală
a clădirii, ea va fi inclusă într-
un program de reabilitare,
începând cu acest an. 

Primarul a mai spus că
firmele de IT interesate pen-
tru dezvoltarea şi relocarea
activităţii în Deva sunt din
Bucureşti şi Cluj – Napoca,
acestea urmând să-şi pre -
zinte public intenţiile de re-
locare în cursul lunii martie.

„Vrem să creem o zonă de
IT cu adevărat profesionistă,
în care tinerii deveni, și nu

numai, să poate să-şi des-
fășoare activitatea pe acest
segment, astăzi descoperit în
Deva. Este un mare plus pen-
tru municipiu”, a apreciat
Oancea. 

Clădirea cunoscută de lo-
calnici sub numele de Palatul
Administrativ este situată în
centrul oraşului şi a fost con-
struită după un proiect din
anul 1992. Imobilul are 14
etaje şi o suprafaţă de 14.000
de metri pătraţi. 

Lucrările principale au în-
ceput în urmă cu 20 de ani şi
au costat circa 7 milioane de
euro, până în anul 2007,
când construcţia s-a oprit
din lipsa fondurilor. 
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HUB de IT în municipiul Deva

Deva - Conducerea Com-
plexului Energetic Hunedoara
este de acord cu preluarea Ter-
mocentralei Mintia de către
administraţia locală din Deva
sau cea judeţeană. 

„În contextul discuțiilor din
spațiul public referitoare la in-
teresul manifestat atât de către
Consiliul Județean Hunedoara
cât și de Primăria Deva pentru
preluarea în administrare a
Termocentralei Deva – Mintia,
conducerea Societății Com-
plexul Energetic Hunedoara
SA – în insolvență, asigură toți
factorii interesați că va sprijini
orice demers al autorităților
publice în acest sens, interesul
comun fiind asigurarea conti-
nuității în producerea de ener -

gie electrice și implicit în
asigu rarea energiei termice
pentru populație”, a informat
conducerea CEH.

Subiectul Termocentralei
Mintia a fost abordat miercuri
şi în cadrul unei întâlniri pe
care prefectul judeţului Hune-
doara, Vasilică Potecă, a avut-o,
la Petroşani, cu repre zen tanţii
CEH şi ai Sindicatului „Mun -
tele”. 

Reprezentanţii minerilor
din Valea Jiului au solicitat pre-
fectului sprijin în rezolvarea
mai multor situaţii, urgentarea
procedurii de reorganizare a
CEH fiind considerată de sindi-
calişti ca fiind cea mai impor-
tantă. Reorganizarea CEH ar
urma să fie realizată prin

crearea a două entităţi în care
Termocentrala Mintia să fie

preluată de CJ Hunedoara sau
Primăria Deva, iar în Valea Jiu-

lui să se formeze Complexul
Energetic Valea Jiului- format
din Termocentrala Paroşeni şi
patru exploatări miniere. 

CEH se află în procedură de
insolvenţă după ce instanţa
Tribunalului Hunedoara a
admis, pe 14 noiembrie 2019,
cererea formulată în acest sens
de către 20 de creditori ai
companiei. 

Luncoiu de
Jos: În vizită
la fraţii de
peste Prut

Luncoiu de Jos –
Primăria comunei Luncoiu
de Jos continuă dezvoltarea
relaţiilor de colaborare cu
administraţiile publice din
ţară, şi nu numai, în contex-
tul în care exemplele de bună
practică se pot vedea şi pre-
lua de oriunde. 

O delegaţie formată din
primarii comunelor Luncoiu
de Jos, Vaţa de Jos şi Crişcior
s-a aflat, la jumătatea lunii
ianuarie într-o vizită de lucru
în comuna Grebleşti, din Re-
publica Moldova. Cu acest
prilej, oaspeţii au avut ocazia
să stabilească noi oportu-
nităţi de colaborare între co-
munităţile pe care le
reprezintă, iar copiii din Gre-
bleşti au primit o donaţie de
carte cu volume semnate de
autori români, inclusiv din
judeţul Hunedoara.

„Oaspeți dragi, schimb de
experiență, idei pentru noi
proiecte şi energie pozitivă
în toiul sărbătorilor de iarnă!
Această întrunire, la început
de an, ne dă speranță pentru
an prosper împreună cu co-
munele înfrățite - Luncoiu de
Jos, Vața şi Crişcior, județul
Hunedoara!”, au notat gaz -
dele pe pagina oficială a ad-
ministraţiei locale. 

Încă un pas spre separarea Termocentralei Mintia 
Datoriile CEH 
Valoarea datoriilor acu-

mulate de CEH a fost esti-
mată la circa 5 miliarde de
lei de către administra-
torul judiciar al com-
paniei.



4 - OAMENI 31 IANUARIE - 6 FEBRUARIE 2020

- Ce înseamnă pentru tine
folclorul, cântecul popular?

- Folclorul și cântecul 
popular reprezintă preocu-
parea mea principală, ceea ce
am ales să fac în cariera mea
artistică. Folclorul, prin tra -
diții, prin cântecul popular
reprezintă identitatea noas-
tră românească. Este, dacă
îmi este permis să spun,
cartea de vizită a unui român
adevărat. Aceste noțiuni ar
trebui să facă parte din cul-
tura generală a fiecărui ro -
mân ce își iubește țara.
Folclorul și cântecul popular
românesc fac ca a noastră cul-
tură să fie total distinctă de
cultura altor țări.

- Care este zona pe care o
reprezinți prin cântecele in-
terpretate?

- Zona pe care o reprezint
este Ținutul Pădurenilor, o
subzonă etnografică a județu-
lui Hunedoara. De asemenea,
prin cântecele interpretate
mai pot spune că reprezint și
celelalte zone ale județului
Hunedoara, de altfel un județ
foarte bogat din punct de
vedere cultural și nu numai.

- De ce această zonă și
care ți-a fost mentorul al
cărui model îl urmezi?

- Am ales să reprezint
această zonă pentru că de aici
provin. Deși sunt născut în
Hunedoara, o parte a
copilăriei mele am petrecut-o
în satele natale ale părinților
mei, Runcu Mare – comuna
Lelese și Dumbrava – comuna
Peștișu Mic. Mentorul meu, al
cărui model îl urmez este fără
doar și poate, Drăgan Mun -
tean. L-am îndrăgit, admirat
și respectat de când eram mic
copil, iar după întâlnirea cu
dumnealui, am știut sigur că
îmi doresc să cânt și eu
această zonă, ducând zestrea
culturală a pădurenilor mai
departe.

- De când cânți și care îți
sunt atuurile pe fondul
cărora ai devenit un apre-
ciat solist de muzică 
populară? 

- Am început să cânt ca și
orice copil, la grădiniță, însă

la vârsta de 8 ani mi-am dorit
să merg la secția de folclor
din cadrul Clubului Copiilor
Hunedoara, instructor Tibe -
riu Zselnyan, iar de atunci am
cântat și cu ajutorul Lui Dum-
nezeu, vreau să fac asta cât
mai mult timp. Despre atu-
urile mele, ca să fiu sincer, nu
îmi place să spun prea multe,
dar dacă ar fi să enumăr
câteva, acestea ar fi: dra -
gostea față de cântecul 
popular, seriozitatea, tenaci-
tatea, dar mai ales faptul că
am păstrat cât am putut de
mult o traiectorie curată a
cântecului popular.

- Punctează-ne câteva
reușite deosebite din activi-
tatea ta artistică.

- Prima mea reușită a fost
apariția în emisiunea „Tezaur
Folcloric”, realizată de către
regretata Marioara Murăres -
cu, în anul 2001, în cadrul
concursului „Muguri de
tezaur”. Alte reușite ce au
marcat activitatea mea artis-
tică sunt câștigarea unor pre-
mii la cele mai cunoscute
festivaluri, amintindu-vă aici:
Marele Premiu al Festivalului

„Maria Lătărețu” - 2009,
Marele Premiu al Festivalului
„Mariana Drăghicescu” -
2010, Marele Premiu al Festi-
valului „Drăgan Muntean” -
2011, Marele Premiu al Festi-
valului „Strugurele de aur” -
2011. În anul 2011, am real-
izat primul compact-disc, ce
conține 18 cântece, album ce
poartă titlul „Am venit tată la
tine”, realizat în acompania-
mentul Orchestrei Naționale
Jidvei România, dirijor Stelian
Stoica. După acest an, au
urmat frumoase colaborări
cu artiști consacrați ai cân-
tecului popular, colaborări cu
ansambluri și orchestre (An -
samblul Profesionist „Dră gan
Muntean”, Ansamblul Profe-
sionist „Junii Sibiului”, An sam -
blul Profesionist „Ba na tul”),
precum și participări la ma-
joritatea televiziunilor na țio -
nale. O altă realizare este
faptul că sunt membru al
UAIFMR (Uniunea artiștilor
interpreți de folclor muzical
din România) al cărei preșe -
dinte este interpretul Ionuț
Fulea, o asociație non-profit
ce dorește introducerea fol-
clorului ca disciplină școlară.

La sfârșitului anului 2019, am
realizat două compact-dis-
curi, unul de muzică populară
și unul de colinde. Albumul
de muzică populară este real-
izat în acompaniamentul Or-
chestrei Ansamblului Fol clo ric
al județului Alba, dirijat de
către Alexandru Pal. El conține
21 de cântece și poartă suges-
tiv următorul titlu: „Asta-i țara
florilor, țara pădurenilor”. Al-
bumul de colinde a fost real-
izat alături de colegii din
grupul instrumental „Hune-
dorenii” și conține 12 colinde.

- Vrei să ne spui ceva și
despre propria ta pregătire
profesională?

- Pe plan muzical, m-am
pregătit în particular înce -
pând cu anul 2006 cu doam -
na profesoară Maria Simion,
căreia îi mulțumesc din suflet.
Iar, în prezent sunt student în
anul 2 în cadrul Facultății de
Muzică Religioasă din cadrul
Universității 1 Decembrie –
Alba-Iulia. Am urmat cursu -
rile Facultății de inginerie
Hunedoara – secția Autove-
hicule rutiere, precum și un
master în acest domeniu. De

asemenea, am urmat și cur-
surile Facultății de Drept din
cadrul Universității Româno-
germane - Sibiu, finalizând și
un master în drept european
la Universitatea Lucian Blaga
- Sibiu. Dar, cu toate acestea,
nu profesez decât în dome-
niul artistic, unde îmi este
inima și gândul.

- În finalul dialogului, ce
transmiți cititorilor noștri,
iubitori ai cântecului popu-
lar și nu numai?

- Tuturor celor ce citesc
aceste rânduri și nu numai, le
doresc să aibă cât mai multe
motive de bucurie că suntem
români, îndemnându-i în ace-
lași timp să nu uite de
rădăcinile românești, de por-
tul popular, iar celor care „nu
le pasă”, îi îndemn să-și în-
drepte atenția către ceea ce
este al nostru, către ceea ce
reprezintă elementul de iden-
titate al poporului român. Să
aveți parte cu toții de ce vă
doriți, dar mai ales de binecu-
vântarea Lui Dumnezeu!

Ioan Vlad 
Georgeta-Ileana Cizmaș

CÂNTECUL POPULAR REPREZINTĂ
IDENTITATEA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ,

CARTEA DE VIZITĂ A UNUI ROMÂN
Dialog cu Bogdan TOMA - solist de muzică populară
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Vineri, 24 ianuarie,
Sala Transilvania
din Sibiu a găzduit

un demonstrativ oficial,
din cadrul competiției
BRD First Tech Challenge,
organizat de echipa RO
007 - Gear Maniacs.

În cadrul evenimentului au
luat parte 29 de echipe: RO
007 - Gear Maniacs, RO 008 -
KronBOT, RO 009 - RoboAS,
RO 024 - Hype, RO 025 -
PrimeTech, RO 026 - Phoenix,
RO 027 - Rutherbots, RO 047 -
Robopapiu, RO 060 - Decebal
Tech, RO 073 - ROBOCADET,
RO 076 - FastForwardFuture
Team, RO 086 - Byites, RO 094
- Hardwired, RO 110 - Bots’
Brain, RO 115 - Dark Energy,
RO 118 - Code Warriors, RO
120 - Ro2D2, RO 122 - RaSky,
RO 130 - SNGine, RO 139 -

TehnoZ, RO 142 - BroBots, RO
144 - TituRobo, RO 148 - Tro-
jan.EXE, RO 156 - RO-
BOSMART, RO 169 -
RoboPeda, RO 173 - YouthRo-
botics, RO 180 - Herotech, RO
186 - The Resistance și RO
190 - EngiNeerds. În cadrul
demonstrativului s-au des-
fășurat 37 de meciuri oficiale,
iar echipele au avut ocazia să
testeze roboții înainte de com-
petițiile regionale ce vor avea
loc în luna februarie. În urma
meciurilor de calificare, echi -
pele Colegiului Național „De-
cebal” au ajuns în semifinale,
iar mai apoi în finală, pe care
au câștigat-o alături de căpi-
tanul alianței, echipa RO 086 -
Byites.

Alexandra Tarod - 
membru al echipei RO 115 -

Dark Energy 

Recent, la Spitalul
„Dr. Alexandru
Simionescu” Hune-

doara, colectivul medical
a fost întinerit, prin anga-
jarea unor medici tineri,
bine pregătiți profesional.
Din rândul lor fac parte
Gabriela Elena Ciocan și
Dana Adriana Moacă.

Gabriela Elena Ciocan
(foto stânga) este medic spe-
cialist în psihiatrie pediatrică
din cadrul Centrului de Sănă-
tate Mintală - copii și ado-
lescenți. A crescut și a
copilărit în orașul Lugoj, iar
după terminarea liceului a
urmat cursurile UMF „Victor
Babeș” în Timi șoara, pro-
moția 2015. După terminarea
rezidențiatului, a ocupat pos-
tul din cadrul spitalului hune-
dorean, cu centrul de
pre gătire în Clinica de Neu-
ropsihiatrie Infantilă Tim-
ișoara. Este căsătorită, soțul
fiind artist plastic.

”Colectivul în care lucrez
acum s-a dovedit incredibil
de primitor, atât din partea
managerială, cât și din partea

medicală și vreau, pe această
cale, să le mulțumesc tuturor
celor care mi-au făcut mai
ușoară și mai frumoasă in-
trarea în această echipă.

Personal, voi face tot ce-mi
stă în putință pentru a-mi ex-
ercita meseria cu onoare și
profesionalism, toate puse în
slujba copiilor din comuni-
tatea în care tocmai m-am in-
tegrat”, ne-a declarat medicul
Gabriela Elena Ciocan”.

Dana Adriana MOACĂ
(foto dreapta) este medic
specialist în radiologie și
imagistică medicală a Secției
de Radiologie. 

Născută în Hunedoara, a
absolvit Colegiul Național
„Iancu de Hunedoara” și, ulte-
rior, a urmat medicina în
cadrul UMF „Victor Babeș”
din Timișoara, promoția
2015. Rezidențiatul l-a în -
cheiat ca angajată a Spitalul
Clinic Județean de Urgență
„Pius Brînzeu", tot în Timi -
șoara.  „Medicina a venit ca o
alegere firească. La început
mi-am dorit să fac pediatrie,
dar la final, m-am specializat

în domeniul radiologiei. Și
pentru că am avut îndrumă-
tori buni în perioada reziden -
țiatului, consider că ra  dio  logia
m-a ales pe mine și nu invers.
Asta pentru că, adresabilitatea

în radiologie și imagistică este
tot mai mare. Patologia e
foarte variată și există nevoia
unei colaborări interdiscipli-
nare. Felul în care am fost
primită  în Secție de către

colegi m-a însuflețit, am fost
întâmpinată cu brațele de-
schise” – ne-a declarat
medicul Dana Adriana Moacă.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Bucureşci – Comunele
mici, situate în zonele mon-
tane ale judeţului Hunedoara,
se confruntă cu situaţii difi-
cile generate de bugetele in-
suficiente pentru nevoile
oa menilor. Chiar dacă numă -
rul locuitorilor este mic, sunt
necesare lucrări de infra-
structură la drumuri, intro-
ducerea reţelelor de apă şi
canalizare, iluminat public. 

Toate acestea necesită fon-
duri şi fără un buget chibzuit
până la ultimul bănuţ nu se
poate face faţă unui an întreg.
De aceea, atragerea unor fi-
nanţări nerambursabile re pre -
zintă cheia spre o dez voltare
durabilă a comunităţilor lo-
cale. După acest principiu s-a
condus şi administraţia locală

din comuna Bucureşci. 
„Pe agenda primăriei au

stat, anul trecut, iluminatul
publlic, reparaţiile la dru-
murile comunale şi constru-
irea unei baze sportive
pentru tinerii din sat. Fi-
nanţările europene obţinute
prin inetrmediul GAL-urilor
au reprezentat un ajutor
enorm pentru investiţiile
publice. Fără aceşti bani şi
fără fondurile atrase prin
programele PNDL, bugetul
local nu ar fi putut susţine
acest capitol important”, a ex-
plicat primarul comunei Bu-
cureşci, Mircea Ghilean.

În acest context, merită
menţionat efortul depus pen-
tru obţinerea unei finanţări
de 6,7 milioane lei pentru

modernizarea iluminatului
public. Investiţia presupune
înlocuirea lămpilor vechi cu
unele pe bază de LED-uri. 

Un alt proiect se referă la
modernizarea drumurilor
vicinale din Bucureşti, Mer-
işor, Curechiu, Rovina, Şesuri. 

Nu în ultimul rând, con-
struirea unei baze sportive
sub forma unui complex mul-
tifuncţional reprezintă un
plus la ceea ce înseamnă dez-
voltare locală durabilă, mai
ales pentru cei tineri. 

Bucureşci: Un an dificil pentru
comunele mici

“Decebaliştii”, campioni 
la Robotică

Medici tineri, la Spitalul din Hunedoara
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La București s-au des-
fășurat întrecerile de
atletism pentru

sportivii juniori  cu vârste
cuprinse între 16 și 20 de
ani, întrecere tradițională
organizată de către fede -
rația de specialitate, o 
verificare pentru toți
atleții din țară, înainte de
alcătuirea loturilor 
pentru viitoarele com-
petiții internaționale.

Sportivii de la LPS Cetate
Deva au obținut câteva rezul-
tate care dau certitudine pen-
tru un sezon bun.

Elisa Enache a câștigat
locul  I în proba de săritură în
înalțime fete cu 1.60 m  iar
Gratiela Maria Pantea s-a si -
tuat pe primul loc la triplusalt
junioare III cu  o săritură care
a măsurat10,91m . 

Atletul  Raul Manuel Dan 
s-a situat pe locul secund în-
proba de 1500 m  a juniorilor
I,în timp ce colegul său de
club, Rareş Nicolae Maier s-a
întors acasă cu două locuri III
cucerite la săritura în lungime
și la triplusalt  băieți juniori I.

Delia Telean, Maria Sîn -
zieanu (ambele loc IV la-
triplusalt), Eva Natalia Alzner
( loc IV la 60 m garduri, sări -
tura în lungime), Emilly Geor-
gia Mihut, Ovidiu Andrei
Șitoianu, Andrei Ungur
(fiecare clasați pe  locul V la

probele de triplusalt) sunt și
ei în graficul de pregătire
pentru acest sezon.

Federația de specialitate
continuă organizarea între-
cerilor de sală cu cea de a
doua etapă a campionatului
național de seniori și seniori
U 23, care se va derula din
nou la București, la finalul
acestei săptămâni, după care
vom cunoaște și sportivii care
ne vor reprezenta la întrecer-
ile balcanice de sală care se

vor desfășura în luna febru-
arie , atât pentru juniori cât și
pentru seniori la Istanbul-
Turcia

La următoarea etapă pro-
gramată la Bucuresti vor parti -
cipa:Florentina  Marin cu-Iușco
la 60 m și la săritura în lungime,
Eliza Eva Alzner, în probele de
60 m viteză, la garduri pe
aceeași distanță și la săritura în
înălțime, Elisa Xandra  Enache
–săritura în înălțime, Andreea
Georgiana Timu- la triplusalt și

săritura în lungime,  Mihaela
Ioani – la 800 m și 1500 m

Speranțele la masculin se
leagă de participarea junio -
rilor Raul Manuel Dan- care a
primit acceptul pentru a lua
startul în probelede 1500 m
și 3000 m, David Cîrlig- la 800
m și 1500 m, Eric Daniel Rus
– la 1500m și 3000 m și
Alexandru Sebastian Popa în-
scris în probele de  60 m
viteză și săritura în lungime.

(Foto: arhivă)

AJF Hunedoara a orga-
nizat recent o întâl-
nire de lucru cu

reprezentanții echipelor de
Liga 4 și a celor  cu echipe
deJuniori U19, ocazie cu
care s-a prezentat activi-
tatea asociației din anul
2019, sinteza regulamentu-
lui jocurilor de baraj și
câteva aspecte legate de
programul competițional
din play-off/play-out 
sezonul 2019-2020.

În cadrul acestei  întâlniri  
s-au dezbătut problemele im-
portante  legate de derularea
returului din sezonul com-
petițional 2020-2021, repre -
zentanților echipelor fiindu-le
supuse atenției următoarele-
modificări:

1.Separarea Campionatelor

de Liga 4 și a Juniori U19 în
sensul că jocurile de juniori
U19 să nu se mai dispute în
des chiderea jocurilorde Liga 4;

2.Echipele din Liga 4 să fie
obligate să folosească efectiv,
pe toată durata jocurilor din
campionat, cel puțin un jucător
sub 21de ani  (născut după
data de 01.01.2000) și cel puțin
un jucător sub 20 de ani (năs -
cut după data de 01.01.2001);

3.Pentru a avea drept de
participare la campionatul de
Liga 4, cluburile au urmă-
toarele obligaţii: să participe la
campionatele de juniori U19 –
județean sau să participe cu 2
grupe de juniori la altă cate-
gorie de vârstă (U17, U15,
U13,U11) pe toate fazele de
derulare a competiției, respec-

tiv, sistem regular cât și siste -
mplay-off/play-out.

Reprezentanții celor 10
echi pe prezente(a lipsit CSO

Retezatul Hațeg despre care se
aude că dorește să se retragă
din competiția județeană) au
fost de acord cu temele abor-

date solicitând în plus modifi-
carea anexei 4, privind dimi -
nuarea unor penalități.

Fotbal, Liga a IV-a: Întâlnirea cu membrii afiliați, organizată de AJF

Atletism: Rezultate bune
pentru deveni la concursul

de la Bucureşti

POPICE:
Turneul final
individual al
juniorilor, la

Petrila

La acest debut de an
competițional, Fe -
derația Română de

Popice și Bowling a decis
să acorde dreptul de a or-
ganiza în perioada 7-9
februarie, întrecerile
Turneului Final indivi -
dual la popice pentru ju-
niori U18 în probele de
clasic, sprint și tandem,
atât la fete cât și pentru
băieți, orașului Petrila
din Valea Jiului.

Sportivele legitimate la CS
Side rurgica Hunedoara, afla -
te în mare formă au câștigat
două meciuri în acest an, am-
bele în deplasare, la Rapid
București și Conpet Ploiești,
ele având o singură înfrân-
gere în sezonul regulat. La
băieți, tot cu șanse la medalii,
vor evolua popicarii hune-
doreni, dar și cei de la clubul
gazdă, Inter Petrila. Echipele
din județul nostru se vor în-
tâlni în campionatul regulat,
la sfârșitul lunii viitoare, am-
bele formații fiind calificate
la Turneul final pe echipe,
care se va desfășura la Cluj,
pe 21 și 22 martie. 
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A
sociația Județeană
de Fotbal  orga-
nizează  și anul

acesta, cu sprijinul Primă -
riei Municipiului Hune-
doara,  competiția  de
fotbal rezervată copiilor
născuți în 2011 și mai mici
de la echipele din județul
Hunedoara și dedicată
celui care a fost  Michael
Klein.

Sâmbătă,1 februarie 2020,
în sala de sport a Liceului
Teoretic "Traian Lalescu" din
Hunedoara, cu începere de la
ora 10:00, echipele partici-
pante, împărțite în două
grupe,  se vor întrece  într-o
competiție care va fi plină de
spectacol. Fiecare formație va
disputa câte două partide iar
lasfârșitul jocurilor din fieca -
re grupă fără a se ține cont de
rezultate, toți copiii vor fi
câștigători și vor fi premiați.
Au confirmat prezența la
acest memorial formațiile:
LPS Cetate Deva, ACS Viitorul
Şoimuş, CS Hunedoara, CS
CFRSimeria, ACS Dynamic
Lupeni, CSO Retezatul Haţeg,
ACS Școala de Fotbal Damian-
Militaru, ACS Galaxy Brad,ACS
MF Hunedoara, ACS Stars
Academy Călan, ASS Viitorul-
Teliuc și  CSM Dacia Orăştie
2010 care au dorit prin
prezența lor la turneu să
omagieze memoria iubitului
fotbalist hunedorean

J
ucătorii din echipa
națională a României
au plecat la turneul 

Elite Round de la Brno
(Cehia) cu speranța 
că se vor califica la
turneul final al campi-
onatului Mondial.

România va juca în ordine,

cu Kazahstan (2 februarie),
Cehia (3 februarie) și Slove-
nia (5 februarie).

Prima clasată se califică la
Campionatul Mondial, iar cea
de-a doua va juca un baraj
pentru accesul la turneul final
ce va avea loc în toamna aces-
tui an în Lituania.

Futsal:  Naționala a plecat

în Cehia Fotbal: Memorialul
Michael Klein 

la a doua ediţie

ANUNŢ DE LICITAŢIE
privind închirierea prin licitaţie publică  a unei suprafeţe de 18,00 mp.

teren situată în municipiul Brad, strada Victoriei, judeţul Hudedoara

• 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria municipiului Brad, str. Independenţei, nr. 2, Brad, judeţul Hunedoara,
telefon 0254612665, fax 0254612669, email bradprim@yahoo.com

•  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special de-
scrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren în intravilanul local-
ității, zona urbană, la strada Victoriei, identificat în Cartea Funciară nr.67798 Brad, număr
cadastral 67798, aparținând domeniului privat al Municipiului Brad, suprafața 18,00 mp.,
categoria de folosință ”curți, construcții”, situat în municipiul Brad, strada Victoriei, F.N.,
județul Hunedoara. Închirierea prin licitație publică a terenului menționat este aprobată
prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 185/19.12.2019 și se realizează cu respectarea preved-
erilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulte-
rioare.

•  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
•  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia

unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate pot solicita un exemplar
al documentației de atribuire, pe care concedentul o va asigura în cel mult 4 zile lucrătoare
de la data înregistrării solicitării.

•  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul in-
stituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Municipiul
Brad - Primăria, Biroul administrarea domeniului public şi privat - cam. 16, str. Indepen-
denței, nr.2, judeţul Hunedoara, telefon: 0254612665, fax: 0254612669.

•  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei care se pot
achita la casieria Primăriei municipiului Brad sau în cont RO63TREZ36921360250XXXXX
deschis la Trezoreria Brad.

•  3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 12/02/2020, ora. 15:00
•  4. Informații privind ofertele:
•  4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 18/02/2020, ora 14:00
•  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul Brad, str. Independenței, nr. 2,

jud. Hunedoara.
•  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar orig-

inal.
•  5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

19/02/2020, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Brad din str. Independentei, nr. 2,
jud. Hunedoara, sala 7.

•  6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței com-
petente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Hunedoara, Secţia de Contencios Administrativ, municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.35,
județul Hunedoara, telefon: 0254 211 576, fax: 0245 216 333, e-mail: tribunalul.hune-
doara@just.ro.

•  7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea pub-
licării: 28/01/2020

ANUNȚ DE INTENȚIE

Jurj Alin și Cristina, titulari ai planului urbanistic
de detaliu, str. Iosif Vulcan, nr.94 A, Deva, jud. Hune-
doara, anunță publicul interesat de intenția de a
elabora această documentație de urbanism, în ve -
derea reglementării posibilităților de construire
pentru un imobil P, cu destinația de locuință unifa-
milială, pe terenul proprietate personală, având
suprafața de 533 mp. Terenul este situat în UTR 17,
sub zona rezidențială cu clădiri de tip urban Lmup
17, conform PUG Deva, aprobat cu HCL 223/1999.
Observațiile și propunerile pot fi trimise în termen
de 15 zile, prin poștă la adresa: Deva, Piața Unirii,
nr.4, județul Hunedoara.

A N U N Ţ

SC RIBIŢA 2010 SERVCOM SRL, organizează con-
curs în data de 17.02.2020,pentru ocuparea postului
de administrator al acestei societăţi comerciale cu
acţionar unic, Consiliul local Ribiţa. Concursul se va
desfăşura la sediul SC RIBIŢA 2010 SERVCOM
SRL,din satul Ribiţa,nr.22,comuna Ribiţa, –judeţul
Hunedoara. Informaţiile privind condiţiile de partic-
ipare, probele de concurs şi bibliografia se regasesc
pe site-ul www.ribita.rp sau pot fi obţinute la telefon
0254683791. 



Unică prin aromă și
gust, tradiționala
noastră băutură era

folosită în trecut și pe post
de leac, pentru tratarea
sau ameliorarea unor boli.
În zilele noastre, efectele
ei benefice au fost confir-
mate de către cercetătorii
americani, care au ajuns la
concluzia că, atunci când
este consumată cu moder-
ație, țuica de prune poate
fi un veritabil medica-
ment. 

Calități terapeutice
Țuica de prune conține un

număr de șase tipuri de sub-
stanțe care hrănesc celulele
roșii din organism și care
cresc cu 12% viteza de pro-
ducere a hemoglobinei, ne
spun cercetătorii germani. De
asemenea, în compoziția
acestei băuturi există o enzi -
mă care are rolul de a reduce
depunerile de colesterol de pe
arterele care transportă sân-
gele către inimă. Pentru o efi-
ciență maximă, țuica este
indicată ca aperitiv, cu 15
minute înainte de servirea
mesei de prânz, aceasta fa-
vorizând absorbția nu-
trienților din alimente.

Dar, ca să nu devină un
pericol pentru sănătate, can-
titatea de țuică de prune con-
sumată nu trebuie să
depășească 30 de ml pe zi. De
asemenea, consumul acesteia
este interzis după cină sau
după o masă îmbelșugată,
potrivit  sfatnaturist.ro

Țuica nefiartă
Era des utilizată, cu ea efec-

tuându-se frecții în caz de
răceli, dureri de cap sau pen-
tru activarea circulației sân-
gelui. Astfel, corpul transpiră
abundent și se elimină, prin
piele, toxinele.

Țuica fiartă
• Are proprietatea de

tratare, ameliorare sau de
prevenire a mai multor boli.

Asta pentru că, vaporii calzi
de alcool etilic produc di-
latarea vaselor capilare din
plămâni, ușurând intrarea
oxi genului în sânge și elimi -
narea dioxidului de carbon.

• În cazul unor eforturi fi -
zice de lungă durată, țuica fi-
artă contribuie la reglarea
concentrației  glucozei din
sânge și mușchi.

• Ajută la prevenirea ate ro -
sclerozei și a infarctului mio-
cardic, fiind recomandată și în
cazul anemiilor, în cantități de
maxim 30 ml/zi.

• Cu un conținut bogat de

fier, țuica fiartă crește viteza
de producere a hemoglobinei
și a hematiilor.

• Întrucât conține o serie
de vitamine (A, C,B și D), care
nu se degradează prin
încălzire, țuica fiartă are acți-
une benefică de reglare a
funcțiilor hepatice, băutura
fiind recomandată în dis -
chineziile biliare, disfuncții
ale ficatului provocate de o
slabă irigare cu sânge a aces-
tuia sau chiar constipație,
potrivit,www.doctorulzilei.ro. 

• Când este consumată în
cantități mici, s-a ajuns la con-

cluzia că aceasta previne for-
marea cheagurilor de sânge,
având efect pozitiv și asupra
neuronilor, stimulând memoria. 

• S-a constatat, de aseme-
nea, că un consum moderat
de țuică de către persoanele
de peste 60 de ani, ajută la
ameliorarea capacităților cog-
nitive și la reducerea riscului
de demență și Alzheimer.

• Și cum țuica fiartă este
unul din cele mai bune
remedii naturiste, vă oferim și
o rețetă, care poate fi foarte
utilă în caz de răceală sau
gripă. 

Ingrediente: 150 ml
țuică, 6-7 boabe de piper
negru, 3-4 cuișoare, o lin-
guriță de miere/zahăr.

Mod de preparare:
Țuica se toarnă într-un

ibric și se condimentează cu
boabe de piper negru și
cuișoare. Se lasă la fiert, la foc
mic și se adaugă apoi mierea
sau zahărul, amestecându-se
până la dizolvarea completă.
Când începe să dea în clocot
se ia de pe foc și se mai poate
adăuga măr, lămâie sau
scorțișoară, după gust.
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Ţuica de prune – 
un veritabil medicament
Ţuica de prune – 
un veritabil medicament
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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

C
u buchețele de flori
multicolore și un
parfum unic, 

mușcatele ne încântă
privirea din primăvară
până toamna târziu. Chiar
dacă nu sunt pretențioase,
adaptându-se la orice
condiții de mediu, odată
cu venirea frigului trebuie
să se țină cont de câteva
reguli, specifice anotimpu-
lui rece. Iar dacă acestea
se  respectă, florile 
minunate ne vor inunda
din nou spațiile verzi, la
fel ca și în anul precedent.
Care sunt acestea, vom
vedea în cele ce urmează. 

Starea de hibernare 
a muşcatelor 

Începe toamna târziu și
ține până primăvara, după
trecerea brumei, când  muș-
catele pot fi scoase din nou
afară. În toată această pe-
rioadă, pământul din ghiveci

nu se schimbă și nu se face
fertilizarea. Aceste operațiuni
se fac doar primăvara, înainte
ca ghiveciul cu mușcată să fie
scos afară. 

Ghivecele 
cu mușcate

În toată perioada de re -
paus, ghivecele cu mușcate
vor fi amplasate într-o încă -
pere aerisită, cu temperaturi
care să nu  ajungă la 0°C şi să
nu depăşească 14°C. Asta pen-
tru că, temperaturile mai ridi-
cate favorizează înflorirea şi
nu este de dorit acest lucru, ne
spun specialiștii. Dacă încă -
perile în care sunt amplasate
ghivecele nu sunt aerisite,
plantele pot face mucegai și
vor muri. Camerele mai în-
tunecoase, șoproanele, pivni -
țele sau garajele pot fi spații
potrivite pentru păstrarea
mușcatelor pe timp de iarnă.
Și cum lumina redusă le va

încetini metabolismul, ele nu
au nevoie de multă apă. Lăs-
tarii pot fi tăiați fără pro -
bleme, pentru a crește mai
viguroși în primăvară. Dacă
mușcatele sunt păstrate în
seră, peste iarnă, acestea tre-
buie ferite de îngheț, sistemul
de încălzire al serei va fi setat
la 5 grade Celsius. Dacă
tulpina este brumată, planta
va muri.

Udarea

Se face rar, doar în momen-
tul în care se observă că
pământul din ghiveci s-a uscat
complet. Se pune foarte pu -
țină apă, doar atât cât pămân-
tul să se mențină umed.
Tot odată, plantele se vor
curăța de frunzele și florile us-
cate. Pe toată perioada hi-
bernării, mușcata nu are
nevoie de  nici un fel de hrană
suplimentară

Mușcatele roșii, 
roz sau albe

Sunt specii drepte, rezis-
tente și mai ușor de păstrat
decât cele curgătoare. Potrivit
specialiștilor, mușcatele drepte
pot fi păstrate la întuneric,
semi-întuneric, sau în locuri cu
lumină normală. De asemenea,
dacă este posibil, ele se
păstrează în aceleași ghivece
până primăvara, când acestea
pot fi schimbate.

Mușcatele curgătoare
Sunt mai sensibile la frig

decât celelalte. De aceea, pe
timp de iarnă, acestea se țin în
încăperi cu lumină redusă, la
temperatură constantă, de  cel
mult 10 grade Celsius. Se udă
la nevoie, solul păstrându-se
ușor uscat. Întunericul, ră-
coarea și umiditatea excesivă
duc la moartea mușcatelor.
Dacă se păstrează într-un loc

cu lumină redusă, lăstarii muș-
catelor trebuie tăiați până la 10
cm. În cazul în care acestea se
vor menține la temperaturi
mai scăzute, mediul în care
stau trebuie să fie foarte uscat.
La fiecare 2-3 săptămâni,
ghivecele se verifică și se udă
moderat, ne sfătuiesc specia -
liștii.

Mușcatele cu arome
puternice

Sunt rezistente la uscăciune,
dar iarna se udă mai rar, doar
atât cât substratul să fie umed.
Potrivit gradina.ro., dacă sunt
ținute în interior, acestea adoră
lumina puternică, inclusiv în
perioada de iarnă. Atunci când
vor fi amplasate în grădină, se
vor evita locurile încălzite ex-
cesiv, temperatura optimă de
creștere a lor fiind de 16-25
grade Celsius.

Documentat de
Cornelia Holinschi

Întreţinerea muşcatelor 
pe timp de iarnă

Întreţinerea muşcatelor 
pe timp de iarnă
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Sus în aer 
Filmul îl are în central atenției pe Ryan Bingham, un cor-

poratist care lucrează ca expert în resurse umane, la o com-
panie de consultanță din Omaha – Nebraska. Specializat în
tăieri de costuri și concedieri de personal, acesta călătorește
cu avionul, din oraș în oraș și își dorește să ajungă la10 mil-
ioane de mile de zbor. Dar planurile lui sunt date peste cap
atunci când șeful său o angajează pe tânăra Natalie Keener, o
femeie care călătorește și ea foarte mult, în interes de serviciu.
Cei doi încep o aventură, care s-ar putea transforma într-o re-
lație serioasă, cu condiția ca lui Ryan Bingham să-i permită
compania angajatoare să mai călătorească cu avionul.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Încă de la începutul intervalului
vă veți afla în compania unor
persoane importante, de la care
aveți mult de învățat în plan
profesional. Trebuie să renunțați
la tiparele vechi și să vă adaptați
noilor situații. Totul este să țineți
seama și de posibilitățile voastre
financiare. 

Veți reuși să vă achitați toate da-
toriile și să vă reechilibrați bugetul.
La locul de muncă sunt posibilități
de avansare, așa că situația voas-
tră financiară se va stabiliza. In-
tenționați să faceți unele investiții
pe termen lung, dar ar fi de dorit
să mai așteptați puțin. În familie s-
a restabilit liniștea.

În plan profesional, se con-
turează activități inedite, care
vă pot aduce multe satisfacții.
Veți participa la acțiuni intere-
sante, întâlniri sau dezbateri pe
teme profesionale, unde iniția-
tivele voastre sunt apreciate. Nu
este exclus să întâlniți o per-
soană interesantă pentru voi.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru și s-ar putea să lucrați și
după program. Veți avea discuții
cu superiorii și colegii legate de
munca voastră. Trebuie să fiți
foarte atenți la informațiile
primite și, mai ales, să nu luați
decizii pripite. Persoana iubită
așteaptă sprijinul vostru.

Reușiți să finalizați un proiect
important la locul de muncă iar
acest lucru vă aduce beneficii
materiale. Sunteți destul de
obosiți și ar trebui să vă luați
câteva zile de vacanță. În plan
sentimental, pot apare surprize
la care nu vă așteptați.

Încă de la începutul intervalului
veți participa, alături de colegi,
la dezbateri profesionale, pentru
a vă îmbunătăți stilul de muncă.
În acest sens, o persoana apropi-
ată vouă vă poate fi de mare
folos. În familie lucrurile au in-
trat pe făgașul normal.

Proiectele pe care le-ați tot amâ-
nat revin în actualitate, așa că în
perioada următoare trebuie să
vă mobilizați pentru a le finaliza.
Ca să reușiți, selectați-vă priori -
tățile și încercați să vă încadrați
în timp cu toate lucrările. Altfel,
totul va fi în defavoarea voastră.

Aveți multă energie și sunteți
puși pe fapte mari. Intenționați
să faceți o investiție de proporții,
dar nu aveți suficienți bani.
Înainte de a începe, ar fi de dorit
să consultați un specialist în
domeniu. Vor apare cheltuieli
neprevăzute și sunteți nevoiți să
le faceți față.

Socializarea și activitățile recre-
ative vă ajută mult și reușiți să
realizați  lucruri deosebite. Fa-
milia vă este alături în tot ce în-
treprindeți. S-ar putea să primiți
o sumă importantă de bani
dintr-o moștenire. Dar, relația
sentimentală nu este pe măsura
așteptărilor voastre.

Vă preocupă situația financiară,
mai ales că familia așteaptă
mult de la voi. Vi se propune o
colaborare, care vă poate aduce
mai mulți bani. În familie vor
avea loc discuții legate de o
moștenire. Ar fi bine să dați
dovadă de calm și diplomație.

Este posibil să faceți o călătorie
în afara țării. Comunicați bine
cu cei din jur, iar acest lucru este
în avantajul vostru. Cu toate
acestea, fiți foarte atenți la per-
soanele din anturajul vostru,
care nu întotdeauna vă îm-
părtășesc ideile. În dragoste nu
sunt probleme deosebite.

Astrele sunt de partea voastră
pe tot parcursul intervalului. În
acest sens, sunt favorizate in-
vestițiile, călătoriile și viața sen-
timentală. În plan profesional,
trebuie să vă folosiți intuiția
pentru a reuși să realizați ceea
ce vă doriți. O persoana apropi-
ată vouă o să vă ceară sprijinul.

HAPPY CH

• ”Reproșuri” între prietene:
- Făăă, de ce te-ai culcat cu soțul meu?
- Să văd care e mai bun, al meu sau al tău !
- Ce proastă ești, puteai să mă întrebi pe

mine.

• Am întrebat 100 de femei:
Ce părere au despre fostul ?
Și, am învățat 50 de înjurături, 30 de nume

de animale noi și… 20 de rețete de colivă.

• Întâmplare…
Era o ditamai coada la un supermarket…

Și, plictisindu-mă, tușesc tare și zic:
- Ce răceală puternică am prins după ex-

cursia făcută în China !

• Învățătoarea către un elev:
- Mâine să vii la școală cu bunicul tău.
- Poate cu tata…
- Nu, cu bunicul. Vreau să-i arăt ce tâm-

penii debitează fiu-su, când îți face temele ...

• Într-o librărie:
Intră un client și întreabă:
– Aveţi cartea: “Cum să-ţi îmbunătăţeşti

memoria”?
– Da, dar nu aţi cumpărat-o şi săptămână

trecută?

• La o spălătorie auto:
Merge un șofer cu o mașină foarte și-

fonată.
- Un spălat, vă rog, spune șoferul.
Mecanicul:
- S-o și călcăm?

PRO GOLD, 4 februarie, ora 19,30

”Într-o altă viață”
Serialul urmărește povestea lui Aditya

Jindal, un bărbat care realizează că maria-
jul său nu mai funcționează așa cum ar tre-
bui. Obligat de circumstanțe, Aditya
rămâne alături de soția sa, Nisha, și de cele
două fete, care fac parte din familie. Totul
ajunge să ia o întorsătură neașteptată în
momentul în care Aditya face cunoștință
cu frumoasa Jhanvi Agarwal și de care se
îndrăgostește. Dar, fosta lui soție, Nisha, nu
este împăcată cu divorțul și are intenția de
a se răzbuna pe fostul ei soț. Planul îi
reușește, iar la 20 de ani distanță, sufletele
lui Aditya și Jhanvi se reîncarnează și încep
să își pună pe picioare o nouă viață.

SERIALE NOI:



L
a început de an, mai
bine zis pe 1 ianuarie
2020, s-au împlinit 13

ani de când România a in-
trat în Uniunea Europeană. 

Presa mainstream și
mașinăria de propagandă a
Bruxellului a inundat opinia
publică cu comunicate și statis-
tici false despre binefacerile in-
tegrării României în UE, despre
îmbunătățirea vieții românilor
după 13 ani de subordonarea
intereselor noastre către
comisia europeană și a marilor
puteri occidentale. Ni se oferă
niște statistici, de fapt iluzii, de-
spre creșterea poten țialului
economic al României și a
nivelului de trai a românilor.
Primii 13 ani, ca stat membru,
am adăugat datorii peste da-
torii, de am depășit PIB-ul
României. Datoria României a
ajuns, acum când scriu aceste
rânduri, la peste 100 miliarde
de euro. Însă integrarea a avut
mai mari costuri, nu doar avan-
taje. Costuri de acomodare,
costuri legate de concurența
mărfurilor care din 2007 cir-
culă liber și se adaugă un cost
imens, cel al hemoragiei cre -
ierelor, circa patru-cinci mili -
oane de români care au emigrat
și slăbit potențialul economic și
uman privind dezvoltarea Ro -
mâniei. 

O iluzie este și creșterea ex-
porturilor. Dacă, înainte de in-
trarea în UE, companiile
vindeau peste hotare mărfuri
în valoare de 25 miliarde de
euro, exporturile au fost de
peste 42 miliarde de euro
numai în primele nouă luni din
2019.  Statistica exporturilor e
un fals ideologic. E adevărat că
au crescut exporturile, dar
firmele care au trimis mărfuri
în străinătate sunt tot străine
sau controlate de țări străine,
multe multinaționale, care au
încasat di videndele și profi-
turile le-au dus tot în țările bo-
gate din vest și în beneficiul
occidentalilor.

Profituri încasate de
companiile străine

Investiţiile străine au con-
tribuit din plin la această
creştere, prin firmele înfiinţate
care au creat locuri de muncă
pentru sute de mii de români.
Aproape 45 de mili arde de
euro au intrat în ţară de la 1 ian-
uarie 2007 şi până în această
toamnă 2019. E adevărat, in-
vestițiile au crescut, dar în ben-
eficiul acelorași firme străine

care au încasat beneficiile. Ven-
iturile în plus nu au ajuns în
buzunarele românilor, ci în
conturile mana gerilor sau pa-
tronilor străini. Privatizările din
2001-2008 ne-au adus fali-
mentarea economiei naționale
și nu am reușit să recuperăm
pierderile, pentru că profitul l-
a încasat compania străină.
Înainte de 2008, intrau anual în
România circa 7,3 miliarde de
euro, sub formă de investiţii
străine directe, după 2008,
media a scăzut la 2,5-2,7 mil-
iarde de euro, deci o pierdere
de aproape 5 miliarde de euro
anual. Aderarea la Uniunea Eu-
ropeană a însemnat şi atra -
gerea de fonduri în valoare de
39,9 miliarde de euro. După ce
scădem contribuţia plătită de
România la bugetul comunitar,
rămânem cu un plus de 26,5
miliarde de euro, bani pe care
economia noastră îi câștiga
înainte din profiturile firmelor
românești, ce ajun geau la
salariații români. Azi, aceste
beneficii din fonduri europene
ajung tot la companii și cetățeni
străini. Pe hârtie, salariul mediu
net a crescut de la 312 euro net
în 2007, la 459 euro net în
2016, dar în realitate abia a
acoperit rata inflației. 

După 13 ani de la 
integrarea europeană a

României

Odată cu integrarea Româ -
niei în UE și sub diktatul Bru -
xellesului, românii au rămas tot
codaşii Europei când vine vor -
ba de PIB-ul per capital, rapor-
tat la puterea de cumpărare, un
indicator care arată ce putem
face cu banii.

O altă demagogie a Bruxel-
lului este propaganda privind
creșterea exportului agricol și a
producției companiilor agricole
din România. În schimb, reali-
tatea e cruntă, circa 48 la sută
din terenul agricol al României
e controlat de străini, ceea ce
face ca acest surplus de pro-
duse să aducă bani și beneficii
tot intereselor de peste hotare.
După 13 ani de la integrarea
europeană a României, românii
o duc tot mai prost, bine fiindu-
le doar europarlamentarilor
propagandiști de la Bruxelles,
precum Corina Crețu, pe salarii
uriașe în euro, care oferă comu-
nicate, ca pe vremea comu-
niștilor, despre binefacerile
false ale integrării. Lucrurile
sunt mult mai complexe cu
această doamnă, care dădea

mâna cu Soros la Bruxelles. Am
avut așa zise doamne și domni
pe care poporul roman le-a
trimis în Parlamentul Euro-
pean ca să fie plătite cu mii de
euro să denigreze România
(vezi Monica Macovei care a
făcut rapid un partiduleț M5,
parcă era numele unei au-
tostrăzi din Ungaria, ea având
legături mari cu Ungaria, dar
toata lumea doarme) etc. Nu ne
miră faptul ca noi suferim pen-
tru că poporul roman a trimis
în Parlamentul Românesc și cel
european toate pițipoancele,
care aici se credeau dive. Multe
din ele sunt înghesuite pe la
MAE,  la consulate, ambasade
etc. Altele, prin Parlamentul
României, unde sunt băgate la
diverse Comisii, Consilii de Ad-
ministrație, prin diverse minis-
tere s-au chiar în justiție,
servicii, MI. Multe au statutul
cel mai de preț, de AMANTE. S-
a ajuns în postura în care politi-
cienii de azi ( unii), au mai mulți
ani în politică decât Ceaușescu.
Țara moare fără politicieni ca
Vozganian, Tăriceanu, Băsescu,
Turcanu, Orban, Petre Roman,
E. Andronescu, Rovana Plumb
și mulți alții. Unii au făcut im-
perii pe banii statului și acum
vor mandate politice! Oare nu
mai există și alte tipuri de man-
date?! Vad că numai dosarele îi
poate scoate afară din politică.
În acest moment, România este
o țară care nu are o direcție, da-
torită acestor politicieni, care
au condus prost. Trebuie
schimbați politicienii chiar și
cei din teritoriu și până la Bu-
curești.

Statistica nu minte! 

România a intrat într-o eră a
subdezvoltării structurale,
odată cu integrarea în UE, iar
românii sunt tot mai săraci.
Țara noastră, după 13 ani de in-
tegrare UE, e mai săracă, fără
autostrăzi și trenuri de mare
viteză, dar cu industria, facil-
itățile portuare și agricultura pe
mâni străine. Spuneam anul
trecut, anul acesta se pregătesc
spre vânzare Hidroelectrica,
porturile Mangalia și Con-
stanța, CEC BANK, Proiectele
Sistemului de Sanatate, CFR!
Acum pot să vă spun că am avut
dreptate.  Au scos deja capul la
iveală. Românii, după euforia
din 1 ianuarie 2007, au cunos-
cut imediat sărăcia UE, prin
criza economică din 2009, când
s-au tăiat salarii, pensii și înd-
emnizații de mame, iar de

atunci o duc tot mai greu, de la
an la an, pierzându-și speranța.
Creșterea economică și expor-
turile sunt doar pentru profi-
turile companiilor străine, care
controlează economia din Ro -
mânia. Românii sunt tot mai
puțini, prin prăbușirea de-
mografică, datorită emigrației
și sărăciei, iar creșterea eco-
nomică nu se simte în bu zu -
narele românilor pentru că
veniturile pleacă spre Bru -
xelles, Londra, Paris sau Berlin,
SUA. Anul acesta dl Orban a
virat din buzunarele romanilor
330 milioane euro ajutor de
stat. La ai noștri, le adună statul
tot ce mai au. ANAF face so-
coteli la patroni pe care numai
ei le cunosc? În concluzie, ai
noștri sunt cei care trebuie să
plătească tot, iar străinilor li se
dau bani că au venit aici. Trăim
în UE, unde sărăcim pe zi ce
trece. Avem și noi corupții
noștri, dar în alte state dez-
voltate care se pretind ca fiind
europene și occidentale, co -
rupția este mult mai mare și ni-
meni nu scoate o vorbă.

După 13 ani de la integrarea
României în UE, viața și statis-
tica ne arată că a fost o iluzie a
românilor că străinii ne vor
binele, o amăgire de care ne
vindecăm tot mai mulți, noi, din
clasa de mijloc, care de la an la
an suntem tot mai săraci, în
ciuda comunicatelor propagan-
distice și zgomotoase ale Brux-
ellului și a europarlamentarilor
bine plătiți din munca noastră;
din plata taxelor și impozitelor
tot mai numeroase în beneficiul
unei clase suprapuse de
funcționari ai comisiei eu-
ropene incompetente și la-
come. Din păcate, toata lumea
ne-a furat, pe toate părțile.
Străinii și unii din interiorul
țării, într-o complicitate per-
fectă. Mă întreb cine ne apără,
când toți sunt o apă și un
pământ. Țara fără o justiție put-
ernică este o țară fără coloană
vertebrală, o țară fără identi-
tate. 

La noi, toată lumea se
rezuma la bani, la

foloase necuvenite!

Uitați-vă cum stau pe scările
tribunalelor și cerșesc pensii
speciale. Nouă ne dă cineva
ceva? Mă uit și la politicieni.
Cum scoate unul capul fiind
mai deștept ca alții, vine
dosarul în complicitate cu
justiția, peste noapte, pe bandă
rulantă. Mă întreb când se vor

opri cu asemenea practici
mafiote, când vom avea și noi,
alegătorii, un cuvânt greu de
spus în propria țară, lăsând ma-
nipularea și demagogia la o
parte. Tocmai aceste două can-
cere au dus țara aici unde se
vede, iar unii politicienii s-au
îmbogățit peste noapte, de
astăzi nici nu ne mai cunosc.
Câtă ură, câtă dezbinare, cât
analfabetism, câtă îngâmfare și
infatuare pe banii proștilor.
Cred că sub noi există un
zăcământ mare de prostie. Văd
că nu mai știu ce să facă de mult
bine. Oare va veni o vreme când
vor plăti cu vârf și îndesat? Ei
hotărăsc jaful, justiția dă
hotărârile ”legale" pe jaf. Ei sta-
bilesc cuantumul furturilor, ei
stabilesc gradul de îndatorare,
în numele poporului roman,
care tace și se uită la bătaia de
joc. M-am uitat la un ministru
de finanțe, parcă este drogat, nu
știe ce spune de la o zi la alta ,
eu cred că el merge din inerție,
nici nu știe ce face. 

Suntem un popor bătut
de soartă?! 

Sau suntem chiar atât de
slabi, de nu știm să ne dirijăm și
să ne alegem viitorul! Cu o
asemenea gândire, viitorul nos-
tru este SUMBRU. Aristocrația
bugetară va duce țara în fali-
ment, orice am face nu mai
avem mijloacele necesare de a
ne conduce pe noi, ne place să
ne conducă alții. Am devenit un
popor căruia îi place văicăreala,
milogeala și umilința. Somn
ușor, dragul meu popor ! UE ne
veghează până nu mai avem
nimic. Se apropie ceva totuși?
Uitați-vă în Franța, Germania,
Italia și alte state. Ce vedeți, co-
mentați dumneavoastră. Ai
noștri  dorm, dar dorm pe bani
mulți și nemunciți, permi -
țându-și să facă ce vor și câți
bani vor, într-o bătaie de joc
continuu. Suntem țara unde ex-
istă două criterii de pensii: con-
tributivitate și hoție. Am spus
totul, dumneavoastră înțelegeți
ce doriți. Viitorul este sumbru!!!

Al dumneavoastră, același

Prof Ioan Romeo Mânzală
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UE şi iluzia românilor că
străinii ne vor binele
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Mod de preparare:
Bucăţelele de carne se

pun în ulei încins împreună
cu ceapa tocată mărunt şi
morcovul tăiat rondele. Se
lasă câteva minute la prăjit,
apoi se adaugă apă fiartă cât
să le acopere. 

După câteva clocote, se
pun roşiile tăiate cubuleţe
sau rase şi se lasă să fiarbă.
Între timp, ciupercile se feli-
ază și se călesc în ulei încins.

Când legumele și carnea au
fiert, se adaugă ciupercile
călite și tocănița se condi-
mentează, după gust. Se mai
lasă câteva minute pe foc,
apoi se presară pătrunjel
verde tăiat mărunt. 

Tocănița se acoperă cu un
capac, iar după câteva
minute se poate servi cu
mămăliguţă. 

INGREDIENTE

300 gr carne de porc,
350 gr ciuperci, un mor-
cov, o ceapă, sare, 150 ml
ulei, 3 roşii, pătrunjel
verde, condimente.

TocăNIță cu cIuPERcI șI caRNE DE PoRc

PoGăcElE cu juMăRI 

În urma cercetărilor efectuate s-a ajuns la concluzia
că dacă se consumă cinci mere pe săptămână, se reduce
riscul apariției bolilor respiratorii. De asemenea, medi -
cina chineză ne spune că merele ajută inima, potolesc
setea, curăță plămânii, scad mucoasa și cresc fluidele cor-
porale. Bogate în fibre și vitamine, merele protejează
colonul, prevenind cancerul de colon, ne spun special-
iștii.  Cu o acțiune antioxidantă puternică, merele scad
riscul formării de calculi urinari din oxalaţi şi normal-
izează greutatea. Consumul regulat de mere este asociat
cu cel mai scăzut risc de cancer, boli cardiovasculare,
astm bronşic şi diabet zaharat. Practic, protecţia este cu
atât mai mare cu cât se consumă mai multe mere, zilnic. 

Piure de mere
Pentru obținerea piureului, merele se pun la fiert în

apă, cât sa le acopere, în care se adaugă zahăr, coajă de
lămâie și fierb până se înmoaie. După ce s-au fiert,
merele se scot din apă, se zdrobesc cu mixerul şi se
amestecă din nou cu siropul în care au fiert. Pireul de
mere se va servi rece, cu carne de pasăre sau vânat.

(Rețete de la cititoare)

Mod de preparare:
Pentru început, drojdia se

dizolvă în puţin lapte, se
adaugă zahărul, câteva lin-
guriţe de făină şi se lasă să
crească. După ce drojdia a
crescut, se toarnă peste
făină, se adaugă ouăle, cea -
laltă cantitate de lapte şi se
face un aluat potrivit de
moale, care se pune la dos -
pit.

Între timp, jumările se
dau prin maşina de tocat, se
amestecă bine cu untura,
sarea şi piperul, până se
formează o pastă omogenă,

care se împarte în trei. După
ce aluatul a dospit, se face o
foaie de un cm grosime,
peste care se întinde, cu un
cuţit, o parte din compoziţia
de jumări şi untură. Coca se
împătureşte sub formă de
plic şi se lasă la rece 30 de
minute, după care, se unge
din nou cu pasta de jumări,
procedându-se în acest fel de

trei ori. După acest interval,
se întinde cu sucitorul o
foaie, care se taie cu paharul
rotund. Fiecare bucată se
unge cu ou, se presară cu
chimen și se aşează în tavă.
Cine doreşte, poate presăra
chimen şi când frământă alu-
atul. Pogăcelele se coc la foc
potrivit, până încep să se
rumenească.

MereleMerele

INGREDIENTE

un kg de făină, 400 gr jumări, 200 gr untură de porc,
40 gr drojdie, două ouă, 50 gr zahăr, 650 ml lapte,
seminţe de chimen, sare şi piper.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - S - A - M - O - CERTEJU DE SUS - REAL - ZAU - AA - AB - NICA - RR - N - IG - TO - COAJA - CARNESTI - UO - C - A - AE - EA - EM - CRIS - CERBAL -
CUIES - TEI - O - ROIT - IO - LUTIER - CL - INCA - DISCO - IN  - IROD - IA - CA - TANC - OUSOR - BS - PARTER - HIT - OZON -  OBOL - IS - TIR - CR - IE
- BAIRAM - TORS - IH - REA - RB - NIMIC - CUTITAS - CALAU - RD - HAI - MA - TA - FIRMA - EXOD -   BIRUIT - ALO - INTAI - ASANAT - A - OTIC - IL
- AGA - DI - CT - GREA - AP - ORA - SI - AU - ECRAN - ARA - PLACUTA - ASA - CIULA MARE - ARII - EROU - PARAI - POIANA



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, lângă Deva, 4

camere, baie, bucătărie, garaj, hală +

hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-

lată și utilată,  sobe teracotă, teren –

un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:

0721.055.313.

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 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 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 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 intravilan, Deva, DN
7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru
magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45
euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

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 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 Caut o doamnă pentru îngri-
jirea unei femei în vârstă, la domiciliul
acesteia, din Deva. Informații la tele-
fon: 0748.516.407, după ora 17,00.

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 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.

PIERDERI

l Pierdut legitimație de transport
pentru persoane cu handicap, nr.
0003288,  eliberată de  DGASPC,
Hunedoara, pe numele de  Dănilă Feli-
cia Ramona. Se declară nulă.

l Pierdut legitimație de transport
pentru persoane cu handicap nr.
0010200,  eliberată de  DGASPC,
Hunedoara, pe numele de  Dănilă Tra-
ian. Se declară nulă.

l Pierdut legitimație de transport
local pentru persoane cu handicap,
eliberată de DGSAPC Deva,  pe numele
Pop Alexandru, domiciliat în Deva. Se
declară nulă.

l Pierdut certificat de înregis-
trare și certificate constatatoare pen-
tru sediu social, punct de lucru și
prestări servicii la terți ale SOSO
SPEED SPEDITION SRL, CUI
35830767, J20/351/2016 emise de
ONRC Hunedoara. Se declară nule.

DIVERSE

l Vând 2 purcei, de 3 luni, un cal
de doi ani, 2500 lei, sâmburi de nucă,
30 lei/kg, porumb știuleți, 0,50
lei/kg. Telefon: 0784.582.240,
0761.502.600. 

l Vând haină lungă de astrahan,
mărimea 46-48, căciulă, culoare nea-
gră, noi, preț: 550 euro, vând palton
negru, cu glugă, 48-50, preț: 750 lei,
serviciu de masă pentru 12 persoane,
porțelan de Alba Iulia, nou, 650 lei și
două dulapuri, lemn cireș, 600 lei și
pătuț nou-născuți, 150 lei. Prețuri ne-
gociabile, telefon: 0751.462.085.

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 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.
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16 - aCtualitate

În luna august 2019, Cen-
trul Cultural și de Creație
al Orașului Simeria a îm-

plinit 5 ani de existență. De
la înființare și până în
prezent, s-au desfășurat o
multitudine de proiecte în
domeniul cultural, ur-
mărind elaborarea unor
proiecte atractive, de edu-
cație, pentru stimularea
creativității, încurajarea tal-
entului, dezvoltarea schim-
burilor culturale, precum și
promovarea valorilor co-
munității.

Activitatea sa este struc-
turată pe trei departamente:
Organizare Evenimente, Clu bul
Smart al Copiilor și Centrul de
Zi pentru Persoane Vârstnice.

Au fost organizate peste 200
de evenimente culturale dintre
cele mai variate : 

- concerte de muzică ușoară,

de colinde, de romanțe, de
pricesne, de jazz, de muzică
rock

- festivaluride folclor, de re-
construcție istorică, pentru
promovarea tradițiilor

- piese de teatru
- concursuri
- ateliere
- expoziții
- parade
- spectacole de muzică,

teatru și dans
Clubul Smart al Copiilor,

situ at în Simeria, str. Biscaria
nr.1, oferă o gamă largă de ate-
liere și cursuri, destinate for-
mării armonioase a copiilor și
tinerilor, cu vârste cuprinse
între 4 și 18 ani. Activitățile care
se desfășoară în cadrul ate-
lierelor de dansuri moderne,
arte plastice, balet, șah, prelu-
crarea lemnului, teatru, sunt

coordonate de profesori cu ex-
periență în lucrul cu copiii. Sunt
organizate periodic concursuri,
spectacole și recitaluri, în care
sunt implicați cursanții, pentru
a prezenta părinților perfor-
manțele obținute și pentru a-i
ajuta pe copii să se exprime cu
ușurință și curaj. Înscrierile la
activități sunt permise pe întreg
parcursul anului școlar. În ved-
erea desfășurării unor acțiuni
comune la care să participe cât
mai mulți copii din Simeria, au
fost încheiate parteneriate cu
Liceul Tehnologic de Transport
Feroviar „Anghel Salign” pre-
cum și cu Clubul Sportiv CFR
Simeria. 

Centrul de Zi pentru Per-
soane Vârstnice funcționează
într-un spațiu modern, situat în
Simeria, Piața Unirii, bloc 22,
parter.Centrul de Zi pentru Per-
soane Vârstnice este deschis
zilnic, de luni până duminică iar
cadrul creat este acela destinat
socializării și sprijinului pentru
persoanele vârstnice.

Din activitățile Centrului de
Zi pentru Persoane Vârstnice :
sărbătorirea zilelor de naștere
dintr-o lună, sărbătorirea zile -
lor de 1 și 8 Martie, participarea
la Ziua Eroilor, participarea la
Ziua Europei, participarea la
manifestările prilejuite de Ziua
Națională, sărbătorirea Zilei
Persoanelor Vârstnice, omagie -
rea persoanelor peste 90 de
ani, excursii la mănăstiri și la
obiective turistice importante,
seri de colinde, împodobirea
bradului de Crăciun, vizite la
bolnavii spitalizați, concursuri
de șah și table, organizarea de
seri distractive, seri de infor-
mare cu medici de familie, con-
troale oftalmologice, jocuri de
șah, table, rummy, seri de lec-
tură.

Stimularea creativităţii şi încurajarea
talentelor, obiective ale 

Centrului Cultural Simeria

Orecentă întâlnire
desfășurată între
factorii responsabili

privind colectarea
deșeurilor menajere  si
mass-media hunedoreană
a  adus  în prim plan, prin
tema conferinţei, una din-
tre cele mai importante
probleme ale anului 2020
la nivel de judeţ - şi anume
stadiul implementarii
proiectului de colectare şi
sortare a acestora.

Cifrele prezentate de către
Dan Stoian – director la ADI
Deşeuri, precum și de către
Răzvan  Blid – consultant al
proiectului,  relevă  mari în-
târziei de la termenele plani-
ficate, situație care va genera
penalități serioase pentru
Consiliul Judeţean şi Primări-
ile implicate în program.
Proiectul este întârziat cu
peste  şapte luni , fapt ce va
genera penalități, iar riscul de
a se bloca întregul proiect
poate să ducă şi la restituirea
banilor alocaţi. Potrivit anga-
jamentului  României din
2007, la demararea proiec -
telor de reciclare a deşeurilor,
în prezent s-au realizat, în cel
mai fericit caz, aproximativ
zece procente, față de 50 cât
era prevăzut. Nu credem că se
va putea recupera această în-
târziere, mai cu seamă că în
2022 procentul de colectare
selectivă a deșeurilor  ar tre-
bui să atingă 70 de procente,
a fost opinia unanimă des -
prinsă din tema conferinței.

Creșterea preţurilor devi -
ne iminentă, dar nu mai mult
de 12,78  lei, în mediul urban

şi 7,86 lei, sume maxime con-
venite cu operatorii de profil
din zonă. Cu alte cuvinte, re-
forma în domeniul colectării
deşeurilor menajere este
obligatorie  – trecerea la co -
lectarea selectivă fiind impusă
și de noile preţuri care vor fi
stabilite în raport de fiecare
contributor. De aici s-a născut
conceptul “Plătești pentru cât
arunci”, astfel cetățenii vor
plăti deșeurile după cantitate
şi în mod special și după  sor-
timentul acestora – hârtie, sti-
clă/mase plastic, deșeuri
me najere, metal etc.

Trecerea la o reformă
struc  turală a reciclării de -
șeurilor poate fi considerată
cea mai mare provocare a  au-
torităţilor locale întrucât de
sănătatea mediului, a naturii
depinde viitorul global al
omenirii, sănătatea noastră a
tuturor, exemple  fiind în acest
sens încălzirea globală, nivelul
de sănătate a oamenilor,
schimbările climatice fără
precedent și multe altele.

Nu ne-am propus să
arătăm cu degetul, deocam-
dată spre nimeni dintre cei
res ponsabili de eșecul major
al implementării proiectului
la nivelul judeţului Hune-
doara , ci doar să tragem un
semnal de alarmă în ceasul al
12- lea că se fac întrutotul re-
sponsabili, de la preşedinte de
Consiliu  Judeţean până la pri-
mar de comună. Va veni o zi,
când indolența şi nepăsarea
acestora o va deconta fiecare
dintre noi, cu banii din pro-
priul buzunar! 

Colectarea deșurilor – 
o provocare pentru viitorul

Hunedoarei!


