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Echipa Accent Media vă doreşte
o primăvară frumoasă!

GRATUIT

VICTORIE PENTRU
CND ROBOTICS

Fiecare primăvară lasă în urmă câte
un strop de viaţă și culoare. 
Mărţişorul, care vine odată cu ea, 
ne dă întotdeauna speranţa 
de mai bine. Vi-l ofer din suflet, 
doamnelor şi domnişoarelor, 
alături de urările mele 
de bine şi sănătate. 

Sorin Petru Marica
Deputat PRO România
Hunedoara

În prag de primăvară, când soarele
primitor ne umple sufletul iar
verdele crud al ierbii privirea, 
vă dăruiesc cu respect doamnelor 
și domnișoarelor 
acest Mărțișor, 
care să vă aducă 
fericire și noroc. 

Deputat, Laurenţiu Nistor
Preşedinte PSD Hunedoara

Soarele începutului de
martie să vă lumineze

viața, doamnelor și
domnișoarelor,

iar  Mărțișorul - acest
simbol al primăverii - 

să fie mesagerul
fericirii voastre.

Ovidiu Pîrvu,
Director general

Primăria și Consiliul

Local Șoimuș
Vestitor al Primăverii, 

Mărţişorul ne aduce, 
la fiecare început de martie,

bucurie și pace în suflete. 
Vă dorim din toată inima, 

doamnelor și domnișoarelor  
ca acest talisman 

dătător de noroc să vă facă 
viața mai frumoasă.

Irimie Mihai Gabriel
Primar

An de an, ziua de 1 Martie renaște 
speranţe, optimism şi credinţa 
de mai bine. Vă doresc, doamnelor şi
domnişoarelor, să aveți parte 
de o primăvară plină de 
lumină și frumusețe!

Alina Magdău
Director general
REVA Simeria
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...sub acest generic Bise -
rica „Sf. Ierarh Spiridon” din
orașul de pe Cerna - Hune-
doara (paroh Nicolae Ioan
BOBOIA) a găzduit o reușită

activitate cultural-religioasă,
în organizarea ziarului „Ac-
cent Media” în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Jude -
țean, Uniunea Ziariștilor Pro-
fesioniști din România,
Fi lia la Hunedoara pentru
drepturile copilului și Epis-
copia Devei și Hunedoarei
prin pr. dr. Ioan Marius POPA
- consilier cultural (foto1).

Cu această ocazie s-a înfi-
ințat cercul de „Credință
creștin-ortodoxă pentru
tineret” purtând numele
„MARIEI BIANCA FLORIN-
CAȘ” (foto 2) o tânără fostă

elevă a Liceului Teoretic „T.
Lalescu” Hunedoara și tre-
cută anul trecut, mult prea
devreme, la viața cea
veșnică, scopul fiind nevoia
de cunoaștere și întărire a
credinței creștin ortodoxe -
răspuns permanent al tinerei
generații la marea și nes-
fârșita iubire a lui Dumnezeu
față de oameni. 

Aceasta, pentru că tinerii
doresc ca prin iubire de
Dumnezeu, viața să le
rodească în grădina ne-
muririi, să fie luminoasă,
fericită și mereu biruitoare.

Pe acest fond, elevele
Alexandra Pusok, Elena Săl-
ceanu și Sara Haluca de la
Colegiul Național „Iancu de
Hunedoara”, bine regizate de
prof. Liliana GALEA, au
recitat poezii creștin orto-
doxe, iar cântărețele Maria
SUCIU și Viorica BRÂN-
DUȘAN LUPO au interpretat
cu vocea lor inegalabilă, fru-
moase pricesne ortodoxe.

Interesant și emoționant a
fost mesajul trimis de Doru
Dinu GLĂVAN (foto 3), din
care am spicuit: „Să fie ziua
de astăzi, o zi a rugăciunii

pentru sufletul Mariei Bianca
Florincaș, de întărire în rân-
dul tineretului a credinței
noastre strămoșești, creștin-
ortodoxe. Flacăra din can-
dela «despărțirii» ei de lume
să ardă mereu sub semnul
dragostei în Dumnezeu și a
dorinței tinerei generații de
cunoaștere și trăire a dreptei
credințe în Hristos - arvuna
mântuirii și a vieții veșnice”.

Cu sufletul deschis, creș -
tinește, a fost primit cuvântul
de binecuvântare semnat de
pr. dr. Ioan Marius POPA -
consilier cultural la Epis-
copia Devei și Hunedoarei,
din care am reținut: „Faptele
și mai ales gândurile noastre
trebuie să ne schimbe lăun-
tric, să ne înnoiască, să ne
vindece de răutate, să ne
transforme în ființe care ira-
diază în jur dragoste, ar-
monie, afecțiune și bunătate.
Nimic pe acest pământ, nicio
suferință nu trebuie să ne
umple de răutate, de ură, de
intoleranță. Inima omului
este făcută pentru a iubi, nu
pentru a se consuma în ură.
Dacă înțelegem acest lucru,
suntem deja pe cărările Îm-
părăției lui Dumnezeu încă
din timpul vieții trupești”.

...Așadar, această activi-
tate cultural-religioasă -
după cum susținea părintele
Nicolae Ioan BOBOIA - S-a
dovedit o autentică lecție
pentru formarea unui echili-
bru moral, de căutare a
pârghiei de siguranță su-
fletească pe calea luminoasă
a liniștii în suflet.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

PACE ȘI LINIȘTE ÎN SUFLET

Aşezat într-o zonă
plină de farmec 
na tural, la intrarea

în Batiz, noul edificiu va
găzdui  peste 50 de 
persoane  de vârsta a treia. 

Locaţia, una de excepţie, va
asigura condiţii de lux, în
camere de una – doua sau trei
persoane. Actuala locaţie –
fost Hotel Batiz  de patru stele,
oferă condiţii  deosebite din
punct  de vedere a locaţiei,
spaţii generoase, restaurant,
piscină în sezon, sală de ci -
nema, sală de fitness precum
şi asistenţă  medicală de spe-
cialitate. 

Noul Hotel al Bunicilor de
la Batiz este totodată şi o lo-
caţie extrem de primitoare,
loc unde cei care sunt cazați
beneficiază de condiții de ex-

cepţii, care rivalizează cu un
hotel de patru stele.

Personalul  calificat, plin de
solicitudine  şi mereu cu zâm-
betul pe buze înveselesc tot
timpul clipele celor care  aleg
să îşi petreacă viața aici.

Raportul calitate – preț  îl
recomandă ca un loc de ex-
cepţie, tariful pe lună pleacă
de la 2000 de lei/persoană.
Dacă ar fi să facem o com-
paraţie, putem să spunem
fără să greşim că în ţară sunt
puţine asemenea locaţii în
care persoanele vârstnice să
beneficieze de asemenea
condiţii.

Persoanele interesate pot
apela  la nr de telefon
0753083333, unde se pot in-
forma în detaliu despre în-
treaga gamă de servicii.

Miercuri seară, la
Căminul Cultural
din Sântuhalm, a

avut loc o întâlnire între
cetăţenii din această loca -
litate şi  Executivul
Primăriei Deva, pe tema
unei investiţii ce  urmează
a fi realizată în zonă de
către un investitor chinez.

Mai precis, este vorba de
fostul amplasament al Com-
plexului Comercial Carrefour,
unde se intenţionează a  se
construi o fabrică de asamblat
mobilier  canapele şi fotolii.
Îngrijorarea oamenilor din lo-
caliate este dată de un posibil
disconfort pe care l-ar putea
crea acest obiectiv industrial
care ar urma să însumeze un
număr de aproximativ 2000
de angajaţi. Locuitoriii din

Sântuhalm, cât şi cei care au
case în apropiere, se plâng de
faptul că noua zonă industri-
ală le va produce mare discon-
fort şi un grad de poluare care
le va afecta zona.

De asemenea, aceștia acuză
Primăria Deva că nu le asigură
o transparenţă totală în eli -
berarea actelor administra-
tive, precum și de impunerea
acestei zone industriale peste
voința acestora.  În replică,
autori tăţile locale susţin că  se
va res pecta legea şi că tot ce
ur mează a fi construit în
această zonă se va face cu
strictă respectare a normelor
de mediu şi a planului de ur-
banism ge neral. O viitoare
dezbatere  pe această temă
este prevazută pe data de 8
aprilie.

Hotelul Bunicilor Batiz

Tensiuni între oamenii din
Sântuhalm şi Primăria Deva
Tensiuni între oamenii din

Sântuhalm şi Primăria Deva



Deva - Un număr de 21 de
persoane sunt izolate la
domiciliu, pentru 14 zile,
după ce s-au întors acasă din
Italia sau China continentală.

Prefectul judeţului, Vasilică
Potecă, a declarat că au-
torităţile sunt pregătite pen-
tru gestionarea problemelor
pe care impune această stare

în intervalul de monitorizate.
„Am elaborat planul exact de
comportament în aceste
cazuri, cu fiecare punct, de la
plecarea din frontieră, până la

epuizarea celor 14 zile de
carantină. Gestionarea aces-
tei chestiuni se va face în de-
partamentul integrat pe care
îl avem la 112”, a menţionat
prefectul. 

Ultimele două persoane
sunt din Deva şi ele s-au
prezentat, miercuri, din pro-
prie iniţiativă, la sediul DSP,
pentru a fi luate în evidenţă de
autorităţi, după ce au revenit
din Italia. Este vorba despre
un bărbat şi o femeie care nu
prezintă niciun simptom de
boală. Cei doi locuiesc împre-
ună şi nu au aparţinători.

În cazul lor, primarul mu-
nicipiului Deva, Florin Oan -
cea, a convovat miercuri
Co mitetul Local pentru Situ-
aţii de Urgenţă pentru a sta-
bili modalitatea prin care
aceste persoane pot fi ajutate
în perioada celor 14 zile de
izolare la domiciliu.

Zece reguli de pre-
venire a transmiterii

virusurilor:

1. Spălați-vă mâinile de

mai multe ori!
2. Evitați contactul cu per-

soane care sunt suspecte de
infecții respiratorii acute!

3. Nu vă atingeți ochii,
nasul și gura cu mâinile!

4. Acoperiți-vă gura și na -
sul dacă strănutați sau tușiți!

5. Nu luați medicamente
antivirale și nici antibiotice
decât dacă vă prescrise
medicul!

6. Curățați toate supra -
fețele cu dezinfectanți pe
bază de clor sau alcool!

7. Utilizați masca de pro-
tecție doar în cazul în care
suspectați că sunteți bolnavi
sau în cazul în care acordați
asistență persoanelor bol-
nave!

8. Produsele ”Made în
China” sau pachetele din
China nu sunt periculoase!

9. Sunați la 112 dacă aveți
febră, tușiți sau v-ați întors
din China sau din zonele în
carantină din Europa de cel
puțin 14 zile!

10. Animalele de companie
nu transmit Coronavirus!

aCtuaLItate - 328 februarIe - 5 martIe 2020

C
onstructorii caută
forţă de muncă. 

Veţel- Mai multe proiecte
de investiţii sunt în derulare în
satele comunei Veţel, fiind
vizată dezvoltarea infrastruc-
turii de apă şi canalizare. Val-
oarea proiectelor se cifrează la
aproximativ 3 milioane de
euro, banii provenind din fon-
duri europene sau guverna-
mentale. 

Potrivit primarului Ioan
Henţiu, în satul Mintia se lu-
crează la reţeaua de canalizare
în baza unei finanţări eu-
ropene în valoare de un milion
de euro, obţinută prin AFIR.
Lucrarea este în derulare, con-
structorul fiind în derularea
proiectului, într-o variantă op-
timistă, acesta urmând să fie
gata în vara anului viitor. 

Alte două proiecte, care au
ca obiect construirea reţelelor
de apă şi canalizare se
derulează în satele Bretelin,
Căoi, Herepeia, Veţel şi Leşnic.
Pentru lucrările din satele
Bretelin şi Căoi, finanţarea
este asigurată prin PNDL, cu o
valoare de 4,9 milioane lei. Lu-
crările se vor finaliza în şcoală.

„Pentru satele Herepeia,

Veţel şi Leşnic avem în des-
făşurare o lucrare de extin-
dere a reţelelor de apă şi
canalizare, pentru a putea
cuprinde şi capetele de străzi.
Practic, toate casele din aceste
sate vor avea parte de reţea de
alimentare cu apă şi canali -
zare. Proiectul are o valoare
de 5,3 milioane lei, iar lucrarea
va fi gata în vara acestui an”, a
declarat primarul comunei
Veţel. 

În ceea ce priveşte desfăşu-
rarea lucrărilor, primarul Ioan
Henţiu s-a arătat mulţumit de
ritmul acestora, în condiţiile în
care a fost o iarnă uşoară şi
constructorul s-a mobilizat

pentru a susţine un grafic bun
de şantier. Din păcate, lipseşte
forţa de muncă, deşi construc-
torii promit salarii bune. 

Veţel: Extinderi la reţelele de apă 
şi canalizare din comună

Peste 20 de hunedoreni, izolaţi la domiciliu
după ce au venit din Italia sau China

Bucureşci – Administraţia
locală din comuna Bucureşci
a fost una dintre primăriile
afectate direct de măsura
prin care guvernul a închis
Fondul de Dezvoltare şi In-
vestiţii (FDI), în contextul în
care un proiect de modern-
izare a iluminatului public în
toate satele a fost declarat
câştigător şi urma să pri -
meas că finanţare pentru a fi
implementat până la jumă-
tatea acestui an. 

Primarul Mircea Ghilean a
declarat că autorităţile locale
nu se lasă şi caută soluţii pen-
tru ca acest proiect să fie
cuprins în alte forme de fi-
nanţare nerambursabilă. „La
primul proiect nu am plătit
nimic, pentru că înţelegerea
cu proiectantul a fost că
acesta îşi va primi banii după
ce lucrarea va fi gata. Acum,
am contactat un alt proiec-
tant şi vom depune proiectul,
în colaborare cu Enel, pentru
a obţine o finanţare din Fon-
dul de Mediu. Am mai accesat
fonduri prin această axă de fi-
nanţare pentru construcţia

unor drumuri vicinale şi de
interes local. Nu au fost pro -
bleme, nici în ceea ce priveşte
lucrarea, iar banii au fost
achitaţi până la ultimul leu”, a
spus primarul comunei Bu-
cureşci.

Pe de altă parte, adminis-
traţia locală lucrează acum la
pregătirea unui nou proiect
ce vizează modernizarea a 7
km de drumuri de interes
local în cinci sate ale comunei.
„Acum se face evaluarea in-
vestiţiei, iar proiectul va fi
depus pe orice axă de fi-
nanţare ce se va deschide”, a
arătat primarul. 

Bucureşci: Primăria nu 
renunţă la proiectul de

modernizare a 
iluminatului public 
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În perioada imediat
următoare, Centrul
Cultural și de

Creație al orașului
Simeria va organiza o
serie de evenimente
culturale, în special
pentru copii și tineri. 

Astfel, în data de 1 martie
2020, la Clubul SMART al
Copiilor Simeria, începând cu
ora 11, se va desfășura eveni-
mentul O PRIMĂVARĂ
ROMÂ  NEASCĂ, în cadrul
căruia copiii și tinerii sunt
așteptați pentru a confec -

ționa mărți șoare și felicitări.
Intrarea este liberă.

În data de 14 martie, în-
cepând cu ora 18, la Parcul de
Afaceri Simeria, va avea loc
spectacolul de teatru, muzică
și dans ALLADIN, cu partici-
parea trupelor de balet și de
dans modern de la Clubul
Smart al Copiilor Simeria,
precum și a liceenilor de la
Liceul Tehnic de Transport
Feroviar “Anghel Saligny”
Simeria, care participă la
repetiții și la pregătirea cos-
tumelor de spectacol. Este un
eveniment organizat cu
ocazia zilei de 8 Martie, care
va prilejui întâlnirea copiilor
cu personajele îndrăgite din
poveștile seriei O Mie și Una
de Nopți - Jasmine, Aladdin.
Intrarea este liberă.

În perioada 14 – 15 martie,
la Parcul de Afaceri Simeria,
va avea loc evenimentul
MOZAIC INNOVATIVE ART, o
expoziție de artă bazată pe
inovație și creație, destinată
tuturor categoriilor de public.

Categoriile de lucrări care vor
fi prezentate sunt: Femei
Celebre, Portret, Schițe, Cele-
brând femeia, Sculptură ne -
con vențională, Arta prin
reciclare, Invenții de week-
end, Handmade, Piticii cre-
ativi.  Intrarea este liberă.

În data de 30 martie, în
cadrul săptămânii Scoala
Alfel, Clubul Smart al Copiilor
va organiza ateliere de dans
modern pentru elevii claselor
1 – 4. În data de 1 aprilie
2020, de la ora 10, va avea loc
spectacolul de teatru VESTI-
TUL PETICILĂ, pentru elevii
claselor 1-4, iar de la ora 12,
va avea loc piesa de teatru
GLORY OF LIVING, pentru
liceeni. Ambele spectacole
sunt definite ca activități în
cadrul săptămânii ŞCOALA
ALTFEL, și vor fi puse în
scenă cu participarea Teatru-
lui de Artă Deva.

Pe lângă evenimentele cul-
turale prezentate mai sus, în
perioada 1 martie – 1 aprilie
2020,  Centrul Cultural și de

Creație al orașului Simeria or-
ganizează înscrieri și prese-
lecții pentru trupele de teatru
muzical (musical), gen teatral
care combină muzica, dansul

și dialogul vorbit. Preselecți-
ile sunt deschise copiilor,
tinerilor și adulților, activi-
tatea urmând a se desfășura
pe grupe de vârstă. 

Evenimente la Centrul Cultural și de Creație 
al orașului Simeria în luna martie

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
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Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Și la Spitalul Munici-
pal din orașul de pe
Cerna s-au luat 

măsuri și s-a elaborat
un plan de comporta-
ment împotiva CORONA -
VIRUSULUI Covid-19.

Pe acest fond, ec. Radu Ion
BUDAE (în foto), în calitatea
sa de manager, ne-a declat:

- Având în vedere creș te -
rea semnificativă a numărului
de persoane infectate cu
CORONAVIRUS Covid-19 la
nivelul regiunilor Lombardia
și Veneto din Italia, regiuni în
care la acest moment se află o

comunitate de peste 8.000 de
cetățeni români, și dintre
care, în contextul epidemio-
logic actual, o parte este posi-
bil să revină în țară, la nivelul
Spitalului Municipal „Dr.
Alexandru Simio nescu” Hu -
ne doara s-a decis, preventiv,
INSTITUIREA STĂRII DE CA -
RANTINĂ.

Începând cu data de
25.02.2020 se  interzice acce-
sul aparținătorilor și a
oricăror alte terțe persoane
în secțiile medicale ale spi-
talului.

Eventualele pachete pen-

tru pacienții internați vor
putea fi aduse la ușa spitalu-
lui de la pasarela de acces, de
unde vor fi preluate de către
personalul medical, în urmă-
toarele intervale orare:

11.00 - 11.30 și 17.00 -
17.30. 

Vă rugăm să scuzați even-
tualul disconfort creat, conș-
tientizând cu toții că aceste
măsuri sunt luate în favoarea
siguranței pacienților inter-
nați în Spital.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

LA SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU”
HUNEDOARA - MĂSURI DE PREVENȚIE
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ACTIVITATEA
GOSCOM ORĂȘTIE

Împlinirile, sănătatea şi fericirea 
să vă însoţească şi în această
primăvară, doamnelor şi 
domnişoarelor. Fie ca acest
Mărţişor să vă lumineze viaţa,
să vă aducă linişte și fericire.

Nicolae Timariu
Director   

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCUREŞCI
Vestitor al Primăverii, Mărţişorul aduce
de fiecare dată bucurie și pace în suflete.
Vă dorim, din toată inima, doamnelor și
domnișoarelor  ca acest talisman 
dătător de noroc să vă facă viața
mai frumoasă.

Mircea Ghilean
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BAIA DE CRIȘ

Sărbătoarea Mărțișorului să 
vă aducă noroc și fericire! 

Viața să vă fie frumoasă ca o primăvară,
doamnelor și domnișoarelor, cu soare-n

suflete, cu bucurii și împliniri.

Mihai Liviu Gorcea
Primar 

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL CRIŞCIOR

Din gingășia ghioceilor și căldura soarelui
de primăvară, natura împletește, la fiecare

început de primăvară, câte un Mărțișor. 
Fie ca el să  aducă noroc, sănătate și multe

bucurii, tuturor doamnelor și 
domnișoarelor din comuna noastră!

Ovidiu Ilie Furdui
Primar

ROM ADRIA PREST 
CONSTRUCT  Haţeg
Fiecare primăvară lasă în urmă un strop de
viaţă. Mărţişorul, care vine odată cu ea, 
ne aduce speranţa de mai bine. Vi-l oferim
din suflet, doamnelor şi domnişoarelor, 
alături de urările noastre de bine şi sănătate.

Romeo Hofner,
Administrator

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL VEŢEL

Când parfumul ghioceilor ne aduce 
Primăvara în case, iar natura se trezește

din nou la viață, oferim cu respect și 
căldură câte un Mărţişor, 

tuturor doamnelor şi domnişoarelor 
din comuna noastră.

Ioan Henţiu
Primar

Talisman purtător de noroc,
Mărţişorul ne dă speranţă,
lumină şi căldură la fiecare
început de martie. 
Vă ofer,  cu bucurie, 
doamnelor și domnișoarelor
acest simbol al Primăverii, 
care să vă aducă  fericire.

Sorin Dorian Crai
PSD Haţeg

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RÂU DE MORI
Acum, când natura renaşte în toată 
splendoarea ei, vă oferim cu respect 
doamnelor și domnișoarelor 
câte un Mărțișor, care să vă aducă
primăvara în suflet.

Niculiță Mang
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BRAD

Sănătate, fericire și o primăvară plină 
de soare vă dorim, din toată inima,

doamnelor și domnișoarelor, 
prin intermediul acestui Mărțișor.

Florin Cazacu
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL LUNCOIU DE JOS 

An de an, ziua de 1 Martie renaște 
speranţa, optimismul şi credinţa în mai

bine. Le dorim, tuturor doamnelor şi 
domnişoarelor, o primăvară plină de

soare, alături de cei dragi !

Călin Dud
Primar
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În perioada 22-23 feb-
ruarie 2020, Sala Con-
stantin Jude din

Timișoara a găzduit etapa
regională a celei mai mari
competiții de robotică din
țară, BRD FIRST Tech
Challenge, organizată de
asociația Nație prin Edu-
cație. 

În cadrul acesteia au par-
ticipat 47 de echipe atât din
regiunea noastră, din țară, cât
și din Rusia și Muntenegru.
Printre aceste echipe se
numără și cele două echipe
ale clubului de robotică, CND
Robotics al Colegiului Națio -
nal „Decebal” din Deva. Pro-
bele celor două zile de
competiție au fost eliminatorii
și au constat în pre zentarea
echipei și a ro bo  tului în cadrul
meciu rilor de calificare, a cai-
etelor tehnice realizate de
către membrii echipelor, dar
și a interviului susținut de
către fiecare echipă în parte.

Pentru calificarea în cadrul
etapei naționale, s-au jucat
câte 6 meciuri. Echipa RO 115

- Dark Energy a jucat 6
meciuri, dintre care 5 meciuri
au fost câștigate, astfel
clasându-se pe cel de-al
treilea loc în Divizia 1. Toto-
dată, echipa s-a calificat până
în semifinală, iar în cadrul
premierii de la finalul eveni-
mentului a câștigat premiul
„Motivate Award 1st Place” ,
premiu ce presupune: con-
ceperea unui plan bine definit
al echipei care să includă
țelurile echipei, strategiile de
joc, administrarea financiară
a echipei și evenimentele or-
ganizate în comunitate.

Echipa RO 060 - Decebal-
Tech a jucat 6 meciuri de ca -
lificare, pe care le-a câștigat,
astfel clasându-se pe cel de-al
doilea loc în Divizia 2, cali-
ficându-se în semifinala și
mai apoi în finala diviziei din
care a luat parte. În cadrul
premierii, echipa a obținut ti-
tlul de „Finalist Alliance 1st
Team selected”, dar și premiul
„Control Award 1st Place”,
premiu ce presupune: des -
crierea în detaliu a compo-
nentelor controlate ale robo-
 tului.

Atmosfera competiției a
fost surprinsă de membrii
celor două echipe astfel:

Anghelina Robert Adrian
- RO 060: „ La regionala de la
Timisoara am avut ocazia să
ne testăm roboții în regim de
competiție alături de alți co -
legi/ prieteni. A fost o expe-
riență palpitantă, cu
difi  cul tăți, dar cu o răsplata

pe masură”; Bărăștean
Carla-Maria - RO 060:
„Emo ție, bucurie și entuziasm
sunt trei cuvinte care descriu
etapa regională. Munca noas-
tră zilnică și dedicarea au fost
valorificate prin câștigarea
celor doua premii. De aseme-
nea, am avut ocazia de a lega
prietenii strânse și de a ne
antrena.”; Bucur Maxian -
RO 115: „Regionala a fost o
experiență unică. Am avut
ocazia să întâlnesc o comuni-
tate deosebită și deschisă. Pe
langa asta am învățat de la
alte echipe anumite lucruri
pe care le voi pune în prac-
tică.”; Borzei Cătălin - RO
060: Ce mi-a plăcut cel mai
mult la regională de la Timi -
șoara a fost atmosfera pe care
o creau echipele și specta-
torii. A fost o experiența ined-
ită deoarece am luat parte la
un eveniment de o asemenea
grandoare. Catrinoiu Daria -
RO 115: „Pentru mine re-
gionala a fost o experiență
frumoasă în care am avut
ocazia să întâlnesc oameni
geniali și să observ idei
diferite și eficiente ale
diferitelor mecanisme.” Cîm-
pean Beatrice - RO 115:
„Încă din momentul în care a
început participarea mea în
FTC, competiția regională a
reprezentat un moment im-
portant pentru mine în ceea
ce privește evoluția echipei.
Cele două zile de concurs au
fost pline de momente fru-
moase, lacrimi de fericire, bu-
curia revederii și clipe pline
de suspans.” Colcea Cătălin -
RO 060: Părerea mea despre
aceasta regională este că noi,

clubul de robotică, am reușit
să ne unim și să construim
doi roboți foarte buni, care au
reușit să se claseze în top 3 în
cadrul celor două divizii,
reușind astfel să facem lu-
crurile mult mai bine!”
Gorcea Codrina - RO 115:
„Regionala a reprezentat un
eveniment extrem de frumos,
cu o diversitate minunată de
oameni. Astfel, am avut parte
de un weekend plin de schim-
buri de experienta, ce vor
ajuta echipa sa se dezvolte.”
Gorcea Mădălina - RO 115:
„Încă din primul meu mo-
ment în FTC, am știut că, re-
gionala avea să fie unul dintre
evenimentele cele mai impor-
tante, fiind și cel care de-
schide orizonturi noi pentru
echipa noastră.”; Lăpădat
Marius - RO 115: „ Regionala
de la Timișoara a fost un
eveniment foarte bine reali -
zat, ne-a arătat faptul că
munca în echipa și perseve -
rența duc la performanţă. Am
realizat progres considerabil
și dorim să obținem rezultate
și mai bune mai departe prin
muncă și devotament.”; Ma-
niul Medeea - RO 115: „A
fost o experiență extrem de
interesantă, plină de mo-
mente palpitante. Am de-
scoperit ce înseamnă cu
adevărat să lucrezi în echipă,
să fii nevoit să iei decizii
rapide și corecte, să nu te lași
doborât de oboseală și să îți
dorești ca echipa ta să fie cea
mai bună. ”; Meltiș Dragoș -
RO 115: „Atmosfera de la re-
gională a fost extraordinară,
iar membrii celorlalte echipe
au fost deschiși la întrebări.

Acest eveniment m-a ajutat
să găsesc idei noi pentru
robot și de asemenea am
legat prietenii cu elevi ce au
aceeași pasiune ca mine”;
Nechifor Mirel - RO 115: „A
fost o experiență unică în care
am putut întâlni o varietate
de oameni și în care am putut
forma legături în moduri
neașteptate.”; Nicola An-
dreea - RO 115: „Ce mi-a plă-
cut cel mai mult la competiție
a fost energia, faptul că a exi-
stat foarte multă muncă, seri-
ozitate, dar și creativitate,
spontaneitate și distracție,
toate în același timp”;
Sorescu Mădălina - RO 060:
„Etapa regională este încă un
eveniment pe care îl pot păs-
tra cu mândrie ca o amintire
dragă, fiind al doilea an de ex-
periență în cadrul echipei de
robotică, așteptările pe care
le aveam atât de la eveniment
în sine, cât și de la echipă erau
mari. Cu bucurie, pot spune
că atmosfera prietenoasă și
călduroasă a competiției,
emoția meciurilor și nerăb-
darea cu care așteptam mo-
mentul premierii sunt doar
câteva exemple de trăiri pe
care le voi păstra un timp în-
delungat.” Suciu Florin - RO
115: „Atmosfera din cadrul
competiției regionale a fost
una foarte încărcată și plină
de emoție. Evenimentul a
constituit încă un prilej pen-
tru echipă de a obține noi idei
și a face schimb de informații
cu celelalte echipe.”; Tarod
Alexandra - RO 115: „Com-
petiția regională a fost un
antrenament pentru urmă-
toarea etapă a concursului.

Au fost două zile încărcate cu
emoții pe care le-am trăit in-
tens alături de colegii mei,
dovedind la fiecare pas faptul
ca suntem o echipă unită,
care țintește cât mai sus în re-
alizarea scopului propus.”;
prof. Stănculescu Sorin -
mentorul echipelor: „Re-
gionala de la Timișoara a fost
adevăratul test că echipele
clubului nostru s-au matur-
izat, că membrii clubului au
înțeles ce este foarte impor-
tant – munca în echipă, gândi-
rea unui proiect deosebit și
realizarea lui în cele mai mici
detalii. În acest sezon evoluția
s-a observat din ce în ce mai
bine la toate demonstrativele.

Rezultatele de la regională
ale ambelor echipe ne-au
plasat între echipele valo -
roase ale turneului de califi-
care și cu un cuvânt
important de spus în com-
petiție. Am avut roboți buni și
echipe deosebite într-o com-
petiție extraordinară ca pro-
fesionalism și atmosferă.
Pentru mulți din membrii
echipei evenimentele acestei
regionale vor rămâne puter-
nic întipărite în memorie și
datorită faptului că ambele
echipe au luat premiile 1 la
diferite categorii, dar mai ales
că au evoluat atât de bine pe
teren. ”

În continuare, cele două
echipe așteaptă cu nerăbdare
etapa națională care se va
desfășura în perioada 27-29
martie la Cluj-Napoca.

Alexandra Tarod - 
membru al echipei 

RO 115 - Dark Energy

VICTORIE PENTRU CND ROBOTICS
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Cea de-a 50-a ediție, a
Campionateleor
Naționale indoor ale

juniorilor 1 s-au desfășurat
vineri și sâmbătă în sala de
atletism „Ioan Soter”, din
cadrul Complexului na-
tional Sportiv  „Lia Manoliu
din București, cu partici-
parea  sportivilor de la
secțiile  din țară.

Județul Hunedoara a fost
reprezentat de către atleții de
la cluburile la CSS Hunedoara,
CS Ghelari și de la LPS Cetate
Deva, dar la ediția din acest an
rezultatele nu au fost cele mai
reușite pentru sportivii noștri.

Singura sportivă care a urcat
pe podiumul de premiere la
competiția din București a fost
deveanca  Georgiana Andreea
Timu, care  a cucerit două
medalii de argint la aceaste
campionate naționale.

Legitimată la LPS Cetate
Deva unde este pregătită de
prof. Nicolae Alexe, tânăra
atletă a reușit  să urce pe
podium în întrecerea de la
triplusalt  unde a avut o încer-
care reușită, măsurată  elec-

tronic – 12m și 60 cm cu care s-
a clasat pe locul secund și la
săritura în lungime unde a avut
o săritură  de  5.56m cu care a
cucerit de asemenea medalia
de argint.

Alte rezultate obținute  de
sportivii noștri la București:
săritura în înalțime fete- Elisa
Xandra Enache (LPS Cetate
Deva) loc IV cu 1m 59 cm;3000
m băieți- Raul Manuel  Dan
(LPS Cetate Deva) loc V cu tim-
pul de         9:09.50 ; 60 m fete-
Petrina Pivniceru loc V și Sarah
Scurtu iar la masculin Andrei
Marian (toți CSS Hunedoara loc
VI; săritura în lungime băieți
Rares Nicolae  loc VII  iar la
săritura în înălțime fete Eva
Natalia Alzner –loc VII ambii de
la LPS Cetate Deva; 800 m
băieți- Paul Andrei Salomia
(CSS Hunedoara) locul VIII.

Ultima competiție națională
din această lună este progra-
mată tot la București în Sala
Ioan Soter începând de vineri ,
28 februarie când se vor în-
trece pentru titlurile naționale
atletii seniori. Printre ei se

numără Florentina Marincu -
Iușco va participa  în proba
preferată, săritura în lungime
dar și în proba de  60 m ,la care
este înscrisă și Francesca Rus
(CSS Hunedoara).

Maria Claudia Florea(SCM
Deva) va alerga în probele de
800 m și 1500 m, iar reprezen-
tanții de la LPS Cetate Deva  vor

evolua după cum urmează:-
Georgiana Timu este înscrisă la
săritura în lungime și triplusalt
tineret, Rareș Nicolae Maier va
participa  la lungime și
triplusalt, Eliza Enache la sări -
tura în înălțime, Antonia Irimie
și Răzvan Deliu (ambii SCM
Deva) la săritura cu prăjina.

Visuri împlinite

După cum ne-a infor-
mat prof. Marieta
ILCU RĂILEANU, 

directorul Clubului Sportiv
Școlar Hunedoara, am aflat
că, tinerii atleți de la această
instituție școlară, sub îndru-
marea și supravegherea
antrenorilor, prin muncă și
efort s-au pregătit de fiecare
dată după un program 
riguros pentru întrecerile
competiționale specifice.

Pe acest fond, la Craiova, în
cadrul Campionatului Național
de Marș pentru juniori și se-
niori, atleta Anamaria BOLO-
HAN (componentă a lotului
național de juniori II) - în foto,
antrenată de prof. Florin
BUCUR, a obținut medalia de
argint și calificarea pentru în-
trecerile balcanice din Ucraina.
La București, în cadrul etapei fi-
nale a Campionatului Național
Juniori I, s-au remarcat atleții:
Petrina PIVNICERU, Sarah
SCURTU și Andrei MARIAN. În
continuare, după cum susținea
Marieta ILCU RĂILEANU, atleții
hunedoreni se pregătesc cu re-
sponsabilitate sub dictonul
care spune că: pentru cei mai
bine pregătiți de o luptă
sportivă, „bătălia” este aproape
câștigată.

Ioan Vlad, Georgeta-
Ileana Cizmaș

Atletism: Georgiana Timu – două
medalii de argint la naţionale

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI 

HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI 
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,  

LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE 

VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.

Circa 300 de partici-
panti de la toate
cluburile din țară au

fost prezenți la startul în-
trecerilor Campionatului
național U 18  la judo, com-
petiție organizată de către
Federația Română de Judo
în colaborare cu SCM Deva
și LPS Cetate Deva. 

Întrecerile s-au derulat pe
parcursul a două zile iar în
prima zi a acestei ediții de
campionat, sportivii de la
cluburile din Deva  au reusit să
se numere printre medaliații
Campionatelor naționale.

Astfel, Patricia Nistor , legit-
imată la SCM Deva , a câștigat
medalia de argint la categoria
-57 de kg, fiind învinsă în finală
de  Teodora Pop Oprișca (LPS
Cluj Napoca), iar deveanca
Carla Duma s-a clasat pe locul
V la aceeași categorie.

O altă medalie de argint a
fost cucerită de Larisa Cadar și
ea legitimată la SCM Deva   la
categoria 63 kg, după o luptă
dramatică în finală cu Nicoleta
Maria Grigore (CSM PItești)
iar  Beatrice Vasilica Bodea s-a
clasat pe locul V.

Medalii de bronz au cucerit

în prima zi a competiției de la
Deva două sportive legitimate
la SCM Deva:  Andrada Selena
Moisescu, care a reușit să se
impună în meciul pe care l-a
avut la categoria 48 kg cu
Naomi Marin( CSM Bucuresti)
și Dalia Alexandra  Robu  care
a întrecut-o pe Alexandra
Circă(CFR CSS Ploiești)  la ca -
tegoria 52 de kg.

În întrecerea băieților
menționăm medalia de argint
cucerită de către  Robert Filip ,
legitimat la ACS Judo Club
Deva (unde este pregătit de
către Liviu Cosmescu),  învins

în finala categoriei  -66 kg de
către Paul SCurtu (CSM Brăila).

La finalul acestei săptămâni
, tot la Deva este programată
etapa  pe euroregiune la care
sunt așteptați peste 200 de
sportivi de la cluburile și aso-
ciațiile din partea de vest a
României. Competiția este or-
ganizată de către federația
Române de Juido în partener-
iat cu LPS Cetate Deva, SCM
Deva și DJTS Hunedoara iar
sportivii  clasați pe primele
locuri la fiecare categorie din
concurs se vor  califica la etapa
finală a competiției.

CN de Judo la Deva: Judoka deveni, pe podiumul naționalelor



Îl dăruim cu dragoste și
recunoștință mamei,
soției, fiicei sau iubitei,

în prima zi de martie. 
Talisman purtător de
noroc, Mărțișorul aduce
cu el, de fiecare dată, câte
un strop din lumina și 
căldura soarelui de primă-
vară. Împletite într-o
îngemănare perfectă, cele
două fire, colorate în 
alb-roșu,  reprezintă, 
în tradiția populară, iarna
care pleacă și primăvara
care vine. 

În tradiția populară
românească

Mărțișorul era un simbol
sfânt, purtat cu demnitate de
către membrii societății. În
perioada în care mărțișorul le
împodobea îmbrăcămintea,
se evita orice comportament
necivilizat, ne spun cercetă-
torii.

Șnurul -  supranumit ”fu -
nia anului” se spune că ar fi
fost tors de Baba Dochia, în
timp ce mergea cu oile la
munte. El reunește cele  365
sau 366 de zile cu săp-
tămânile și lunile celor două
anotimpuri, iarna și vara. Cele
două culori – roșu și alb -
reprezentă  unitatea contrari-
ilor: vară-iarnă, ziuă-noapte,
cald-frig, fertilitate-sterilitate.
În timp, la șnur s-a adăugat
câte o monedă din aur, argint
sau bronz,  care era asociată
soarelui, devenind astfel sim-
bol al focului și luminii
(wikipedia).

Pe vremea dacilor
Mărţişoarele erau conside -

rate amulete cu puteri de pro-
tecţie solară, aducătoare de
frumusețe și fertilitate. Erau
confecționate din pietricele
alb-roșii, care se purtau la gât.
Roșul era simbolul sângelui,
soarelui și vieții, asemeni fe-
meii dătătoare de viață, iar
albul reprezenta limpezimea

apelor
și înțelepci-
unea bărbatului. Șnurul, îm-
pletit în cele două culori,
exprima armonia perechii,
susțin etnografii.

Legendele 
Mărțișorului

Una din legende vorbește
despre o Primăvară tim-
purie, care a venit pe nea-
nunțate, iar din lumina ei
dătătoare de viață, a răsărit
un ghiocel gingaș și plăpând.
Văzându-l, Iarna s-a înfuriat
și a trimis un ger năprasnic,
care l-a înghețat. Primăvara,
ținându-i de cald cu mâinile,
s-a rănit la un deget, iar sân-
gele ei, curgând peste ghio-
cel, l-a readus la viață. Și
astfel Primăvara a ieșit

învingă-
toare și Iarna

a trebuit să ple ce spre
alte meleaguri mai îndepăr-
tate.

O altă legendă ne ream-
intește despre vitejia unui
flăcău din popor, care, văzând
cum un zmeu a răpit soarele,
se luptă cu acesta și reușește
să-l elibereze din temnița în
care l-a închis zmeul. Dar,
slăbit de puteri, viteazul n-a
mai ajuns să vadă soarele
strălucind pe cer. În am-
intirea lui, tinerii împletesc în
fiecare primăvară câte un
mărțișor, în care albul sim-
bolizează puritatea, iar roșul
amintește de sângele voini -
cului care a murit, pentru ca
Soarele să poată străluci din
nou pe ce, scrie divahair.ro 

În zilele noastre
Mărțișorului i-a mai rămas

doar semnificația. Locul pie -
tricelelor colorate sau a bă -
nuțului dacic a fost luat de tot
felul de figurine, confecțion-
ate din lucruri diverse, care
pot însemna orice. Valoarea
lor este dată doar de creația
artistică.

Tradițiile și 
obiceiurile de Mărțișor

Diferă de la o regiune la alta
și sunt readuse în centrul
atenției, cu ocazia Mărțișorului.

• Potrivit tradiției populare,
Mărțișorul se punea în piept
sau la încheietura mâinii
dimineața, la răsăritul soarelui.
Se lega într-un singur nod și
avea rol protector. De aseme-
nea exista credința conform
căreia fetele care purtau
mărțișoare aveau fața alb-
strălucitoare, obrajii îmbujorați,
iar firul împletit le proteja de

soare, subliniază cercetătorii.
• Mărțișorul era purtat

până la cântatul cucului sau
venirea berzelor și rându -
nelelor. După ce se dădea jos,
Mărțișorul se lega de un
trandafir sau de un pom în-
florit, ca să aducă noroc și să
îndepărteze răul, potrivit tra-
ditii&supertitii.ro

• În trecut, monedele Mărți -
șorului erau folosite pentru a
se cumpăra cu ele caș și vin. 

• În unele zone din Transil-
vania, mărțișoarele purtate se
agață la uși și ferestre, existând
credința că norocul va intra în
case, iar ghinionul dispare, ne
spun cercetătorii de folclor. 

• Potrivit tradiției româ -
nești, în intervalul 1-9 martie
se aleg și Babele, care arătă
cum vor fi zilele în anul respec-
tiv. 

Pagină realizată de 
Cornelia Holinschi
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În urmă cu câțiva ani, Mărţişorul a
fost acceptat pentru a fi inclus în

lista reprezentativă UNESCO a patri-
moniului imaterial al umanității. 

Mărţişorul –
simbol 
purtător 
de noroc

• 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
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EUROVENUS
Primiți primăvara în suflete,
doamnelor și domnișoarelor, 
ca un dar oferit de natură, prin
intermediul Mărțișorului.
Norocul, sănătatea și fericirea 
să  rămână mereu în 
casele voastre!

Ionel Olteanu
Președinte

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RIBIȚA

Mărţişorul, care vine odată cu primăvara, 
ne aduce speranţa de mai bine. 

Vi-l oferim din suflet, doamnelor 
şi domnişoarelor, alături de urările 

noastre de sănătate şi bucurii. 

Ioan Faur
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCEȘ 
Primăvara,  dătătoare de viață și 
speranță, să vă aducă doamnelor 
și domnișoarelor, un Mărțișor de
sănătate, un ghiocel de noroc și o rază
de lumină din soarele binefăcător!

Traian Achim Mărcuș
Primar

În prag de primăvară, dăruiesc
cu respect și considerație acest
Mărțișor tuturor doamnelor și

domnișoarelor, care să le
aducă noroc, bucurii, fericire. 

Lucian Heiuș
Deputat PNL

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL PUI 
Împlinirile, sănătatea şi fericirea 
să vă însoţească şi în această 
Primăvară, doamnelor şi domnişoarelor. 
Mărțișorul - dătător de bucurii - 
să vă aducă numai 
fericire, vouă și celor dragi. 

Victor Stoica
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL ROMOS

Cu soarele-n priviri și primăvara-n casă
să vă găsească, și de această dată, 

doamnelor și domnișoarelor
-  Mărțișorul! 

Vă dorim să aveți parte 
doar de bucurii!

Mircea Pătrânjan
Primar

QUANTUM 
O primăvară plină de soare și o zi
superbă de 1 Martie vă dorim, din
toată inima, doamnelor și dom-
nișoarelor. Mărțișorul – simbol al
vieții și frumuseții - să vă aducă și în
acest an, împliniri, sănătate și 
fericire!

Delia Alic, Ioan Paralescu
Administratori

Spitalul Municipal
”Al. Simionescu” Hunedoara

Simbol al vieții și renașterii naturii, 
Mărţişorul ne readuce speranţa şi optimismul. 

Vă ofer cu respect, doamnelor și 
domnișoarelor acest talisman dătător de 

noroc, care să vă aducă sănătate și fericire!

Ec. Radu Budae
Manager

PNL BRAD  
Primăvara este darul pe care 
Creatorul ni-l face an de an, la început
de martie. Sărbătoarea Mărțișorului
să fie pentru voi, doamnelor și 
domnișoarelor, un prilej de bucurie 
și împliniri, alături de cei dragi! 

Florin Oprişa
Preşedinte

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL SĂLAȘU DE SUS
Vestitor al Primăverii, Mărţişorul 
aduce de fiecare dată, bucurie și 
pace în suflete. Vă dorim din toată inima, 
doamnelor și domnișoarelor  ca acest 
talisman dătător de noroc să vă facă 
viața mai frumoasă.

Ioan Vlad
Primar
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Duminică, 1 martie, ora 22,10

O afacere regală 
Acțiunea filmului se petrece în secolul al XVIII și redă

povestea de dragoste dintre o regină şi un doctor. Tânăra Ca -
roline Mathilde este obligată să se mărite cu regale Danemarcei,
Christian al VII-lea, instabil mintal. Acesta se îmbăta tot timpul
și, în loc să stea cu soția lui, preferă să meargă la bordel. Lu-
crurile se schimbă când la palat sosește doctorul personal al
regelui, un neamț cu idei iluministe pe nume Struensee. Caro-
line este vrăjită atât de persoana doctorului, cât şi de ideile lui,
cei doi vor reuși să impună niște reforme, manipulându-l şi
folosindu-se de naivitatea regelui nebun. Dar cum orice relație
adulteră sfârşeşte rău, lucrurile se schimbă și pentru cei doi.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Pe tot parcursul intervalului vor
apare schimbări majore în plan
socio-profesional. Sunt posibile
discuții cu parteneri externi și se
fac demersuri pentru o călătorie
în străinătate. Relațiile colegiale
pot avea de suferit dacă nu sun-
teți mai atenți atunci când
încercați să vă impuneți.

Este posibil să primiți o impor-
tantă sumă de bani dintr-o co-
laborare. Totodată, intenționați
să  renunțați la proiectele de an-
vergură și să mergeți mai de-
parte, fără să complicați prea
mult lucrurile. De asemenea, s-
ar putea să urmați un curs de
perfecționare profesională.

Discuțiile cu superiorii pot fi
benefice pentru voi. Dar trebuie
să țineți cont și de sugestiile
colegilor, atunci când este vorba
de activitatea voastră profe-
sională. Lucrurile se vor regla pe
parcurs și totul va fi în favoarea
voastră. Partenerul de cuplu are
nevoie de susținerea voastră.

La serviciu este multă agitație,
lucrările se aglomerează, iar voi
trebuie să vă calculație cu
atenție timpul. Vor apare
noutăți în ceea ce privește sec-
torul profesional sau partene -
rial, iar hotărârile luate se pot
materializa în cel mai scurt
timp. 

Relațiile parteneriale sunt la
cote înalte pe tot parcursul in-
tervalului. Reușiți să finalizați
proiecte importante, iar be -
neficiile financiare vor fi pe mă-
sură. Dar, oboseala începe să-și
spună cuvântul, iar câteva zile
de concediu ar fi binevenite. 

Optimismul vostru vă poate
ajuta să vă apropiați de per-
soane importante pentru acti -
vitatea voastră. Este posibil să
primiți o ofertă de muncă pe
care nu o puteți refuza. Gândiți-
vă bine înainte de a face orice
pas. În plan sentimental se în-
trezăresc noutăți.

Ca să aveți mai multă liniște în
familie, anumite lucruri în viața
voastră trebuie eliminate. La
serviciu primiți sarcini noi,
aducătoare de venit. Totul este
să vă organizați mai bine tim-
pul și să țineți cont și de ideile
colegilor, care vă pot sprijini. 

Veniturile obținute din co-
laborări încep să crească. Este
necesar să manifestați  mai
multă diplomație în relațiile cu
partenerii de afaceri.  Reușiți să
achiziționați un obiect pe care
vi-l doriți foarte mult și, nu este
exclus să faceți o călătorie în
afara țării.

La serviciu sunteți apreciați și
vă bucurați de încrederea șe-
filor. Nu este exclusă o avansare,
care poate atrage și o mărire de
salariu. Relațiile cu persoanele
din anturajul apropiat se află la
cote înalte. Cu toate acestea,
este necesar să vă selectați cu
mai multă atenție prietenii.

Urmează o perioadă benefică
pentru voi, mai ales în privința
câștigurilor. Reușiți să vă achi-
tați o mare parte din datorii și
să mai faceți și niște economii.
Cineva apropiat vă roagă să-i
rezolvați o problemă mai deli-
cată. Ar trebui să alegeți cu
inima, nu cu rațiunea.

Aveți multă energie și acest lucru
vă ajută să realizați o mulțime de
lucruri benefice pentru voi și fa -
milie. Chiar dacă bugetul vostru
nu este așa cum vi l-ați dori, lu-
crurile se vor remedia pe parcur-
sul intervalului. Se recomandă
mai multă diplomație în relațiile
cu partenerii de afaceri.

Sunteți foarte solicitați la locul de
muncă, iar acest lucru vă poate
afecta starea de sănătate. În
plan financiar se deschide o nouă
etapă, în care pot apare câștiguri
suplimentare, neprevăzute. Totul
este să gestionați cu grijă situația
și să manifestați atenție când
semnați anumite acte.

TVR 2

• Doi prieteni stau de vorbă: 
-Ce mai faci? 
-Uite, m-a lăsat nevasta pentru cel mai bun

prieten. 
-Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al

tău… 
-Acum e el…

• La un proces de divorț
Nevasta ardeleanului bagă divorț. 
– Domnule, de zece ani suntem căsătoriți și

nu am făcut încă dragoste! 
Judecătorul către ardelean:
– Tu ori nu vrei, ori nu poți, ori nu știi… 
– De putut pot, de vrut vreau și de știut

știu… 
Dar, nu înțeleg ce atâta grabă!

• Pe rând, la cumpărături
-Băi, de când m-am mutat împreună cu pri-

etena mea, am hotărât amândoi să facem
cumpărăturile pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea,
o zi eu… și tot așa. 

-Tare! Și care e diferența? 
-Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi

mâncăm, o zi bem… 

• Într-o berărie
Intră un bărbat și spune:
- Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici. 
- Brună sau blondă?- îl întreabă chelnerul. 
- Nu știu, de-abia a intrat la coafor.

• Două blonde stau de vorbă: 
-  Luna viitoare plec la Veneţia. 
-  Păi, la ce mai mergi că doar ai fost şi anul

trecut?
-   Da, dar atunci străzile erau inundate.

Vineri, 28 februarie
HAPPY CH. Anunț matrimonial

PRIMA, ora 22,30, Poveste fatală

Sâmbătă, 29 februarie
DIVA, ora 21,00, Propunere indecentă

PRO TV, ora 22,00, Calul de luptă

Duminică,1 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Sejur cu sur-

prize

PRIMA, ora 23,00, Un romantic 

incurabil

Luni, 2 martie
TVR 2, ora 20,10, Dragoste și orhidee

PRO CINEMA, ora 20,30, Operațiune

riscantă

Marți, 3 martie
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Columna

PRO TV, ora 21,30, Cursa mortală

Miercuri, 4 martie
TVR 2, ora 20,10, Viva Maria!

ANTENA 1, ora 22,15, Mamă, ce zi!

Joi, 5 martie
TVR 2, ora 20,10, Domnul destin 

ANTENA 1, ora 22,15, Aventură în doi

ALTE  RECOMANDĂRI:



D
upă trei decenii,
minți lucide din 
societate se întreabă

când se va sfârși această
adolescență a românilor.

Un regim totalitar are efec-
tul acesta asupra societății pe
care o controlează: o infan-
tilizează.

Statul oferă cetățenilor ce
alcătuiesc o societate: casă,
masă, servicii medicale,
condiții controlate de dis-
tracție și amuzament, iar soci-
etatea trebuie să răspundă
prin submisivitate, politețe și
cumințenie.

Așa a fost convenția socială
și în perioada comunismului.
Așa este societatea, a cărei in-
divizi sunt feriți de riscurile
libertății. Partidul-stat alunga
spectrul șomajului, oferea
cetățenilor o casă, siguranța
zilei de mâine, educație şi ser-
vicii medicale gratuite, va-
canțe și concedii într-un cadru
cât mai organizat. Acelaşi stat,
în schimb, cerea ca societatea
să nu se revolte și să respecte,
fie și formal, partidul-stat.

Infantilismul societății
românești lasă 

de dorit

Nu am realizat nimic.
Copiii s-au lăsat duși de nas
de cele mai grosiere și ilogice
manipulări, s-au bucurat de
portocalele și hainele second-
hand trimise ca ajutoare ime-
diat după revoluție, și-au
îmbogățit colecția de cutii de
bere (obiecte rare în comu-
nism), și-au fabricat primii
„roboței” din pachete carto-
nate de țigări străine.

Revoluția a mai adus ceva:
intrarea României în puber-
tate. Copiii regimului comu-
nist, crescuți într-o bulă de
securitate (ce era, în același
timp, o bulă a Securității), au
descoperit libertatea, de
multe ori confundată cu li -
bertinajul și lipsa de respon-
sabilitate.

Acești 30 de ani de postco-
munism pot fi numiți pur și
simplu: adolescența Româ -
niei. Asemenea tuturor ado-
lescenților, am reproșat
„părinților” – uneori meritat,
alteori nemeritat – toate eșe-
curile noastre, am căutat di-
verse modele dinafară,
imitân du-le, de cele mai
multe ori. Romanii s-au în-
drăgostit de Europa și de
America, au suferit deziluzii
în dragoste, au făcut concesii,
ca să nu fie lăsați pe dinafară
din cercurile celor „cool”, și-
au înjurat trecutul pe care în

copilărie îl idealizaseră. După
atâtea peri peții, pe mulți nu-i
mai interesează această țară,
decât pe străini pentru ,,je-
fuire". 

Toți știm ce s-a întâmplat
în ultimii 30 de ani cu țara
noastră și ce se întâmplă
acum. Am și eu o întrebare,
pe care o pun de câțiva ani și
nimeni nu-mi răspunde: și ce-
i de făcut? Ne lamentăm de
incompetenții pe care i-am
ales și care, odată ajunși în
parlament, se cred nemuri-
tori și deasupra legilor. Toți
știu ce trebuie făcut în
această țară, dar când ar tre-
bui trecut la fapte devin...
struți. Ăștia care sunt astăzi
în fruntea țării încep să
arunce țărână peste groapa în
care este țara. Și noi stăm și
ne lamentăm. Că o să ne
salveze Dumnezeu că, vezi
Doamne, suntem creștini.  

Când se va trezi acest
popor din letargia

lașității ? 

Când va fi sclav în propria
bătătură?! Deja am început să
fim! România se scufundă în
nisipurile mișcătoare ale
pieirii, datorită indolenței
noastre. Au ajuns să ne con-
ducă străinii (nemți, unguri, ți-
gani, evrei, arabi etc). Toate
nulitățile țării sunt acolo SUS.
Prin lașitatea noastră, am ucis
spiritul românesc. Acești oa-
meni ignoră Constituția, legile.
Și atunci, cum sa nu se piardă
țara? Primi-miniștri aleși, unul
mai incompetent decât
celălalt. Oare ce partid mai lu-
crează pentru Romania?

Ne interesează ce fac
străinii și nu poporul român.
Politicienii noștri doar
pozează. Un om superficial,
care ne demonstrează că face
ce vrea din România, ignoră
după bunul lui plac și al altora,
recomandările venite tocmai
în sprijinul statului de drept.
Toți POLITRUCII ne îndeamnă
să credem că vrem anticipate.
Din păcate pentru alții, CCR a
dat verdictul chiar legal și
corect. Dacă nici acum nu se
aplică legea, putem spune ca
suntem în haos. 

Ghinion peste 
ghinion! 

Nici Dumnezeu nu vrea
anticipate! Eu doresc să vad
PROIECTUL de ȚARĂ, dar îl
aștept de șase ani. Îmi doresc
un Președinte mediator, nu
părtinitor. Un prim-ministru
care să arate a prim-min-
istru, nu a muzicant. Nu mai

vreau un Guvern cu doamne
atât de frumoase! Nu vreau
epurare politică. Promisiu-
nile electorale să fie așa cum
se spun. 

Nu mai vreau ordine din
afară sau impuneri de la
Bruxelles. Se vorbește pe la
colțuri că este în vizorul
Președintelui să fie numită
prim-ministru o femeie. Mă
bucur dacă este nominal-
izată, că o să avem o femeie
prim-ministru foarte fru-
moasă. Am mai avut unul
foarte frumos, care ,, vedea
luminița de capă capătul
tunelului". 

Am mai avut o doamnă
care nu știa limba română.
Eu vreau să trăiesc în Româ-
nia și vreau să trăiască și
copiii copiilor mei tot aici.
Dar, zilele acestea au ieșit în
evidență eșecurile de ne-
gocieri de la Bruxelles și de-
clarațiile ambasadorului
american. Din eșecurile în-
registrate la Bruxelles reiese
că noi nu suntem văzuți cu
ochi buni. Rolul lui Merkel s-
a cam terminat, iar noi sun-
tem dezorientați total.
Declarația Președintelui
Consiliului Europei spune
multe în ziua de astăzi. 

Angela Merkel explică
eșecul negocierilor la care a
participat și Klaus Iohannis:
”Diferenţele au fost, pur şi
simplu, prea mari”. Cance-
larul german Angela Merkel
a declarat vineri seară că
"diferenţele sunt încă prea
mari pentru a ajunge la un
acord" privind bugetul mul-
tianual al UE, la finalul sum-
mitului extraordinar al celor
27, relatează AFP şi Reuters,
potrivit Agerpres.

"Va trebui să discutăm
din nou chestiunea", a adău-
gat şefa guvernului german,
precizând că data unei vi-
itoare reuniuni nu este încă
fixată. "Ţine de preşedintele
Consiliului să decidă", a spus
ea. Diferenţele au fost pur şi
simplu prea mari. Chiar şi
datele preliminare ale noii
propuneri au fost suficiente
pentru a arăta că nu va fi su-
ficient pentru a depăşi difer-
enţele", le-a declarat Merkel
jurnaliştilor.

Agenţiile de presă au scris
mai devreme că şefii de stat
şi de guvern au primit o nouă
propunere de buget multian-
ual, care limita cheltuielile la
1,069-1,07%, o reducere
uşoară faţă de precedenta
propunere, care reprezenta
1,074% din venitul naţional
brut al statelor membre. Din

nefericire, astăzi am obser-
vat că nu este posibil să
ajungem la un acord, am ob-
servat că mai avem nevoie de
timp", a declarat şi preşedin-
tele Consiliului European,
Charles Michel.

O veste bună 
pentru noi!

Vor veni americanii. Dar
cu ce costuri? România va
deveni, probabil, o uriașă
bază militară americană la
Sibiu. Datorită problemelor
legate de Marea Neagra și
Turcia,  România este o slugă
previzibilă și fidelă ,până la
auto-distrugere. E alegerea
firească pentru a compensa
eventualele pierderi din Tur-
cia, în materie de infrastruc-
turi militare. Ușor, ușor,
multe dintre facilitățile de la
Incirlik se vor muta la Con-
stanța. Odată cu asta se vor
face, probabil, ceva investiții
în capacități de producție,
militare și civile, gen fabrici
de muniție, baze de în-
treținere a armamentului și
echipamentului, docuri pen-
tru întreținerea navelor din
flota americană. 

Sigur se vor eterniza aici
facilități medicale, gen spi-
tale, secții specializate pen-
tru tratarea rănilor de
război, care au specificul lor,
producția unor medica-
mente și materiale militare.
Se vor repara/extinde infra-
structuri de transport, căi
ferate, drumuri naționale,
autostrăzi. Se vor construi fa-
cilități de stocare com-
bustibili, energie, alimente,
spunea un expert militar.
Banii ăștia, cheltuiți de
americani, vor rămâne amer-
icanilor. Firmele alese pentru
a executa lucrările vor fi
americane. 

Ca de obicei, noi cu sclavii,
adică mâna de lucru ieftină.
Cea specializată va fi din SUA
sau din Europa Occidentală.
Noi, cu târnăcopul și roaba.
De aceea noi nu ne întâlnim
cu mari investitori, rupem
ușile serviciilor americane,
ambasadei SUA. Am-
basadorul este mai tare
decât Președintele Româ -
niei! 

Țara este condusă 
din inerție! 

Și, pas cu pas, mergem
spre un lucru pe care nici
noi, nici Președintele nu-l
mai înțelege. În cazul unor
convulsii în sânul Uniunii, de
genul Brexit, riscăm să avem

mari probleme. Nu avem
piețe de refugiu, pe care să
putem compensa pierderile.
Relații cu Rusia și China ni le-
am interzis singuri, din prea
mult pupincurism pro-amer-
ican. Americanii vin cu mili-
tarii și nu cu investitorii. 

Declaraţiile ambasadoru-
lui american sunt jignitoare
şi ies din orice uzanţă a
diplomației. Nouă ne spune
ambasadorul Americii cine e
bun şi cine e rău, asta este
grav. Unde sunt politicienii
noștri? Ei se ocupă de antici-
pate! Eu nu-i aduc critici am-
basadorului, eu aduc critici
celor din România, care nu
au avut nicio reacţie. 

Nu ai voie să taci când ţara
ta este jignită, umilită, când
ţi se spune ce să privatizezi şi
ce nu să privatizezi, cât să ex-
tragi şi cât să exploatezi din
resursele subsolului. Nu ai
voie sa spui că partidul ăla e
bun și altul prost. Noi trebuie
sa apreciem poporul, nu con-
ducătorii și ambasadorii.
Ambasadorul SUA a vorbit şi
despre flagelul corupţiei.

"Nu numai că modificările
anterioare, concepute cu in-
tenţii greşite şi menite să re-
laxeze legislaţia trebuie să fie
redresate, dar şi aplicarea
completă, promptă, corectă
şi constantă a legilor exis-
tente trebuie să fie, de
asemenea, o prioritate. In-
fractorii nu ar trebui să aibă
capacitatea de a păstra câş-
tiguri obţinute ilicit”. 

Domnule ambasador,
dumneavoastră, în Romania,
cu cine ați discutat până
acum? Tot cu oamenii
pomeniți de dumneavoas-
tră? Domnule ambasador, la
Bruxelles s-a pierdut demult
o țară, doar pe hârtie mai ex-
istă. În cercurile americane
circula o vorbă: ,,inculții
ajunși în funcții cheie, sunt
majoritatea corupți". Chiar
credeți că cei de la Bruxelles
sunt sfinți? Ai noștri sunt
mai sfinți decât cei de acolo?

Al dumneavoastră același 
Prof Ioan Romeo Mânzală
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S-a pierdut o ţară, la Bruxelles!
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Mod de preparare:
Varza se toacă mărunt, se

căleşte în două-trei linguri
de ulei, timp de 15-20 de
minute, până se înmoaie.
Ceapa se căleşte şi ea, se
adaugă apoi orezul, iar după
puţin timp, se pune o ceaşcă
de apă. După ce scade apa, la
acest amestec se adaugă
carnea tocată, se mai pune
puţină apă şi se lasă pe foc,
până scade. La final, se
adaugă sarea, piperul şi
mărarul tocat fin.

Se pregăteşte apoi o
cratiţă încăpătoare, în care
se pune un strat de varză,
apoi carnea tocată. Se repetă
de câteva ori acest procedeu
în aşa fel încât ultimul strat
să fie de varză. Opţional, se
pot adăuga şi câteva felii de
bacon şi foi de dafin. Se
toarnă apoi apă până la
nivelul ultimului strat, iar
cratiţa se dă la cuptor. După
circa 30 de minute, deasupra
se pun roşiile decojite şi tă -
iate felii sau bulionul. Se mai

lasă la cuptor câteva minute,
până se rumeneşte varza
deasupra. Varza a la Cluj se
serveşte cu smântână şi
ardei iute.

INGREDIENTE

o varză medie (cam
de 2 kg), un kg carne de
porc tocată, două cepe, o
ceaşcă de orez, două-trei
roşii sau două linguri
pastă de tomate, mărar,
sare, piper, foi de dafin.

Bogată în vitamine și minerale, sfecla roșie are o
mulțime de calități. Cercetările recente au arătat că sfecla
roşie are puterea de a controla starea de spirit, datorită
unei substanțe din conținutul ei, despre care se ştie că
relaxează mintea şi ameliorează depresia. Conţine car-
bohidraţi care se transformă în energie pentru organism,
are puţine calorii şi satisface pofta de dulce, ne spune
docrorulzilei.ro. Ajută la îmbunătățirea metabolismului.
În urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia că, dacă
ar fi consumată pe scară largă, sfecla roșie ar putea re-
duce cu 10% decesele cauzate de bolile cardiovasculare.
Betacianina, care dă culoare roșie, este un antioxidant
puternic având proprietăți de prevenire a cancerului,
spun cercetătorii. Nutriţioniştii folosesc sfecla roşie sau
sucul acesteia pentru a testa nivelul acidului din stomac.
Dar, sfecla roșie este folosită cu succes și în bucătărie.

borș de sfeclă roșie
Se alege o sfeclă roșie, care se curăță, se taie fideluțe

și se pune la fiert în doi litri de apă. Când apa dă în clocot,
se adaugă doi morcovi feliați și o ceapă tocată mărunt.
După aproximativ 20 de minute, când legumele sunt
aproape fierte, se adaugă și doi cartofi, tăiați cubulețe.
Când cartofii sunt fierți, ciorba se acrește cu un litru de
borș clocotit, se adaugă pătrunjel și leuștean. Ciorba se
mai lasă 2-3 minute pe foc, iar între timp se bat două ouă
și se pun în borșul clocotit, amestecându-se imediat, pen-
tru a nu se coagula. (Rețete de la cititoare)

Mod de preparare:
Se pregătește un castron

mai mare, în care ingredien-
tele se vor pune în ordinea în
care au fost scrise mai sus.
După omogenizare, compozi -
ția obținută se toarnă într-o
tavă cu pereții înalți, tapetată
cu unt (fără făină). Tava se

lovește de masă în așa fel
încât aluatul să se așeze uni-
form și să se elimine aerul din
el. 

Tava se dă apoi la cuptorul
preîncălzit, ținându-se apro -

ximativ 25-30 de minute. În
timpul coacerii, prăjitura va
crește foarte mult, dar după
ce va fi scoasă din cuptor se
lasă. Se poate servi atât
fierbinte, cât și rece. 

Sfecla roşieSfecla roşie

PlăCINTă 
Cu bRâNză

PlăCINTă 
Cu bRâNză

VaRză a la ClujVaRză a la Cluj

INGREDIENTE

500 g brânză de vaci,
450 g smântână, 100 g
unt la temperatura
camerei, 8 ouă, 7 linguri
făină, 7 linguri zahăr, un
plic praf de copt, coaja
rasă de la o lămâie,
opțional: stafide, fructe,
nuci, unt pentru
tapetare, dulceață de
caise pentru servire,
zahăr pudră.



jocuri - 1328 februarie - 5 MarTie 2020

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

400 - T - A - U - CO - CEREBEL - DO - PIR - VE - DERAIA - MAI - MELC - RAZA - AU  - ATUURI - CAIER - TVA - ZER - TALI - M - I - A - I - B - NAOS - ARCA - COCOSTARCI - LIFTIER -

AA - FII - ICI - AFRICA - AN - IA - AI - IMOS - AD - T - BLOND - OT - ARTA - ERA - NOU - TOVARAS - IESLE - TARAGANAT - TORTA - M - BE - ET - IAC - SEN - RARA - ZIARE - VAMPA

- NAIER - ZAT - E URI - RICSA - UNU - TARI - ANA - RAT - LD - N - BO - AMU - TECI - AZI - CT - RECENTI - UDA - BALEA - CUVA - AULA - ORDINARI - LAIC - RACAN - TRANTE



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 două case în Șoimuș. Una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două
camere, baie, gaz, apă, canal, grădină.
Casele sunt una lângă alta, la șoseaua
principală. Preț: 65.000 euro, telefon:
0727.389.999.

l Vând apartament 3 camere,
zona piață, decomandat, etaj 4, 67 mp,
CT, baie, o baie, un balcon, boxă,
acoperiș cu țiglă, bloc din cărămidă,
fără îmbunătățiri. Preț: 48.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând o casă veche și una de
cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,
grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și
două intrări. Locuința se află în mi-
jlocul satului Lăpugiu de Sus, la 8 km.
de autostrada Lugoj-Deva. Preț: 25
mii de euro, negociabil, 0773.961.339.

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 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 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 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 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 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 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 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 Închiriez garsonieră în Cluj,

zona  Parcul Rozelor, de preferință
student(ă), cu părinți în Deva. Preț ne-
gociabil, telefon: 0755.999.990.

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.

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 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.

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 mașină Ford Fusion, an de
fabricație 2003, climă, benzinar, de
culoare neagră, stare foarte bună.
Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:
0744.615.534.

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 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 Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Pensionar, în vârstă de 72 de
ani, singur şi cu uşoare afecţiuni 
medicale, doresc să fiu luat în spaţiu
de o familie cu suflet, din Deva,
locuinţă de preferinţă la curte, pentru
supraveghere şi menaj. Ofer 1/2 casă
cu curte şi grădină la 12 km de Deva şi
800 lei/lună, negociabil sau 1600 lei,
fără casă sau întreţinere la domiciliul
meu. Tel. 0720.042768.

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.

PIERDERI

l Pierdut Certificat de înregis-
trare, rezoluție, certificate constata-
toare, act constitutiv, pentru  SC
REMYRAL SRL, cu sediul în Deva, eli -
berate de RC Deva. Se declară nule.

DIVERSE

l Vând avantajos perne balan-
soar, butoaie colectoare de apă, plasă
din sârmă pentru gard, pompă stropit,
pari pentru roșii, stropitoare de tablă
zincată, cursă șobolani, ladă pentru
cartofi, butoi pentru varză și altele.
Preț avantajos, telefon: 0745.344.510.

l Vând dulap vechi, sculptat și 4
scaune îmbrăcate în piele. Telefon:
0736.383.325.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, brevete, medalii, deco-
rații, monede, bancnote, acțiuni vechi,
timbre din China, eurocenți, Deva.
Telefon: 0254.213.819, 0724.576.218.

l Vând masă rotundă cu 2 fotolii,
masă alimentație copii și 640 mp,
teren, cu toate utilitățile. Preț nego-
ciabil, telefon: 0744.633.217.

l Vând 40 mp parchet stejar,
hambar din metal, sobă de teracotă,
din demolări, sobă de încălzit,
emailată, 70/70/25, la gaz sau
butelie. Preț negociabil, telefon:
0744.633.217.

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.
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Primăvara -  dătătoare de viață și 

speranță, să vă aducă doamnelor și

domnișoarelor, un Mărțișor de 

sănătate, un ghiocel de noroc și o rază

de lumină din soarele ei binefăcător!

Nicolae Timiş

PRO România Haţeg

Sănătate, fericire și o primăvară 

plină de soare vă dorim,

din toată inima, doamnelor 

și domnișoarelor, prin 

intermediul acestui Mărțișor.

Reşedinţă pentru seniori Hunedoara
Daniela Petrovici, Manager

Acum, în prag de primăvară, când

soarele primitor ne umple sufletul

iar verdele crud al ierbii privirea, 

vă dăruiesc, cu respect, doamnelor

și domnișoarelor acest Mărțișor,

care să vă aducă fericire.

Dacian Ciodaru
PRO România Hunedoara

Deva - Primăria Municipiu-
lui Deva şi Centrul Cultural
„Drăgan Muntean” vă invită la
teatru! 

Una dintre cele mai 
populare creații ale dramatur -
giei românești – piesa „Tache,
Ianke şi Cadîr” – va fi jucată,
duminică, 15 martie 2020, la
ora 19:30, la Centrul Cultural
„Drăgan Muntean” din Deva. 

O piesă despre toleranţă,
prietenie şi dragoste - o
capodoperă a literaturii inter-
belice, care aduce în scenă o
temă de actualitate: relaţiile
interetnice! 

Comedia în trei acte, scrisă
de Victor Ion Popa, este
povestea a trei negustori
dintr-un orăşel de provincie –
un evreu, un român şi un turc,
care sunt legaţi pe viaţă de o
prietenie ce nu ţine cont de
barierele religioase şi sociale.
Protagoniştii locuiesc în case
identice, îşi împart mâncarea
şi nu-şi fac concurenţă.

Liniştea lor este însă zdrun-
cinată de o idilă. Fata evreului
se îndrăgosteşte de băiatul
românului, iar povestea de
dragoste este imposibil de îm-
plinit în concepţia taţilor lor.
Echilibrul este restabilit de

Cadîr, turcul înţelept şi blând,
care pune la cale un plan care

să-i mulţumească pe toţi şi să
închidă gura târgului. 

Comedia „Take, Ianke şi Cadîr”, pe
scena Centrului Cultural din Deva


