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economie

În ultima vreme, ni se atrage atenția asupra
faptului că fructele și legumele pe care le con-
sumăm conțin o mare cantitate de pesticide.
Care sunt acestea și cum trebuie să procedăm
pentru a scădea cantitatea de toxine consu-
mate, vom vedea în pag. 8-9

Fondat de Cornel POENAR

pag.5
IMM-urile din judeţul
Hunedoara mai pot 
accesa sume de bani 
nerambursabile din fonduri
europene prin Programul
Operaţional Regional 
2014-2021. 

politicăpag. 2
Pro România şi-a anunţat
candidatul la funcţia de
preşedinte al Consiliului
Judeţean Hunedoara în
alegerile locale din vara
acestui an. 

ineditpag. 5

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

Cum a rămas o femeie din
Franţa fară 2.000 de euro,
după ce a fost convinsă de
un escroc român că sora ei
a suferit un accident de
circulaţie. 

/p.3

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

Două spectacole de teatru vor avea loc, în
zilele următoare, pe scena Centrului Cultural

„Drăgan Muntean”, din Deva. /pag16

GRATUIT

românia, în epidemie
de gripă!

Fructele şi
legumele 
pe care le
consumăm

Fructele şi
legumele 
pe care le
consumăm
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Primăria Crişcior nu a
majorat taxele şi im-
pozitele locale.

Crişcior – Autorităţile locale
din comuna Crişcior şi-au făcut
previzionările de investiţii pub-
lice pentru anul 2020, iar
tabloul acestora arată că este
nevoie de cel puţin 1,5 milioane
lei pentru cofinanţarea proiec -
telor cu finanţare europeană. 

Necesarul de bani reflectă
interesul administraţiei locale
pentru promovarea unor in-
vestiţii realizate cu fonduri ner-
ambursabile, în condiţiile în
care bugetul local nu poate
asigura toate sumele pentru
dezvoltarea locală durabilă. De
aceea, este de părere primarul
comunei Crişcior, Ovidiu Fur-
dui, împărţirea sumelor pentru
echilibrarea bugetelor locale
trebuie să ţină cont de nevoile
reale ale acestora, iar acolo
unde se află investiţii în deru-
lare, sumele să fie suplimentate
în detrimentul altor unităţi ad-

ministrativ-teritoriale unde nu
se întâmplă nimic.

„Avem în atenţie şapte
proiecte care necesită cofi-
nanţare pentru că sunt derulate
în baza unor fonduri europene.
După cum se ştie, aproape toate
proiectele cu fonduri europene
necesită o cotă de finanţare,

cum este şi cazul celor din co-
muna Crişcior”, a subliniat pri-
marul Ovidiu Furdui.

Pe de altă parte, edilul local
a precizat că taxele şi im-
pozitele locale au rămas la ace-
laşi nivel, ca şi anul trecut,
indexate fiind cu rata inflaţiei,
după cum precizează legea. 

Pentru acest an, bugetul
local al comunei Crişcior a fost
calculat la 650.000 de lei, sumă
insuficientă pentru cât ar fi
necesar în susţinerea
proiectelor de dezvoltare lo-
cală. Comuna intră sub inci-
denţa Legii Moţilor, care
stabileşte că taxele şi impozitele

locale sunt la jumătate faţă de
cele normale. Din păcate, în
timp, administraţia centrală a
adus noi responsabilităţi în
ograda primăriilor, însă a uitat
să le şi finanţeze corespunzător.

De menţionat este faptul că
gradul de încasare a im-
pozitelor şi taxelor locale este
de 90%, chiar dacă unele per-
soane se descurcă mai greu cu
plata acestor sume. 

Crişcior: Cofinanţarea proiectelor europene,
estimată la minim 1,5 milioane lei

Râu de Mori – Furtuna care
a avut loc în noaptea de mier-
curi spre joi în zona Retezatului
a avut efecte nedorite într-un
sat din comuna Râu de Mori.
Aproape 170 de locuinţe din
satul Brazi, cătunul Bălan, au
rămas fără curent electric timp
de mai multe ore. Defecţiunea
a fost reparată prin intervenţia
echipelor de depanare ale
companiei de electricitate. 

„Vântul a suflat cu putere,
dar aş putea aprecia că nu a
fost ceva neobişnuit pentru
zona noastră. La ieşirea de pe
Valea Râului Mare există însă o
zonă în care vântul bate mai
aprig şi aceasta ar putea fi ex-

plicaţia pentru faptul că
locuinţele celor din Bălan au
rămas fără energie electrică.
Situaţia s-a rezolvat prin stră-
duinţa celor de compania de
curent electric”, a precizat pri-
marul comunei Râu de Mori,
Niculiţă Mang.

În rest, în comună nu sunt
probleme ce ţin de buna ad-
ministrare. Şcolile au asigurate
lemnele de foc pentru încăl -
zirea copiilor, iar instituţiile îşi
desfăşoară activitatea în
condiţii normale. 

Agenda publică se va con-
centra, în următoarea pe-
rioadă, pe investiţiile şi
pro iectele necesare pentru a fi

puse în practică în vederea
dezvoltării locale, mai ales că
pe raza comunei se află şi staţi-
unea turistică Râuşor, care
poate deveni un pol de atracţie
important pentru acest gen de
servicii în judeţul Hunedoara.

În cadrul unei confe -
rințe de presă, 
Partidul PRO ROMÂ-

NIA – Organizația Hune-
doara și-a prezentat
oficial candidatul 
pentru șefia Consiliului
Județean Hunedoara, 
în persoana lui 
Dacian Ciodaru.

Candidatul PRO ROMÂNIA
pentru președinția Consiliu-
lui Județean are 37 de ani,
este căsătorit și are un copil.
Anterior funcției pe care o
deține în prezent – cea de
consilier al primarului orașu-
lui Simeria, Dacian Ciodaru a
lucrat ca profesor asociat la
Universitatea Petroșani, a
fost șef de serviciu, apoi con-
silier județean din partea
PSD.

Timp de mai mulți ani a

deținut funcția de președinte
al tineretului social-democ-
rat hunedorean, ca apoi, în
urmă cu un an, să intre în
rândul membrilor PRO Ro -
mâ nia.

Potrivit coordonatorilor
județeni ai PRO România, pe
Dacian Ciodaru îl recomandă
o foarte bună pregătire în
domeniul administrativ și
politic, o implicare aparte în
rezolvarea problemelor cetă-
țe nilor, precum și dorința de
a face o altfel de politică.

La apropiatele alegeri,
PRO România are o țintă de
10%. De asemenea, la ale ge -
rile locale, potrivit domnului
Emil Rișteiu, PRO România
intenționează să depună liste
complete în toate cele 69
unități administrativ-teritori-
ale ale județului Hunedoara.

Furtuna din Retezat a afectat un sat
din comuna Râu de Mori

Dacian Ciodaru – 
candidat 
PRO ROMÂNIA
pentru 
șefia CJ 
Hunedoara



C
inci dintre bolnavi
sunt copii, iar unul a
fost transferat la

Timişoara. 
Deva - Gripa continuă să

facă probleme în judeţul
Hunedoara. După o perioadă
în care judeţul nostru a fost
ferit de acest gen de îmbol-

năviri, în ultimele două săp-
tămâni au fost diagnosticate
13 persoane care suferă de
gripă. Din păcate, un bărbat a
murit din cauza gripei, pe
fondul unor afecţiuni cronice
mai vechi. 

Opt noi cazuri de gripă,
dintre care cinci la copii cu

vârstele cuprinse între 3 şi 11
ani, au fost consemnate în
judeţ în perioada 27 ianuarie-
2 februarie, arată datele ofi-
ciale ale Direcţiei de Sănătate
Publică (DSP) Hunedoara. 

Dintre cazurile de gripă la
copii, o fetiţă de 5 ani şi un
băiat de 8 ani sunt internaţi la

spitalul din oraşul Vulcan, doi
băieţi de 4 şi, respectiv, 8 ani
sunt îngrijiţi la spitalul mu-
nicipal din Hunedoara, iar o
fetiţă de 3 ani, care a fost in-
ternată iniţial la spitalul din
Petroşani, a fost transferată la
Timişoara.

La spitalul din Vulcan mai

sunt internaţi o tânără de 18
ani şi un bărbat de 38 de ani,
iar în spitalul judeţean de ur-
genţă din Deva a fost internat
un bolnav de 33 de ani.

Conform medicilor, bol-
navii au o evoluţie bună, fără
complicaţii, după ce au primit
tratament antiviral de spe-
cialitate.

Niciuna dintre persoanele
bolnave nu a făcut vaccinul
antigripal. 

Pe de altă parte, Ministerul
Sănătăţii a anunţat joi, 6 feb-
ruarie, că în ţară a fost de-
clarată epidemie de gripă, în
condiţiile în care 18 persoane
au murit, până acum, din
cauza bolii. Între acestea se
numără un copil de numai un
an şi jumătate din zona
Moldovei.

Numărul bolnavilor de
gripă, la nivel naţional, a de-
păşit 7.000 de persoane, într-
o singură săptămână, dublu
faţă de perioada similară a
anului trecut. 

În judeţul Hunedoara au
fost vaccinate gratuit îm-
potriva gripei 31.840 de per-
soane, cu aproape 5.000 de
oameni mai mult faţă de se-
zonul rece trecut. 
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Deva - În această perioadă,
Poliția Română derulează la
nivel național campania „Hoţii
îţi invadează intimitatea”, des-
tinată prevenirii furturilor din
locuințe, infracțiuni cu un im-
pact deosebit în percepția 
populației privitor la siguranța
personală.

În județul Hunedoara, cam-
pania prezintă modurile de
ope rare ale infractorilor și ac-
centuează măsurile eficiente
de prevenție și  protecție ale
bunurilor personale. 

Polițiștii s-au întâlnit deja cu
35 de proprietari din munici -
piul Deva în cadrul ședințelor
asociaților de proprietari, dar
și cu persoane vârstnice, vulne -
rabile la acest tip de infracți-
une, comis în special prin ”false
calități” sau ”prin împriete -
nire”.

În parteneriat cu Primăria
Deva, polițiștii au informat per-
soanele vârstnice din mu-
nicipiu despre riscurile
asu mate prin nefolosirea core-
spunzătoare a interfoanelor

montate la scările de bloc sau
prin primirea în locuință a di-
verselor persoane necunos-
cute care, prin false calități,
insistă să pătrundă în locuință
sub diferite pretexte (prestări
servicii de deratizate, promoție
de produse casnice, strângere
de fonduri etc.). 

Proprietarii participanți la
activitățile polițiștilor au posi-
bilitatea de a vedea prin
lentilele unor ochelari VR (re-

alitate virtuală 360̊)  desfășu-
rarea în timp real a unui furt
din locuință și pot experimenta
sentimentul, senzația psiholo -
gică de invadare și violare a in-
timității personale. 

”În activitatea noastră am
cunoscut, din păcate, familii
care nu au reușit să revină în
locuința călcată de hoți nici
după o lună de zile, chiar dacă
pagubele materiale nu au fost
însemnate, însă confortul in-

timității personale a fost grav
afectat. Prin folosirea acestor
ochelari de nouă tehnologie
încercăm să îi sensibilizăm pe
proprietari și să îi convingem

să adopte un comportament
preventiv în relație cu bunurile
de valoare”, a declarat comi -
sarul de poliție Andrea Fieraru,
sociolog la IPJ Hunedoara.

„Hoţii îţi invadează intimitatea” – 
campanie de prevenire a furturilor din locuinţe

Recomandări referitoare 
la siguranța locuințelor:

• Nu permiteți oricui sună la interfon să între în bloc. De
multe ori, sub false calități, hoții reușesc să comită furturi
din locuință, cu complicitatea vecinilor;

• Sub nicio formă nu permiteți accesul în locuinţă celor
care vin în scop caritabil, să prezinte diverse promoţii pu -
blicitare sau să presteze diverse servicii de care nu aveți
cunoștință (ex. deratizare); 

• Fiți discreți și precauți în oferirea de informaţii per-
soanelor necunoscute, despre sumele de bani, bunurile de
valoare pe care le aveți în casă  sau despre tranzacții imobi -
liare efectuate recent;

• Evitați depozitarea la vedere a ambalajelor obiectelor
importante, de valoare, pe care le-ați achiziţionat de curând;

• Nu faceți publică pe rețelele de socializare plecarea
dumneavoastră de acasă pentru o perioadă mai lungă în
concedii. În acest mod dați de știre hoţilor că apartamentul
dumneavoastră este nelocuit.

• Când plecați la serviciu sau lipsiți o perioadă mai lungă
din zi, închideți ferestrele de la balcon, baie sau bucătărie, în
special dacă locuiți la parter înalt, etajul I sau ultimul etaj. 

Opt noi cazuri de gripă 
consemnate în judeţ
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La Tribunalul Hune-
doara - după cum
ne informa judecă-

tor Mihaela Aurelia
CONTA (în foto) - vi-
cepreşedinte Tribunalul
Hunedoara, a avut loc
Adunarea Generală a
Judecătorilor, în cadrul
căreia doamna judecă-
tor Carmen Mihaela
TIMIŞAN - preşedintele
Tribunalului Hune-
doara a prezentat Ra-
portul de activitate pe
anul 2019 al Tribunalu-
lui Hunedoara şi al
judecătoriilor din 
circumscripţia Tribu -
nalului Hunedoara.

Au participat ca invitați:
judecător Evelina Mirela OP-
RINA şi Gabriela BALTAG,
aparţinând C.S.M., cât și
judecătorii Liviu Gheorghe
ODAGIU și Oana Maria PE-
TRAŞCU,  președintele şi re-
spectiv vicepreședintele
Curţii de Apel Alba-Iulia.

Nu au lipsit președinții, vi-
cepreședinții şi judecătorii
din cadrul Tribunalului Hu -
ne doara şi al  Judecătoriilor
din circumscripția Tribunalu-
lui Hunedoara.

În urma analizării volumu-
lui total de activitate al Tri-
bunalului Hunedoara precum
şi al Judecătoriilor din raza de
competență teritorială s-a
constatat că în total, la nivelul
instanțelor s-a înregistrat un
volum de activitate (stoc plus
nou intrate) de  58911  de
dosare, în scădere față de
anul precedent  cu 4833 de
dosare, când s-au aflat pe
rolul instanțelor un număr de
63744 cauze.

Tribunalul Hunedoara a
înregistrat un volum de activ-
itate (stoc plus nou intrate)

de 12428 de cauze pe rol, în
scădere cu 2723 faţă de anul
2018 când numărul dosa -
relor pe rol a fost de 15151.

Volumul de activitate al
celor 6 judecătorii din raza de
competenţă a Tribunalului
Hunedoara a fost de 46483
cauze pe rol, în scădere cu
2110 față de anul  2018 când
pe rolul judecătoriilor s-au în-
registrat un număr de 48593
cauze. 

De notat că Secţia I Civilă a
fost învestită în anul 2019 cu
soluţionarea unui număr de
4522 cauze; Secţia a II-a
Civilă, de contencios adminis-
trativ şi fiscal - 6451 cauze;
Secţia Penală - 1455  cauze.

La Tribunalul Hunedoara
în cursul anului 2019 s-a în-
registrat o încărcătură de
576,4 cauze/judecător.

Separat, pe secţii, s-a con-

statat că, cea mai mare încăr-
cătură de cauze/ judecător a
fost la Secţia a II-a Civilă, de
contencios administrativ şi
fiscal, unde s-a înregistrat un
număr mediu de 828,6
cauze/ judecător, faţă de
461,6 cauze/ judecător la
Secţia I Civilă, 361,6 cauze/
judecător la Secţia Penală .

Privind numărul de
cauze/judecător la judecă-
toriile din circumscripţia Tri-
bunalului Hunedoara, acesta
a fost următorul: la Judecăto-
ria Brad s-au înregistrat
965,5 cauze/ judecător; la
Judecătoria Deva - 1101; la
Judecătoria Haţeg - 1040;  la
Judecătoria Hunedoara -
1345,9; la Judecătoria Orăştie
- 1814,5 și la Judecătoria
Petroşani - 1429,8.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Instanţele de judecată, 
„sufocate” de dosare

Numărătoarea in-
versă a debutului
în etapa

județeană a Olimpiadei
Naționale a Sportului
Școlar la baschet se
apropie de final, mo-
ment prielnic pentru a
sta de vorbă cu prof.
Cristian BAUMAN,
antrenorul echipei de

băieți a C N „Decebal”
Deva, care ne-a de-
clarat în exclusivitate:

- La colegiul nostru este o
tradiție și un obiectiv și
anume participarea la faza
zonală a competiției.

Fetele, sub bagheta prof.
Sorina POPA, și-au obținut
deja locul dorit și meritat,
participând astfel la etapa de

zonă care se va desfășura la
Arad.

Băieții, sub semnul opti-
mismului, își doresc o com-
portare onorabilă în etapa
județeană, o bună mobilizare
în jocuri, folosind atacurile
curajoase și mult calm în
apărare.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

BASCHET: OPTIMISM PENTRU
ETAPA JUDEȚEANĂ
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S
umele sunt dedicate
proiectelor de dez-
voltare pe activităţi

de producţie şi servicii
Deva - Întreprinderile

mici şi mijlocii (IMM) din
Regiunea Vest mai pot obţine
finanţări nerambursabile în
cadrul Programului Oper-
aţional Regional pentru dez-
voltarea în principal a
activităţilor de producţie şi
de servicii. Sumele disponi-
bile pentru un proiect sunt
cuprinse între 200.000 de
euro şi un milion de euro. 

Proiectele trebuie depuse
până pe 24 martie, iar cofi-
nanţarea pe care trebuie să o
asigure beneficiarii este de
45%.

„Încă mai sunt bani pen-
tru zona de IMM-uri. Până în
data de 24 martie este de-
schisă această licitaţie. E o
sumă care a rămas de mai
demult şi am reuşit să o re-
deschidem drept compo-
nentă de finanţare, unde

beneficiarii pot obţine fi-
nanţări între 200.000 de
euro şi un milion de euro,
parte nerambursabilă, la
care ei trebuie să vină cu o
cofinanţare de minimum
45%. Este un important ve-
hicul care poate contribui la
grăbirea unor procese de
dezvoltare şi aici vorbim de
cele patru judeţe din
Regiunea Vest”, a declarat, la
Deva, directorul Agenţiei de
Dezvoltare Regională (ADR)
Vest, Sorin Maxim.

Se pot depune proiecte în
special pentru producţie şi
servicii, însă firmele intere-
sate de astfel de finanţări pot
găsi şi descărca gratuit
ghidul de finanţare de pe
site-ul ADR Vest.

„Tipologia este foarte
largă, în principal zona de
producţie şi servicii. Ghidul
de finanţare este pe site-ul
nostru. Se poate descărca
gratuit şi acolo sunt listate,
într-un mod foarte clar, toate

codurile CAEN pe care se
poate aplica. Beneficiarii pot
funcţiona pe un cod CAEN
acum şi, evident, dacă doresc
să dezvolte o nouă activitate
pe aceeaşi firmă, care tre-
buie să aibă minimum trei
angajaţi, vor putea să con-

tinue cu o nouă activitate.
Deci, nu finanţăm start-
upuri, nu finanţăm firme noi,
finanţăm firme care deja
funcţionează şi doresc să-şi
dezvolte un nou domeniu de
activitate sau îl continuă pe
cel vechi”, a precizat Maxim.

Directorul ADR Vest s-a
aflat miercuri la Deva cu
prilejul şedinţei Consiliului
pentru Dezvoltare Regională,
unde s-a discutat despre in-
vestiţiile cu finanţare euro-
peană din Regiunea Vest.

Haţeg - Poliţiştii sunt pe
urmele unor indivizi care au
obţinut fraudulos 2.000 euro
de la o femeie din Franţa, pe
care au indus-o în eroare prin
metoda „accidentul”. 

Fapta a fost reclamată la
Poliţia Hațeg de către o femeie
în vârstă de 72 de ani, din
Deva, care a relatat că în timp
ce se afla la domiciliul mamei
sale, din comuna Rîu de Mori,
a fost apelată pe telefonul fix
de către o persoană necunos-
cută. Aceasta s-a prezentat ca
fiind „poliţist” și care, sub pre-
textul că realizează un „son-
daj” cu privire la persoanele
ce locuiesc în străinătate, i-a
cerut femeii să îi furnizeze nu-
mele și numărul de telefon al
fiicei și al fiului acesteia, care
locuiesc în Franța. După ce in-
iţial a ezitat, femeia a fost
avertizată de falsul polițist că
va fi „chemată la sediu, la
Deva”, context în care aceasta
i-a furnizat bărbatului ne-
cunoscut datele solicitate.

Ulterior, femeia a fost con-
tactată telefonic de o altă fiică
a sa (care locuiește în Cluj-
Napoca) şi care i-a relatat fap-
tul că sora sa, din Franța, a fost
apelată de o persoană ne-

cunoscută, care a informat-o
că ar fi suferit un accident ru-
tier grav și este transportată,
cu un elicopter, la un spital din
București. Apelantul i-a solic-
itat femeii din Franţa 2.000 de
euro pentru acoperirea ser-
viciilor medicale, iar aceasta a
virat suma solicitată printr-un
serviciu de transfer monetar,
fără să verifice în prealabil in-
formaţia cu privire la aşa-zisul
accident în care ar fi fost im-

plicată sora sa. Banii au fost
retrași din contul respectiv, la
scurt timp după depunere.

În cauză, poliţiştii au în-
tocmit dosar penal privind
săvârșirea infracțiunii de
înșelăciune, cercetările fiind
continuate sub supravegherea
procurorului din cadrul Par-
chetul de pe lângă Judecătoria
Hațeg, în vederea identificării
prezumtivilor autori şi a recu-
perării prejudiciului.

Deva - Modernizarea
clădirii în care funcţionează
Tribunalul Hunedoara şi
Judecătoria Deva a fost in-
clusă într-o serie de investiţii
publice finanţate de Minis-
terul Lucrărilor Publice, Dez-
voltării şi Administraţiei
(MLPDA) în valoare totală de
47,3 milioane de lei. 

În cazul Tribunalului
Hunedoara, valoarea contrac-
tului semnat de reprezen-
tanţii Companiei Naţionale de
Investiţii se ridică la aproape
24 de milioane de lei.

Sediul Tribunalului Hune-
doara şi a Judecătoriei Deva
este o clădire monument, in-
clusă în zona de protecţie a
Ansamblului urban "Bd. 1 De-
cembrie 1918" din municip-
iul Deva.

Clădirea prezintă o serie
de degradări care necesită in-
tervenţii, iar lucrările de re-
abilitare şi modernizare vor
viza şi adaptări funcţionale
pentru crearea unui flux
optim spre o sală de judecată,
atât a completului de jude-
cată, cât şi a deţinuţilor, sau
adaptări la normele actuale
privind circulaţia neîngrădită
a persoanelor cu dizabilităţi. 

„Astfel, principalele cate-
gorii de lucrări vor avea în
vedere înlocuirea învelitorii
acoperişului, lucrări de con-
solidare, refacere faţade,
refacere instalaţii sanitare şi
de încălzire, realizare rampă
de acces pentru persoanele
cu dizabilităţi, înlocuire tâm-
plărie etc.”, a informat
MLPDA.

Mai sunt bani pentru finanţarea
unor proiecte ale IMM-urilor

Clădirea Tribunalului Hunedoara

prinsă într-un program 

de modernizare

O femeie din Franţa, înşelată cu 2.000

de euro de infractori români
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R
ecent Direcţia
Judeţeană pentru
Sport şi Tineret

(DJST) a comunicat clasa-
mentele celor mai buni
sportivi ai anului com-
petițional 2019, această
ierarhie fiind validată de o
comisie formată din
reprezentanţi ai DJST, ai
Inspectoratului Şcolar
Judeţean Hunedoara şi ai
presei sportive, care a
analizat  performanțele
realizate în 2019 de către
reprezentanții cluburilor
și asociațiilor sportive din
județul nostru, în urma co-
municării acestor date de
către entitățile sportive
din județ către DJTS. 

Au fost alcătuite clasa-
mente la disciplinele sportive
olimpice şi la cele neolimpice,
s-a ţinut cont de valoarea
performanţelor obţinute în
competiţiile mondiale , eu-
ropene, balcanice și naționale
iar diferențierea s-a făcut  și
pe categoriile de participare,
seniori, tineret sau juniori
,rezultatele individuale fiind
mai bine punctate decât cele
obţinute în întrecerile pe
echipe.

Discipline 
olimpice 

În urma acestor criterii,
cea mai bună sportivă a anu-
lui trecut din judeţul Hune-
doara în disciplinele olim  pice
a fost desemnată atleta Flo-
rentina Iuşco, de la LPS
Cetate Deva urmată de gim-
nasta Denisa Golgotă (LPS
Cetate Deva)  şi judoka Geor-
giana Miler (SCM Deva), am-
bele la egalitate  pe poziţia
secundă, iar pe locul trei s-a
situat Beatrice Miklos (tir cu
arcul, SCM Deva), în ierarhie
punctând 21 de spor tivi de la
şapte cluburi din judeţ.

Discipline 
neolimpice 

La disciplinele neolimpice
s-a situat pe primul loc
karateka Miruna Mălăuţă, le-
gitimată la CSM Petroşani, ea
fiind urmată de Andra Danil-
iuc (karate, Heian Deva) şi
Ionuţ Ipate (karate WKF,
CSM Petroşani), în vreme ce
locul al treilea este împărţit
de Anamaria Gherghel (fot-
bal-tenis, Comexim Lupeni)
şi Aurelia Brânzoi (aeromo -
delism, Armata- Aurul Brad),

în clasament punctând 26 de
sportivi de la 11 cluburi
hunedorene.

În ceea ce priveşte clu bu -
rile, la secţiunea celor pu -
blice s-a impus SCM Deva, iar
la cele private primul loc a
fost ocupat de Comexim Lu-
peni. În baza rezultatelor cu-
mulate obţinute de spor tivi
şi de cluburi, cei mai buni
antrenori au fost declaraţi, la
sporturi olimpice, Nicolae
Alexe (atletism, LPS Cetate
Deva) şi cuplul Mugurel
Ciuşcă – Ramona Enache
(judo, SCM Deva), iar la
celele neolimpice Dima
Druncea (fotbal – tenis,
Comexim Lupeni) şi Radu
Polifronie (karate WKF, CSM
Petroşani).

Premierea sportivilor și
tehnicienilor  care au avut
rezultate deosebite în anul
competițional 2019 va avea
loc în cadrul unei gale fes-
tive, ce va avea loc, cel mai
probabil, în cursul lunii mar-
tie, data exactă urmând a fi
stabilită după aprobarea
bugetelor instituţiilor impli-
cate în domeniu.  

Clasament discipline olimpice

1.    Florentina Iuşco  - atletism LPS Cetate Deva

2.    Denisa Golgotă – gimnastică artistică, LPS Cetate

Deva

Giorgiana Miler – judo SCM Deva

3.    Beatrice Miklos – tir cu arcul, SCM Deva

4.    Cosmin Gîrleanu – box, CS Hunedoara

Anne Brebinaru – judo, SCM Deva

Mario Ţâmpu – tir cu arcul, SCM Deva

5.   Cristina Sîrbuleţ – judo SCM Deva

Carmen Ghiciuc – gimnastică artistică, LPS Cetate

Deva

6.    Olga Severin – judo

Andrei Deliu – atletism, ambii de la SCM Deva

7.    Luminiţa Boroş – tir cu arcul - SCM Deva

Georgiana Timu – atletism, LPS Cetate Deva

8.    Alina Jurovlea și Bianca Prodan – ambele judo, SCM

Deva

9.    Roxana Ionescu – taekwon-do WTF- Ştiinţa Petroşani

Raul Dan – atletism, LPS Cetate Deva

10.  Alexandra Chiş – lupte libere, CSŞ Petroşani

Raluca Mera – nataţie, CSŞ Hunedoara

Alexandra Rache – taekwon-do WTF, Ştiinţa Petroşani

Viorel Bran – ciclism, CS Făerag

Clasament discipline neolimpice

1.    Miruna Mălăuţă – karate WKF, CSM Petroşani

2.    Andra Daniliuc – karate, Heian Deva

Ionuţ Ipate, karate WKF, CSM Petroşani

3.    Anamaria Gherghel – fotbal-tenis Comexim Lupeni

Aurelian Brânzoi, aeromodelism, ASA Aurul Brad

4.    Ana Rizescu – fotbal-tenis Comexim Lupeni

Andra Kovaci – taekwon-do ITF, Cristal Haţeg

Mihai Mărtinesc – karate SKDUN, Champions Club

Karate Do Deva

5.    Briana Rădulică – karate WUKF, Shinto Petroşani

Marius Stoenică – fotbal-tenis, Comexim Lupeni

Victor Kuţaba – karate, Heian Deva

6.    Noemi Budoi – popice, Siderurgica Hunedoara

Andreea Polifronie – karate WKF, CSM Petroşani

Adelin Opra – karate, Empi Brad

7.    Mariana Lică, Lucian Purece

Răzvan Vornicu –fotbal-tenis Comexim Lupeni

Vlad Demean – karate, Empi Brad

Mihai Popa – gimnastică aerobică, LPS Cetate Deva

8.   Gabriel Cioară – karate, Empi Brad

David Lică – fotbal-tenis, Comexim Lupeni

9.   Adriana Rus – fotbal-tenis, Comexim Lupeni

Alexia Stoica – karate WUKF, Shinto Petroşani

Paul Bouţu – taekwon-do ITF, Red Tigers Călan

10.  Annelise Cebuc – karate WKF, CSM Petroşani

Atleta Florentina Marincu –Iuşco
– sportivul anului

în judeţul Hunedoara
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E
chipele de la  CN De-
cebal Deva au câști-
gat întrecerile din

etapa județeană la volei și
baschet și s-au calificat la
etapa regională a
Olimpiadei Naționale a
Sportului Școlar. Elevele
pregătite de prof. Sorina

Popa s-au impus la am-
bele competiții și vor
reprezenta județul Hune-
doara  la următoarea
etapă.

Echipa CN Decebal  de
baschet a fost alcătuită din
Diana Domnițeanu, Ana
Costa, Karina Popescu,Mara

Paico, Cristina Stanciu,
Alexia Danc,Teodora Voișan,
Raluca Zăicanu,Yasmin Silva
Ioardan și Bianca Kiss iar cea
de la volei  din Karina
Melissa Costăchescu,Noemi
K a s l e r, A n d ra d a -A m a l i a
Anghel, Ruxandra Theea
Popa, Ștefania-Anca Breban,
Raluca Bărzăune, Mirela
Alexandra Simedrea, Arina
Cherecheș, Cristiana Roxana
Bîzgan și Ioana Năsue.

CN Decebal Deva are și
sportivi calificați la etapa
națională a ONSS, la disci-
plina badminton. Victor Flo-
rea, elev în clasa 7 A de la
Colegiul Naţional Decebal  a
ocupat locul I la faza jude -
ţeană din cadrul Olim piadei
Naţionale a Sportului Școlar
și va reprezenta CN Decebal și
județul Hunedoara la faza
națională, iar Raluca Tapală,
din clasa a VI-a B s-a situat pe
locul al treilea la faza jude -
țeană, aducând puncte pre -
țioase pentru unitatea școlară
pe care a reprezentat-o la
competiție.

F
lorentina Marincu-
Iușco(sportivă
pregătită de prof.

Nicolae Alexe), legitimată
la LPS Cetate Deva a fost
prezentă la cea de a doua
etapă din cadrul Campi-
onatul Național de seniori
de la București unde a
evoluat în proba de sări -
tura în lungime, pe care a

și câștigat-o. 
Ca urmare a celor două

locuri I înregistrate la eta pele
din campionat la această
probă, atleta din Deva va fi
nominalizată în lotul cu care
România va participa la Cupa
Balcanică programată  în pe-
rioada 14-16 februarie la Is-
tanbul-Turcia, în sala Ataturk.

CN Decebal Deva are
reprezentanţi la
faza naţională 

a ONSS- badminton

T
ehnicianul hune-
dorean a folosit pen-
tru acest joc, două

echipe și  a trimis în teren
pentru prima repriză  ur-
mătorii jucători: Du-
mitrescu – Cristi
Creciunesc, Kovacs, Ionică,
Trăşcan – Iacob, Marinca,
Bloj, Totâlcă(în probe)–
Burlacu, Vasinc. După
pauză au mai intrat: Raţ,
Cobliş – portari, Dani Cre-
ciunesc, Radicof, Robert
Cristian,Costea(în probe),
Bularda, Cămărăşanu,
Chelemen, Bujor (junior,
care a și semnat cu clubul
hunedorean), Tiric şi 
Kocsis.

Raul Spătaru a decla -
rant:„A fost un antrenament
bun, în care am rulat din nou
întreg lotul avut la dispoziţie,
cu mai mulţi juniori aflaţi în
vederile noastre şi cu jucători
aflaţi în probe. Bujor, un juni -

or născut în 2001, va rămâne
la echipă; Tiric s-a întors de la
Pecica, transferul e definitiv;
Cobliş, care a intrat în ultimele
minute cu Pandurii, se va
ocupa de pregătirea porta -
rilor. Am făcut o primă repriză
bună, chiar ne-am creat mai
multe situaţii de a marca
decât ei. Vasinc a ratat o oca -
zie monumentală cu poarta
goală, Kovacs a avut şi el o
şansă mare, dar portarul lor a
respins. Puteau şi ei înscrie,
au avut o bară în ultimele
minute ale reprizei. Golurile
le-am primit după pauză,
când am introdus mai mulţi
juniori pe teren. Chiar şi aşa
Kocsis a mai ratat şi el câteva
ocazii, Ciucurescu a avut şi el
una. Am mai înregistrat
câteva plecări, pe lângă Pe-
tresc şi Licu, care şi-au reziliat
contractele, şi Scarlat, care
vrea să plece în Spania cu fa-

milia. Este vorba de Bobină,
care a ajuns la un acord cu
conducerea clubului pentru
rezilierea contractului, şi de

portarul Jurca, care a primit
acceptul să dea probă de joc la
Becicherecu. Noi aşteptăm în
continuare întăriri, sperăm să

mai aducem jucători pentru
retur”, a spus după meci Raul
Spătaru, antrenorul principal
al Hunedoarei.

Atletism   Florentina Marincu

–Iușco  șanse pentru 

Cupa Balcanică

Liga a III-a:  Pandurii Tg. Jiu- CS Hunedoara 2-0 (0-0)



În ultima vreme, ni se
atrage atenția asupra
faptului că fructele și

legumele pe care le con-
sumăm conțin o mare canti-
tate de pesticide. Care sunt
acestea și cum trebuie să
procedăm pentru a scădea
cantitatea de toxine con-
sumată, vom vedea în cele
ce urmează.

Ce ne spun 
specialiștii?

Aceștia ne atenționează că
pe unele dintre fructele și
legumele din comerț sunt lipite
niște eti chete mici, care conțin
câteva cifre. Acestea sunt co-
durile PLU stabilite de Feder-
aţia Internaţională pentru
standardul produselor şi sunt
folosite din anul 1990. Codurile
sunt  formate din patru sau
cinci cifre și ne informează cum
a fost crescut produsul.

• Dacă produsul are codul
format din patru cifre, în seam -
nă că s-au folosit pesticide și în-
grășăminte chimice.

• Dacă produsul conține
cinci cifre, înseamnă că pro-
dusul a fost crescut într-un
mediu bio. 

• De asemenea, codurile din
cinci cifre, care încep cu cifra 8,
ne spun că produsele au fost
modificate genetic. 

• Cele care încep cu cifra 9,
ne arată că producția a fost cul-
tivată ecologic, precizează spe-
cialiștii de la Asociația pentru
Protecția consumatorilor din
România. Totodată, este sub-
liniat faptul că, dacă pesticidele
sunt folosite așa cum trebuie,
adică nu în cantităţi mare,
lăsându-se interval între stro -
pire și recoltare, acestea nu
sunt periculoase.

Cum alegem fructele și
legumele?

Atât nutriționiștii, cât și
agricultorii ne sfătuiesc să nu
alegem produsele de dimensi-
uni foarte mari, atunci când
mergem la cumpărături. Asta
pentru că, produsele cu aspect
mai frumos, pot conține o mai

mare cantitate de toxine, mai
ales dacă sunt aduse de la dis-
tanțe mari. Și cum majoritatea
fructelor și legumelor de la noi
sunt aduse din import, acestea,
ca să se păstreze mai mult
timp, sunt tratate cu o mai
mare cantitate de pesticide. 

Legumele și fructele
timpurii

Conțin o mai mare cantitate
de nitrați, spun specialiștii, în-
trucât se presupune că aces-
tora li se grăbește dezvoltarea,
prin diferite metode. Și cum
primăvara nevoia de vitamine
este mult mai mare, sunt cău-
tate produsele timpurii, fru-
moase și colorate ca: ridichea,
varza, legumele foioase, dovle-
ceii. De asemenea, la fel de ne-
siguri pentru consum sunt și
cartofi, căpşu nele, merele, nec-
tarinele, piersicile, ţelina,
strugurii, cireşele, spanacul,
ardeiul gras, roşiile, castraveţii,
care se găsesc primăvara de-
vreme prin piețe și supermar-
keturi.

Merele
În urma unor teste efectuate

de Autoritatea Naţională Sani-
tar-Veterinară şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor s-a ajuns la
concluzia că merele conțin o
foarte mare cantitate de pesti-
cide. De aceea, suntem sfătuiți
să alegem merele mai puțin
arătoase și nu pe cele foarte
mari, care au fost ajutate să
crească. Suntem atenționați, de
asemenea, că merele crescute
pentru uz industrial sunt stro-
pite imediat după recoltare,
pentru prevenirea apariției pe-
telor. Este foarte important de
știut că merele din comerț,
pentru a fi mai atrăgătoare,
sunt acoperite cu un aditiv, care
le dă un aspect cerat, dar și un
luciu nesănătos, susțin specia -
liștii.

Cireşele
Gustoase și aromate, cire -

șele sunt primele fructe ale
verii. Dar, atunci când sunt

aduse din alte țări, acestea sunt
”tratate”, ca să-și păstreze
prospețimea. Și cum prin coaja
lor subțire pătrund cu ușurință
substanțele chimice, suntem
sfătuiți ca, înainte de consum,
acestea să fie ținute câteva ore
în apă.

Căpșunii
De multe ori, aceștia au di-

mensiuni neobișnuite și, este
de la sine înțeles, că au fost
”ajutați” să crească. Mai mult
decât atât, nu au nici un gust.
De aceea, ar fi de preferat să
așteptăm și să-i consumăm
doar în sezonul în care se coc
natural. Și, dacă avem posibili-
tatea, să-i achiziționăm de la
cultivatorii autohtoni.

Piersicile şi caisele
Sunt și ele stropite din

abundență primăvara, îm-
potriva dăunătorilor. Și cum
coaja lor, acoperită cu puf,
reține cu ușurință pesticidele,
suntem sfătuiți să le spălăm
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Fructele şi legumele 
pe care le consumăm
Fructele şi legumele 
pe care le consumăm
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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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Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ 
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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

bine, sau chiar să le curățăm de
coajă înainte de consum. 

Strugurii
Cei aduși din import, fiind

foarte sensibili, sunt tratați cu
fungicide pentru a rezista
transportului pe distanţe foarte
mari. De aceea, nutriționiștii ne
recomandă să-i evităm și să-i
consumăm doar toamna,
atunci când avem posibilitatea
să cumpărăm struguri crescuți
natural, care sunt și mult mai
gustoși.

Citricile
Sunt consumate în cantități

mari, mai ales pe timp de iarnă.
Chiar dacă sunt aduse de la dis-
tanțe mari, conținutul acestora
este protejat de coaja groasă,
iar fungicidele cu care sunt
tratate nu ajung în interior la
pulpă, partea cea mai con-
sumată a fructului.

Avocado și mango
Aceste două alimente sunt

des recomandate de nutrițion-
iști, întrucât sunt compuse în
principal din carbohidraţi, 
avocado având un conţinut
ridicat de grăsimi sănătoase.

Ananasul
Face parte tot din categoria

fructelor recomandate de spe-
cialiști, întrucât coaja groasă
împiedică pătrunderea sub-
stanțelor dăunătoare organis-
mului.

Fructele de pădure
Se găsesc din abundență

prin pădurile noastre și pot fi
consumate fără grijă. Afinele
sau fragii cresc în pădurile din
România în mod natural şi sunt
recoltate igienic. De aceea este
recomandată consumarea lor
fără grijă, (scrie click.ro). 

Tot din categoria alimen -
telor cu cele mai puține pesti-
cide fac parte porumbul, varza,
mazărea, ceapa, sparanghelul,
mango, papaya, kiwi, vinete şi

pepenele.

Cum eliminăm toxinele

din alimente?
Chiar dacă legumele și fruc -

te le sunt spălate bine, pesti-
cidele nu se îndepărtează în
totalitate. De aceea, vom în cer -
ca unele metode care și-au
dovedit eficiența.

Apa caldă
Prin spălarea atentă cu apă

caldă a legumelor și fructelor,
putem îndepărta o mare parte
din substanțele toxice cu care
au fost stropite. În cazul
legumelor cu multe frunze,
precum varza sau salata verde,
este recomandată spălarea
atentă a fiecărei frunze în parte
şi îndepărtarea frunzelor de la
suprafaţă.

Apa cu sare
Este și ea de mare ajutor, în-

trucât se îndepărtează o mare
parte a pesticidelor cu care
produsele au fost tratate. Se în-
depărtează, de asemenea ma-
joritatea reziduurilor provenite
din pesticide care se află în
mod normal la suprafață.

Sarea de mare
Este foarte utilă pentru

eliminarea unor pesticide de pe
legume sau fructe. Astfel că, se
prepară o soluție  dintr-o lin-
gură de sare de mare la o cană
cu apă, în care se țin legumele
sau fructele timp de cinci
minute, apoi se clătesc cu apă
caldă. Cele cu coajă dură se
spală bine cu apă şi sare, pen-
tru a se  îndepărta urmele de
murdărie.

Bicarbonatul 
de sodiu

După ce au fost spălate
foarte bine, roșiile, piersicile,

merele, perele etc., vor fi lăsate
într-un vas cu apă, în care este
adăugat puţin bicarbonat de
sodiu. Acesta are calitatea de a
elimina o parte dintre pesticide
cu care aceste produse au fost
tratate.

Soluția de oțet, 
bicarbonat și apă

Se prepară dintr-o lingură
de oțet, o jumătate de cană cu
apă, la care se adaugă o lingură
de bicarbonat de sodiu. După
ce se amestecă bine, soluția se
pune într-un pulverizator, cu
ajutorul căruia se stropesc
legumele și fructele. Se lasă să
acționeze cinci minute, apoi se
clătesc bine cu apă rece.

Zeama de lămâie
Se folosește în combinație

cu bicarbonatul de sodiu. La o
lingură de suc de lămâie, se
adaugă două linguri de bicar-

bonat de sodiu, care se pun
într-o cană cu apă. Cu astfel de
soluție se stropesc fructele sau
legumele, se lasă să acționeze
cinci minute, apoi se spală
bine.

Important!
• Rondelele de lămâi, dacă

nu sunt bio, nu trebuie puse în
ceaiuri sau alte băuturi.

• Frunzele exterioare ale
salatelor, prazului, verzei se
vor elimina, întrucât acestea
sunt cele mai expuse. De
asemenea, cu ajutorul unui
cuțit se înlătură partea ce în-
conjoară cotorul, acolo unde se
pot strânge mizerii.

• Produsele care se cultivă
pe tot cuprinsul anului sunt
stropite cu mari cantități de
aditivi, conservanți și pesticide.
De aceea, este foarte important
să știm de unde și când au fost
recoltate, ne spun specialiștii.
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Sâmbătă, 8 februarie, ora 20,00

Fantoma mea iubită  
”Fantoma mea iubită” este un film romantic, în care este

prezentată o viziune a vieții de apoi, într-un amestec de fan-
tezie și realitate.  Sam și iubita sa, Molly locuiesc în Manha -
ttan și sunt foarte îndrăgostiți unul de celălalt. Într-o seară,
în timp ce se întorceau de la teatru, sunt jefuiți de Willie. În
urma confruntării dintre cei doi, Sam moare și se transformă
într-o fantomă. Acum, el trebuie să-și avertizeze iubita că este
în pericol.  Datorită informațiilor pe care le deținea Sam, iu-
bita sa este căutate de niște indivizi periculoși. Sam intră în
legătură cu un medium,  Oda Mae și va face totul pentru a o
proteja pe Molly.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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În perioada următoare apar
tot felul de probleme și sunteți
nevoiți să lucrați în condiții de
stres. Trebuie să dați dovadă
de calm și să fiți mai organi-
zați. Este posibil ca rudele
apropiate să vă ajute cu bani,
pentru a finaliza o investiție
importantă pentru voi.

Programul vostru de lucru se
aglomerează și nu reușiți să
petreceți mai mult timp cu fa-
milia. Trebuie să vă selectați
prioritățile și să alegeți ce este
cu adevărat important pentru
voi. Începeți proiecte noi și s-
ar putea să apară noi oportu-
nități legate de serviciu.

Aveți tendința să rezolvați sin-
guri situațiile ivite în familie,
dar acest lucru nu este posibil.
Ca să reușiți, trebuie să găsiți o
soluție diplomatică. La serviciu
nu sunt probleme. În dragoste
apar surprize, pentru că o per-
soană din trecutul vostru
încearcă să vă contacteze.

Apar situații în care, la servi-
ciu,  trebuie să luați singuri
decizii importante. Tocmai de
aceea este nevoie de atenție și
diplomație, mai ales atunci
când aveți de-a face cu unii
dintre colegi, care nu văd cu
ochi buni realizările voastre.

Timpul petrecut în familie vă
ajută la consolidarea relației,
care, în ultima vreme, s-a cam
deteriorat. Pe la jumătatea in-
tervalului, s-ar putea să ple-
cați într-o deplasare în interes
de serviciu, unde aveți ocazia
să vă puneți în valoare cal-
itățile de buni organizatori.

Comunicați bine cu cei din jur,
dar ar trebui să vă folosiți 
energia și banii pentru proiecte
cu adevărat utile. Dacă doriți
să începeți proiecte noi, aștep-
tați până ce situația voastră fi-
nanciară se îmbunătățește.
Fără bani, nu reușiți să
ajungeți la profitul scontat.

La locul de muncă sunteți
apreciați și, în foarte scurt
timp, veți primi vești bune
legate de investiții. Relația de
cuplu începe să se îm-
bunătățească. O prietenă
apropiată vă va ajuta să tre-
ceți peste un obstacol mai di-
ficil.

Încă de la începutul interva -
lului, vă îndreptați atenția
spre lucruri noi, importante
pentru cariera voastră, dar și
pentru familie. Energia de
care dispuneți vă ajută să tre-
ceți mai ușor peste greutăți și
să rezolvați tot ce v-ați pro-
pus.

Ca să începeți proiecte noi,
trebuie să vă organizați mai
bine munca la serviciu. Fina -
lizați toate lucrările începute
și nu lăsați nimic la voia în-
tâmplării. Folosiți-vă de
tehnologiile noi și căutați să
fiți la curent cu tot ce apare în
acest domeniu.

Reușiți, chiar fără prea mult
efort, să fiți apreciați la locul
de muncă și să primiți sarcini
noi, aducătoare de venituri în
plus. O idee de afaceri pe care
o prezentați, poate aduce noi
investitori. Dar atenție,  feriți-
vă să colaborați cu unii dintre
colegii ambițioși.

Primiți vești bune de la o per-
soană plecată în străinătate.
Dacă ați avut probleme în re-
lația de dragoste, acest lucru
se va rezolva foarte curând.
La serviciu fiți foarte atenți,
mai ales dacă lucrați cu sume
mari de bani. Vi se propune o
colaborare interesantă.

La serviciu urmează o peri -
oadă bună, în care vă ocupați
de proiecte noi. Ideile voastre
vor aduce câștig, iar superiorii
vă vor aprecia. Important este
să nu vă lăsați duși de val și să
mergeți mai departe cu
aceeași putere de muncă. 

HAPPY CH

• Două blonde la supermarket
- Ia te uită, fată, pe cutia de lapte scrie:”De-

schide aici” iar eu, ca o proastă, o deschideam
mereu acasă!

• Discuție între EL și EA:
Ea:
- Nu uita să iei azi copiii de la școală.
El:
- E sâmbătă. Sunt amândoi afară, la joacă.
Ea:
- E MIERCURI! ȘI AVEM TREI COPII …

• La un punct de lucru:
- Unde este Vasile, de ce nu a venit la

muncă ?
- Este la spital, în comă, răspunde unul din-

tre prietenii lui.
- Dar ieri l-am văzut în oraș, cu o blondă!
- Da, dar l-a văzut și nevastă-sa…

• Un oaspete la masa unui oltean.
Olteanul:
– Mai ia o bucată de carne.
– Mulțumesc, am mâncat deja două bucăți.
– De fapt, patru, dar tu mănâncă, cine stă

să le numere…

• Nedumerirea unei blonde
- De ce ești așa nedumerită, draga mea?
- Ești răcit și doctorul mi-a spus să-ți pun

o sticlă-n pat, să-ți țină de cald.
- Și care este problema?
- Păi, nu știu de care să-ți pun: Cotnari sau

Murfatlar.

PRO 2, duminică, 9 februarie, ora
19,00

Un celibatar învins 
Serialul redă povestea lui Nicolas Con-

treras, un bărbat lipsit de griji, a cărui viață
se schimbă atunci când sora sa moare într-
un accident. În astfel de condiții, el va tre-
bui să aibă grijă de cele trei nepoate.
Printr-o întâmplare, acesta o cunoaște pe
vecina sa,Victoria Robles, de la care
primește ajutor. Chiar dacă cei doi trăiesc
în lumi diferite,  Nicolas se îndrăgostește
de Victoria, iar pe parcurs, lucrurile se vor
schimba radical.

SERIALE NOI:



Îmi spunea ,,cineva "că
noi, românii, suntem
exagerat de tupeiști.

Vindem ”gargară" dar și
cumpărăm multă ,,gar-
gară". Cine sunt acei oa-
meni care au mult tupeu?
Răspunsul acelui ,,cineva”a
venit prompt: oamenii
care nu au caracter și cul-
tură, au tupeu! Iar tupeul
naște prostie.  M-am
cutremurat auzind așa
ceva, pentru că, la noi,
peste 85-90% au tupeu.
Atunci, nu trebuie să mă
mai întreb de ce suntem
aici, ca vai de capul nostru. 

La orizont, nu se vede
niciun viitor!

Din păcate, totul stă în
coadă de pește. Nici Guvernul
nu știe la ce uși să mai bată,
pentru a împrumuta bani, ca
să plătească acest amărât de
popor. Pe Câțu nici capul nu-l
doare că duce țara de râpă, că
și nepoții noștri plătesc aceste
datorii, care vor distruge
multe generații de acum
înainte. Speram ca Președin-
tele Iohannis să realizeze că
trebuie alt Guvern, mai re-
sponsabil, care să facă ceva
bun pentru acest popor. Cu
muzicanți deveniți peste
noapte miniștri, puși pe
scaune din diverse obligații
materiale, nu se va întâmpla
nimic bun în Romania. 

Deja vad că autostrăzile
intra în conservare, s-au găsit
lilieci, râme, gândaci și alte in-
secte pe traseul construibil.
Cred că suntem de dus la
Bălăceanca ! Ministrul Trans-
porturilor vorbea la Brașov cu
Vistea ( Președintele Consili-
ului Județean) să facă o rută
ocolitoare pe un drum jude -
țean, că autostrada nu este
sigur dacă se mai construiește
pe ruta Comarnic- Brașov. Ne-
am tâmpit de tot, străinii râd
de noi când aud asemenea
bazaconii. Dar să vedem ,,O
Românie Pierdută". De ce să
îmi fie rușine ca sunt român?
S-au dat valorile jos și le-au
marginalizat și, în loc, au pus
nonvalori. 

Mai avem calități
umane?!

Doamne, cine și când se va
regăsi și reface această țară
așa cum ai fost cândva? Câte
sute de ani vor trece? Stau și
privesc la televiziunile din alte
țări transmisiuni de la Londra
și din alte orașe ale Angliei.
Câtă bucurie că au ieșit din
Uniunea Europeană! După 47
de ani, Anglia nu mai face

parte din UE. Mă întreb, oare
dacă era așa de bine cum ne
spun politicienii noștri, en-
glezii mai doreau așa ceva? Eu
nu cred, de abia de acum
încep să înțeleg ,,beneficiile
"UE. Dar, cu politicieni ca
Daniel Funeriu, care a confun-
dat un simbol al României,
Tudor Gheorghe, cu dorința
unora de a mânca banane sau
de a merge în insule exotice,
spune chiar totul despre cum
am ajuns, cât de jalnici sun-
tem. 

Nu putea lipsi nici Cara -
mitru jr. care mai aruncă
câteva perle de te întrebi:
“mai suntem în România sau
pe undeva prin Africa?” Glo -
balismul aici duce, manipu-
larea tâmpește lumea. Doar
cântecele lui Tudor Gheorghe
ne-au mai rămas, pe care le
simțim românește, că în rest,
avem de toate: droguri, șa-
manism, prostituție, trafic de
persoane și tot ce este mai rău
în lume. 

Pe noi, acolo la 
Bruxelles, nu ne apără

nimeni!

Aflu că politicienii noștri
sunt mai interesați de a vinde,
nu de a redresa această țară.
Am constatat că sunt doar
două-trei voci care mai au cu-
rajul s-o facă. Ceilalți, primesc
salariul degeaba.

Azi, când privesc ce a mai
rămas din Romania, nu-mi
vine să cred. Oare unde-au
fost ROMÂNII atunci când au
pierdut-o? Au fost plecați,
adormiți, drogați etc. Unde
sunt azi? Știu că vreo patru
milioane au luat drumul
pribegiei. Ce boală, molimă a
dat peste poporul roman, de
nu vede cum s-a pierdut o
țară, ROMÂNIA ?

Actualii guvernanți, care în
ultimi 30 de ani au mai con-
dus ROMÂNIA, de vreo 18 ani
promit RAIUL peste Romania.
Dar eu, la vârsta mea, am
văzut foarte multe și realizez
că sunt doar vorbe goale,
aruncate pentru a potoli acest
popor, pentru care nimeni nu
face nimic. Dacă un ministru
are treabă cu liftiera, altul are
cu fotografierea propriului
chip, care se crede ca este și
sănătos și frumos, altul con-
fundă spitalul cu biblioteca și
marea aberație că, datorită
unei grinzi, a fost nevoit să-și
mărească vila, ce să mai
spunem? Restul, nu există, că
lumea nu a auzit de ei, nu co-
munică, nu știm cine face
parte din Guvern. 

Îmi pare rău ca nu mai știu

pe unde a dispărut haiosul
Ionel Dancă. El le știa pe toate,
dar era pe afară de subiecte. 

AM AUZIT CĂ MUZICAN-
TUL DE LA Alba Iulia, pri-
etenul lui Florin Roman, a
circulat cu plăcuțe expirate, se
grăbea să rezolve probleme la
Ministerul Muncii, acum este
,,Dl Ministru". Avem în pricop-
sirea noastră vicepremier, dar
fără portofoliu, ce denotă că
se plimbă prin Guvern de la
un capăt la altul, să-l con-
troleze pe Ludovic Orban. Are
experiență de la alt prim-min-
istru, Stolojan. Cineva spunea
ca România este o țară negu-
vernată. Mărim alocații, dar le
dăm peste un  an, tăiem pensii
speciale prin legi neconsti-
tuționale, iar Președintele nu
promulgă legea votată de ,,gu-
vernul meu”, celelalte pensii le
măresc la Sfântul Așteaptă.

Avem o țară 
neguvernată!

Unde există minciună, tră-
dare și jaf, iar politica internă
și externă are de suferit. O
țară în care justițiabilii stau pe
scări, ca la taraba din piață,
pentru apărarea unor drep-
turi bănești mari. Dar tot ei
sunt cei care nu au niciun fel
de răspundere în România,
pentru tot ce fac. Iar de multe
ori, se execută ei între ei. La
4.000 de justițiabili, cu dosare
penale făcute de Kovesi,
spune totul despre justiția
românească. Atâta timp cât
nu va exista răspunderea
magistratului, nu vom avea
justiție corectă, obiectivă. Ei
execută, la ordin, pe toți cei se
opun președinției și guvernu-
lui. Acum, se pensionează în
cete, că nu mai este nimic de
ros. 

Găștile partidelor politice,
fără nicio excepție, au liber la
orice, chiar și la jaf, care se
poate face legal, numai bani să
fie, că de fraieri nu ne intere-
sează. Iar cine ar trebui să ne
apere interesele, le apară tot
interesele lor, materializându-
se în hoție, minciună, ma -
nevre manipulatoare și multe
alte nenorociri. Ludovic
Orban spunea că pe el nu-l in-
teresează hotărârile CCR. Este
normal, când nici șeful lui nu
s-a grăbit să respecte repede
hotărârile Curții și chiar ale
justiției. Cum să vină un in-
vestitor străin cu asemenea
ministru de finanțe, pe care
numai când îl privești ți-ai
făcut o părere despre el. Dar
nu este vina lui, vina aparține
celor care l-au ”uns” acolo la
minister. 

Țara merge într-o direcție
fără să știm exact unde, ca un
vapor aflat în derivăm, spre
naufragiu. Important este că
europenii ne doresc din suflet,
în special germanii, francezii,
olandezii, portughezii, dar și
americanii. Acum, în Israel,
am văzut că, din tot ce pupa
Dragnea, nu era nimeni bun.
Acum a venit rândul contes-
tatarilor lui Dragnea să pupe
și să se fotografieze cu acei is-
raelieni care, pana mai în-
coace, nu erau buni de nimic.
Așa suntem noi la putere.
Alegem tot ce lasă alții și ne
plac lucrurile făcute pas cu
pas, încet, că unde ajungem,
nu ne mai interesează. De ce
am ajuns aici?!Este jalnic
unde suntem și ce comporta-
ment avem. Ce așteptăm? Să
vină virusul din China?! Poate
așa se mai face ordine în po-
litica româ nească!

Suntem o țară în
care…

Dacă nu aparții partidului
de la putere, președinției, gu-
vernului, de INDATĂ ești ur-
mărit, avertizat, chiar arestat,
condamnat și, poți să dispari,
chiar dacă ești un simplu
LIFTIER.

O țară în care tot ce este
străin, poate încălca ori ce
lege, poate jefui, că nimeni nu-
l judecă. Justiția declară răspi-
cat că nu sunt probe, indicii
etc. Nu ne trebuie probe, de
20 de ani vedem asemenea
probe, zi de zi în spațiul pub-
lic, chiar să fii analfabet, și tot
le vezi. 

O țară în care conducătorii
aleși de popor nu mai au legit-
imitate, sunt recunoscuți doar
cei numiți de președinte și gu-
vernul lui, chiar dacă se în-
calcă constituția.

O țară unde traficul de
carne vie este dirijat de unii
politicieni și structuri de la cel
mai înalt nivel, de care nu are
nimeni voie să se lege. Dege-
aba se chinuie instituțiile stat-
ului să găsească făptuitorii,
toata lumea vorbește, televiz-
iunile sunt pline cu informații,
știri despre Caracal. Am
rămas surprins când, după
șase luni, procurorii vizitează
baza de la Deveselu. Ce să mai
găsească, ce probe trebuie
ridicate? În șase-șapte luni se
făcea și ocolul pământului!

O țară în care unii pro -
curori, judecători ai sistemu-
lui ce au săvârșit multe
monstruozități, nedreptăți,
abuzuri pentru cei care au dat
comanda, sunt scoși din sis-
tem, pe ușa din față și intro-

duși în sistem prin ușa din
spate  (ex. Portocală, Camelia,
Oancea etc.)

O țară în care, chiar a patra
putere în stat, MASS MEDIA,
este mută, OARBĂ la abuzuri,
nedreptate, minciună etc. În
schimb, laudă, promovează
minciunile președintelui și ale
guvernanților, nu toți, dar cei
mai mulți.

O țară în care portarul am-
basadei americane și am-
basadorii occidentali coman-
 dă justiției și guvernului ce
trebuie să facă. Iar ei se exe-
cută, fără echivoc, ca și cum ei
ar conduce această țară, ca și
cum s-ar simți datori. Noi nu
mai știm să fim inteligenți, nu
mai știm ce înseamnă demni-
tate. Toți au negociat, inclusiv
demnitatea. Noi am vândut și
nu am negociat nimic. Oa-
menii care au cultură, cinste
de roman și caracter, negoci-
ază. Avem romani care nu mai
vorbesc limba română corect,
dar ne conduc. 

România nu mai are niciun
cuvânt de spus. Toți râd de noi
cu liliecii, gândacii, urșii, care
nu există pe traseele au-
tostrăzilor. Câtă mârșăvie, ma-
nipulare, prostie. Când
dis trugi o țară din interior, nu
poți discuta de solidaritate. Se
dorește fabricarea și nu
nașterea unui român. S-au
ata cat valorile și au promovat
non-valorile. Se fac planuri di-
abolice, care să ducă aceasta
țară spre o țară fără valoare.

Cele câteva anomali sânt
doar o parte din cauzele care
au contribuit la pierderea RO-
MANIEI și aici putem pune și
PUPĂZA PE COLAC. Toți
președinții de după 1989 au
stat cu capetele plecate la
înaltele porți occidentale. De
ce ne place să stăm înge-
nunchiați, umili, milogi? 

Ascultați-l pe Tudor Gheo-
rghe, un român cu adevărat
român!

”Oamenii slabi, nu vor
alege oameni puternici nicio-
dată"!

Al dumneavoastră același 
Prof Ioan Romeo Mânzală
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O ROMÂNIE PIERDUTĂ!
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Mod de preparare:
Carnea de porc se taie

bucăţi, se sărează și se condi-
mentează, după care, se pră-
jeşte timp de 15 minute.
Cepele se taie mărunt şi se
aşează pe fundul unui vas
încăpător. Deasupra se aşea -
ză bucăţile de carne, apoi

morcovii tăiaţi mărunt, ver -
deţurile, roşiile tăiate cubu -
leţe, fasolea fiartă şi frunzele
de dafin. 

Totul se acoperă cu supă
de vită, se potriveşte de sare
şi piper şi se lasă pe foc, timp
de o oră. Mâncarea se ser -
veşte cu murături.

INGREDIENTE

500 fasole boabe albă,
fiartă, 500 g pulpă de porc,
ulei, 3 cepe, 3 morcovi,
mărar şi pătrunjel, 4 roşii
tocate, 2 frunze de dafin,
sare, piper, supă de vită.

RaGouT Cu fasolE boabE

PRăjITuRă Cu MălaI

Atunci când nu este preparat cu grăsimi, cartoful nu
îngraşă, fiind considerat un aliment dietetic. Sănătos şi
hrănitor, cartoful conține o cantitate importantă de vita-
mina C, de patru ori mai mare decât merele sau perele,
dar şi fier, potasiu şi magneziu.  Cercetătorii susţin că
doar un singur cartof poate oferi cam 21% din necesarul
zilnic de potasiu al organismului. De asemenea, un cartof
cu coajă conţine 12% din necesarul zilnic de fibre. Fi-
brele cartofilor menţin sistemul digestiv sănătos şi ajută
la reducerea riscului apariţiei unor anumite tipuri de
cancer şi chiar a bolilor de inimă, susțin specialiștii. Con-
sumat crud, cartoful  previne cariile dentare şi arsurile
la stomac. Întrucât are proprietatea de a alcaliniza sân-
gele, cartoful este alimentul reumaticilor. Este folosit cu
succes în bucătărie, fiind un preparat gustos și hrănitor.

Cartofi bavarezi
Ingrediente: un kilogram de cartofi, 150 g smân-

tână, 150 g caşcaval, 250 g cârnaţi, o ceapă roşie,
sare, piper, verdeaţă. 

Mod de preparare:
Cartofii se fierb în coajă, iar după ce se răcesc, se taie

rondele subţiri. Smântâna se amestecă cu caşcavalul,
sare piper. În compoziţia obţinută se adaugă ceapa  dată
prin răzătoarea mică şi cârnaţii tăiaţi rondele. Acest
amestec se combină cu feliile de cartofi, se pune într-un
vas termorezistent şi se dă la cuptor. Când cartofii sunt
aproape gata, se ornează cu felioare de cârnaţi şi se mai
lasă la cuptor câteva minute. După ce au fost scoşi din
cuptor, deasupra cartofilor se presară verdeaţă.

(www.culinare.ro) 

Mod de preparare: 
Stafidele se ţin în apă cu

esenţă de rom cel puțin o
oră. Se separă albuşurile de
gălbenuşuri. Albuşurile se
bat spumă, iar gălbenuşurile
se amestecă bine cu zahărul,
aromele şi uleiul, după care,

pe rând, se adaugă celelalte
ingrediente. La compoziție
se adaugă albușurile bătute
spumă, care se încorporează
încet, cu mişcări line, de jos
în sus. 

Se pregătește apoi o tavă
tapetată cu hârtie de copt și

unsă cu unt, în care se toarnă
compoziţia, apoi  tava se
pune în cuptorul încins. Se
ţine la cuptor până ce prăji-
tura face o crustă aurie dea-
supra.

Între timp, se pregăteşte
un sirop dintr-o cană de apă,
trei linguri de zahăr, esenţă
de rom. După ce a dat câteva
clocote, siropul se toarnă,
peste prăjitura  încă fierbinte
din tavă. Numai după ce s-a
răcit, prăjitura se va tăia în
bucăţi. 

Poftă bună!

CartofulCartoful

INGREDIENTE

două căni mălai fin, nu grisat, o cană de gris, o cană
de făină, un praf de copt, zahăr vanilat, 100 ml ulei,  o
cană iaurt(sana), 1 cană lapte dulce, o cană de zahăr,
trei ouă, scorţişoară,  coaja rasă de la o lămâie, 100 g
stafide.
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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 apartament 3 camere, de-

comandate, cu îmbunătățiri, în centrul

civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel

Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin.

Preț negociabil, telefon: 0744.534.951

l Vând casă + anexe+grădină,

apă potabilă, în centrul comunei

Toplița, la coada barajului Cinciș.

Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.

Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-

ovată și mobilată modern, etaj inter-

mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:

0725.452.888.

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 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 în satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

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 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.

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, 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.

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 rezervor pentru tractor
Ford, model 4000, în stare perfectă.
Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând motor Dacia 1310, seg-
mentat recent plus garnitură chiu-
loasă schimbată+cuzineți schimbați.
Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
0769.473.088.

l Vând Opel Corsa, 1200 cmc, în-
matriculat în România, decembrie
2018, culoare gri, Hunedoara. Telefon:
0741.367.062.

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,
tel.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.

OFERTE DE SERVICIU

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

l Caut serviciu ca paznic, agent
securitate ( am certificat calificare și
atestat). Sunt pensionar, rog seriozi-
tate. Telefon: 0737.682.930.

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 Tânăr, inginer, 33 de ani, 1,98
m. doresc să fac cunoștință cu o
tânără pentru o relație serioasă de
prietenie și căsătorie. Telefon:
0749.073.775.

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

DIVERSE

l Vând mașină de cusut electrică,
model tip valiză, adusă recent din Ger-
mania, marca ”Privileg”. Telefon:
0254.776.082.

l Vând două fotolii și o canapea
extensibilă, din imitație de piele, de cu-
loare maro, în stare foarte bună,
Hunedoara. Preț: 800 lei, telefon:
0742.271.695. 

l Vând 30 kg de nucă, în coajă.
Preț: 7 lei/kg, telefon: 0769.473.088.

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.

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

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

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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ANUNȚ
CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ LA

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA
Consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență Deva organizează concurs pen-

tru ocuparea funcției de MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ, în conformitate cu prevederile , art.177,
alin(1) din Legea nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare, art.7,alin (4) din HG
286/2011, Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de or-
ganizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spi-
talele publice, coroborat cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr. 203/2019
privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru se-
lecționarea managerilor la spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Județean Hunedoara.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Deva, Bulevardul 22 Decem-
brie, nr.58 , municipiul Deva,judetul  Hunedoara în perioada 16.03.2020 – 30.03.2020.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Județean de Urgență Deva, Bulevardul 22
Decembrie, nr.58 , municipiul Deva, judetulul  Hunedoara, la Secretariat, până la data de
13.03.2020, ora 13.00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon : 0254/214616 si la sediul unitatii sanitare si/sau
site unitatii.

• Mențiune: La depunerea dosarului de inscriere, candidatul este obligat să prezinte și
actele în original în vederea certificării conformității acestora!!!

Președinte Consiliu de Administrație,
Dr. Sorca Bogdan

Deva - Trupa de teatru PRO
SCENIUM a Centrului Cultural
„Drăgan Muntean” Deva vă
aşteaptă vineri, 7 februarie,
ora 17:00, la spectaco lul „De…
VERDE!”, de George Rusu.

Este cea de-a cincea pre-
mieră realizată de membrii
trupei în cadrul cursului for-
mativ „Teatrul ca disciplină de
viaţă”, susţinut de regizorul şi
profesorul Mihai Lungeanu.

Spectacolul propune o în-
tâlnire comică dar şi plină de

învăţăminte cu câteva person-
aje feminine „împrumutate”
din galeria de portrete sati-
rizate de pana dramaturgului
Ion Luca Caragiale.

Textul acid, spumos, in-
teligent, împletit cu respect
cultural, inspiraţie artistică şi
admiraţie estetică pentru
modelele caragialiene pune în
lumină talentele native şi dă
valoare lucrului în echipă.

Spectacolul „De… VERDE!”,
este pus în scenă de cele şapte

inimoase membre ale Trupei
de teatru PRO SCENIUM de-
venite pentru o oră, personaje
autentice ale unei savuroase
comedii oferite publicului de
orice vârstă!

Intrarea la spectacol se face
pe bază de invitaţie, în limita
locurilor disponibile.

Invitaţiile se pot ridica de la
Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” Deva până vineri, 7
februarie, între orele 8:00-
16:00.

Teatru la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva

„De… VERDE!”, o
comedie inspirată din
opera lui Caragiale

Deva - O avalanșă de 
ga   g-uri și situații extrem de
comice! Magda Catone, Ozana
Barabancea și Silviu Biriș vin
la Deva cu un spectacol de
zile mari - marți, 11 februarie
2020, la ora 19:30, la Centrul
Cultural ”Drăgan Muntean”.

Un industriaș bogat și avar
pierde totul într-o singură zi.
Omul trece printr-o serie de
situații extreme în care este
pus de toți cei din jurul său –
de la angajatul de încredere,
până la nevastă, fiică sau
servitoare. 

Pentru personajul central,
situația este neplăcută, dar
spectatorul râde copios, timp
de două ceasuri, pe seama
suferinței unui avar îndrăgos-
tit de propria sa bogăție pe
care o pierde și o recâștigă,

iar apoi o pierde din nou.
Situațiile și replicile nu

lasă publicului nici măcar
timp să respire între cas-
cadele de râs. Din ziua pre-
mierei și până astăzi, ”Cum să
pierzi totul într-o zi” a avut 10
milioane de spectatori din 20
de țări.  Spectacolul este o
adap tare după piesa ”Oscar”,
scrisă de dramaturgul Claude
Magnier, iar textul este cunos-
cut mai ales pentru ecrani -
zarea din 1967, cu Louis de
Funes în rolul principal.  

Bilete pentru spectacol
sunt puse în vânzare la
prețuri de 80 și 100 de lei (în
funcție de locul ocupat în
sală) și pot fi achiziționate de
la Centrul Cultural ”Drăgan
Muntean” Deva, de luni până
vineri, între orele 8:00-16:00.

”Cum să pierzi totul într-o zi!”
- o comedie savuroasă

Deva - Ieri, în cadrul unei
conferințe de presă, condu -
cerea Organizației Județene a
Partidului Mișcarea Populară
a făcut public numele pri -
milor zece candidați desem-
nați pentru funcțiile de
pri mari, la alegerile locale din
acest an.

Astfel, cu această ocazie, au
fost prezentați candidații
pentru funcțiile de primari la
următoarele localități: Petro -
șani - Petre Nica, Petrila -
Mihai Adrian Andronache,
Densuș - Valentina Mureșan,
Ilia - Marian Ion Gigel, Ghelari
- Sergiu Lucaciu, Blăjeni -
Marcel Bucur, Boșorod - Cor-
nel Muntean, Sântămăria
Orlea - Daniel Ivașcu, Vața de
Jos - Iosif Marian, Bulzeștii de
Sus - Maria Stan.

Potrivit declarațiilor făcute

de liderii județeni ai PMP,
până la data de 1 martie a.c.,
organizația județeană va de-
semna liste pentru primari și
consilieri, pentru toate cele
69 de unități administrativ-
teritoriale.

Ținta la alegerile locale
pentru județul Hunedoara
este de minim 10%.

Indiferent de forma în care
se va decide în final alegerea
președintelui Consiliului Jude -
țean, Viorel Arion, președin-
tele organizației PMP
Hu nedoara se va regăsi pe
primul loc pe listele de con-
silieri sau va candida, direct,
pe vot uninominal, pentru
funcția de președinte.

Nu este exclusă și candi-
datura pentru Primăria Mu-
nicipiului Hunedoara din
partea acestuia.

PMP – start în campania
electorală hunedoreană


