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Fondat de Cornel POENAR
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Termocentrala Mintia riscă
să fie închisă, în următorii
ani, din cauza lipsei de 
personal. Sindicatele acuză
conducerea că nu a făcut
angajări la timp. 
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Mai este o săptămână în
care cetăţenii pot depune
proiecte de interes general,
care să fie finanţate şi
puse în practică de 
administraţia locală. 
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COVID 19 face victime
colaterale! 
COVID 19 face victime
colaterale! 

Se pare că Bosch nu a 
renunţat la proiectul său
de investiţii de la Simeria.
Un expert afirmă că
grupul german ar putea
schimba doar profilul 
producţiei.

Un buchet de flori şi o primăvară
minunată, pentru toate doamnele şi
domnişoarele. Viaţa să vă fie plină
de soare, iar ziua de 
8 Martie să vă aducă 
numai bucurii! 

Sorin Petru Marica
PRO România
Hunedoara

Felicitări pentru voi şi familia
voastră, pentru cei dragi şi 

pentru cei care vă sunt 
aproape, 

doamnelor și 
domnișoarelor! 

Ziua de 8 Martie 
să vă aducă numai bucurii.

La mulţi ani!
Deputat, Laurențiu Nistor

Președintele PSD Hunedoara

REVA SIMERIA
Primăvara reprezintă, prin excelență,

tot ce ascunde sufletul unei femei: 
sete de viață, dăruire, curaj, sacrificiu și

răbdare. Ziua de 8 Martie 
să vă  lumineze viaţa, doamnelor şi

domnişoarelor și să vă bucuraţi 
de tot ce vă înconjoară ! 

Alina Magdău
Director general

Primăria și Consiliul

Local Șoimuș 
O primăvară plină de soare și o zi 

superbă de 8 Martie vă dorim, din toată
inima, doamnelor și domnișoarelor! 

La mulți ani!
Irimie Mihai Gabriel

Primar
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Martie fericit!8

Nicolae Stanca, managerNicolae Stanca, manager

Felicitări și urări 
de bine tuturor 
femeilor cu ocazia
zilei de 8 Martie!

Primăria și Consiliul

Local Simeria
De ziua voastră, doamnelor şi 

domnişoarelor, vă dorim 
să aveți parte numai de bucurii, 

iar primăvara care vine 
să vă găsească fericite, 

alături de cei apropiaţi. 

Emil Rîşteiu, Primar
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Proiecte ale cetăţenilor

Deva - Şapte proiecte au fost depuse la Primăria Deva pen-
tru a obţine finanţare prin componenta de bugetare partici-
pativă. Aceasta permite cetăţenilor să dispună de o anumită
sumă din bugetul local pentru proiecte de interes local gen-
eral, care ar putea fi implementate de administraţia locală.
Societatea civilă mai poate depune proiecte până pe 10 mar-
tie, după care sesiunea va fi închisă. Va urma o etapă de eval-
uare şi apoi votul cetăţenilor, pe internet, prin care vor fi
desemnate proiectele câştigătoare. Primele şapte propuneri
depuse, până acum, de cetățeni se încadrează în domeniile
infrastructură stradală şi vizează amenajarea sau reamena-
jarea unor alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale, spaţii verzi
şi locuri de joacă. De asemenea, cetăţenii sunt interesaţi de
siguranţa circulaţiei şi de implementarea conceptului de
Smart City.

Subvenţia la căldură

Deva - Primăria Deva a plătit către Complexul Energetic
Hunedoara (CEH) o sumă de 1,22 milioane lei, reprezentând
subvenţiile la energia termică livrată populaţiei în lunile de-
cembrie 2019 şi ianuarie 2020 de termocentrala Mintia. În
prezent, Primăria Deva este la zi cu plata subvenţiilor pentru
căldura şi apa caldă livrate populaţiei din oraş de către ter-
mocentrala Mintia. Administrația publică locală sub-
venționează prețul la energia termică pentru devenii care
sunt racordați la sistemul centralizat de termoficare, ca o mă-
sură de protecție socială având în vedere veniturile reduse
ale populației”, a declarat primarul Florin Oancea.

Impozite plătite online

Deva - Numărul persoanelor din Deva care au preferat să-
şi achite impozitele online a crescut, în prima lună a acestui
an, cu 23 %, comparativ cu perioada similară a anului 2019,
aproape 400 de contribuabili alegând să-şi onoreze obligaţiile
fiscale faţă de Primărie prin aplicaţia ghiseul.ro. În luna ian-
uarie, valoarea încasărilor de impozite și taxe prin aplicaţia
ghiseul.ro s-a apropiat de 90.000 de lei, acest lucru fiind con-
secinţa firească a eforturilor administraţiei locale pentru pro-
movarea serviciilor online oferite cetăţenilor. Anul acesta, la
sfârșitul lunii ianuarie, 2.512 de persoane din Deva aveau
conturi create pe ghiseul.ro, relevă datele oficiale.

Judeţul are buget

Deva - Consiliul Județean Hunedoara a adoptat hotărârile
privind aprobarea bugetului propriu al județului Hunedoara.
Bugetul propriu al județului Hunedoara a fost stabilit în sumă
de 273,14milioane lei la partea de venituri și în sumă de
309,37milioane de lei la partea de cheltuieli. Deficitul de 36,2
milioane lei va fi acoperit din excedentul anului precedent.
Tot prin hotărârea adoptată de consilierii județeni au fost
aprobate: programul de investiții pe anul 2020, bugetul cred-
itelor interne pe anul 2020, numărul de personal permanent
și temporar, precum și fondul de salarii. Toate bugetele pot fi
consultate pe site-ul consiliului județean.

Curăţenie generală în Deva

Deva - Primăria Deva organizează, în perioada 9 martie –
9 aprilie, o campanie de ecologizare a oraşului, sub genericul
„DEVA CURATĂ!“.  Municipiul Deva a fost împărţit în şapte
zone de acţiune, pentru fiecare fiind stabilit un interval în care
se va face curățenie. Campania va începe pe 9 martie cu
cartierele Micro15 și Zăvoi, va continua cu Dacia, Dorobanţi,
Gojdu, Progresului şi se va încheia cu Centrul vechi, liziera
Cetăţii Deva, cartierul Grigorescu şi Sântuhalm. La acţiunea
de ecologizare participă angajaţi ai SPIGM, cu sprijinul Poliţiei
Locale Deva şi a Penitenciarului Deva. Autorităţile invită la
această acţiune asociaţiile şi voluntarii. Primăria Deva va
asigura logistica necesară: saci menajeri, mănuşi de protecţie
şi se va ocupa de transportul sacilor cu deşeuri adunaţi de
voluntari.

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

Spitalul Municipal ”Dr.
Alexandru
Simionescu” Hune-

doara atrage din ce în ce
mai mulți medici tineri.
Condițiile din spital și cali-
tatea personalului medical
sunt doar două motive pen-
tru care tinerii aleg să lu-
creze aici, spune
managerul Radu Budae. 

Născută în Republica Mol -
dova, tânăra a venit singură
în România la vârsta de 15
ani. Preocupată de educația
proprie și-a canalizat toate
resursele pentru a-și urma
visul, acela de a profesa med-
icina.

- A fost dorința mea din-
totdeauna să devin medic, ne

spunea Carolina GOBJILA.
Nu mi-aș fi dorit să fac
altceva. De aceea am ales de
la bun început această cale și
am urmat un profil real încă
din liceu, respectiv biologie-
chimie. Am absolvit liceul la
Câmpulug Muscel, în județul
Argeș, facultatea și reziden -
țiatul la Timișoara, iar spe-
cializarea de obstetrician am
practicat-o în cadrul Clinicii
de Obstetrică-Ginecologie
„Bega”. Am obținut titlul de
medic specialist în octom -
brie 2019, iar în prezent sunt
doctorand al UMF „Victor
Babeș” Timișoara. Eram stu-
dentă în anul VI și, după o
gardă în timpul căreia am
asistat la o naștere, m-a im-
presionat foarte mult legă-
tura atât de puternică dintre
mamă și copil. Imaginea
aceasta, impresia  m-au făcut
să aleg ginecologia. 

Unul dintre aspectele care
îmi plac cel mai mult la
această specialitate îl repre -
zintă legătura care se
creează între medic și pa-
cient. Consider că este nece-
sar ca pacientul să se simtă
în siguranță, să primească in-
formații cât mai clare și să
vină cu deschidere la consul-

tații, fără niciun fel de
temere.

…Carolina Gobjila e de-
acum hunedoreancă, îi plac
oamenii de aici și locurile.
Există însă și un motiv per-
sonal care stă în spatele de-
ciziei de a se stabili în
Hunedoara: viitorul soț este
dr. Cosmin Căpăţână, la rân-
dul său, medic specialist ob-
stetrician-ginecolog tot în
cadrul spitalului hune-
dorean.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Desfășurată în
orașul de pe Bega
- Timișoara, etapa

de zonă, contând pentru
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar -
baschet băieți (licee și
colegii) a oferit, în ge -

neral, jocuri de angaja-
ment și multă ambiție.

La start au fost aliniate
echipele câștigătoare a etapei
județene, reprezentând jude -
țele Hunedoara (C.N. „Dece-
bal” Deva), Timiș (Liceul cu
Program Sportiv „Banatul”

Timișoara), Caraș-Severin
(C.N. „Traian Lalescu” Reșița),
Alba (C.N. „Lucian Blaga”
Sebeș) și Arad.

Fiecare echipă a încercat
să presteze acțiuni ofensive și
de multe ori o rezistență în
apărare.

Hunedorenii (în foto), re-
spectiv C.N. „Decebal” Deva
(antrenor C. BAUMAN) au
reușit în general un marcaj
om la om și chiar intervenții
decisive în atac, adjudecându-
și victoria în jocurile cu
echipele reprezentative ale
județelor Arad și Caraș-Se -
verin, clasându-se, în final, pe
un onorabil loc 3, fapt pentru
care merită sincere felicitări.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

BASCHET

ÎN ETAPA DE ZONĂ - AMBIȚIE ȘI
JOCURI DE ANGAJAMENT

Dr. Carolina Gobjila, Spitalul Municipal ”Dr.Alexandru Simionescu” Hunedoara: 

”Mă impresionează
foarte mult legătura 

puternică mamă-copil”



L
ipsa de informare dă
naştere la situaţii de
neacceptat într-o soci-

etate modernă.
Deva – Panica legată de

coronavirusul COVID - 19 are
efecte colaterale, unele chiar
neaşteptate. Două situaţii au
putut fi consemnate chiar în
judeţul Hunedoara, unde oa-
menii din două localităţi au
ajuns să fie vedete fără voie. 

Un prim incident a avut loc

în comuna Brănişca, unde un
cetăţean italian care locuieşte
acolo a avut probleme cu mai
mulţi săteni care i-ar fi spus să
nu mai revină în localitate. Situ-
aţia s-a calmat la intervenţia
preotului din sat, care s-a oferit
să-l găzduiască pe italian.

Un alt incident a avut loc
sâmbătă la Deva, unde un şofer
român care venise cu un
camion TIR din zona Bari,
Italia, a reclamat la 112 că nu-

şi poate spăla maşina din cauza
personalului de la o spălătorie
auto care s-ar fi temut de coro-
navirus. 

„Cetăţeanul italian nu are
legătură cu regiunile Lombar-
dia sau Veneto, iar şoferul
român venea de la Bari, adică
din sudul Italiei. Este aproape
imposibil ca o persoană care
tranzitează o regiune în cabina
unei maşini, pe autostradă, să
se poată infecta”, a precizat

medicul şef al DSP Hunedoara,
Cecilia Birău. 

Informaţii despre
COVID-19

În acest context, autorităţile
sanitare au lansat, încă de săp-
tămâna trecută, un apel la
calm şi discernământ în relaţia
cu persoanele s-au întors din
Italia. De asemenea, oamenii
sunt rugaţi să se informeze din
surse oficiale despre evoluţia
infecţiilor cu virusul COVID -
19. 

Orice informaţii se pot
obţine la numărul de telefon
special al DSP Hunedoara –
0254 225 242, la care va
răspunde un ofiţer de gardă şi
care va oferi toate detaliile
necesare. El se află în centrul
judeţean pentru managentul
situaţiilor de urgenţă, iar mă-
surile pot fi luate imediat.

Ultimele informaţii oficiale
date publicităţii, ieri, de Minis-
terul Sănătăţii, arată că la nivel
național sunt în carantină in-
stituționalizată 38 de per-
soane pentru care se

efec tuează verificări pentru a
depista dacă au contactat
virusul COVID – 19 (coron-
avirus). Alte 11.311 de per-
soane sunt în izolare la
domiciliu și sub monitorizare
medicală.

Şase cazuri în 
România

„Vă reamintim că pe terito-
riul României au fost confir-
mate 6 cazuri de infectare cu
virusul COVID – 19 (coron-
avirus). Un pacient, primul de-
pistat pe teritoriul țării noastre
ca fiind pozitiv, este considerat
vindecat după ce două teste au
ieșit negative la un interval de
24 de ore unul de celălalt. Băr-
batul a fost externat. Ceilalți 5
pacienți sunt internați la Cluj-
Napoca, Timișoara și Iași,
starea acestora de sănătatea
fiind în acest moment bună”,
precizează Ministerul Sănă -
tăţii.

Pentru informarea cetăţe-
nilor, la nivel naţional este
funcţională linia TELVERDE
(0800 800 358).
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Deva - Termocentrala Mintia
se confruntă cu o criză de per-
sonal care ar putea conduce, în
viitor, la oprirea activităţii, dacă
actuala conducere a producă-
torului de energie electrică nu va
lua măsurile necesare pentru
completarea deficitului de anga-
jaţi. 

Atenţionarea vine din partea
Sindicatului Solidaritatea Hune-
doara, liderului sindical Cristian
Iştoc, apreciind că principalul
motiv care a dus la reducerea
personalului este legat de pen-
sionările masive din ultima pe-
rioadă, în paralel cu blocarea

angajărilor. 
„Aşadar, pe lângă faptul că

Termocentrala Mintia nu a putut
funcţiona în această iarnă la ca-
pacitate maximă din cauza lipsei
stocurilor de cărbune, lucru ce a
dus la realizarea unor venituri
mult sub cele posibile, riscă
acum să îşi oprească activitatea
din cauza lipsei de personal fără
ca responsabilii să fie traşi la
răspundere”, se menţionează
într-o notă a organizaţiei sindi-
cale.

În aceste condiţii, susţine
Iştoc, există sectoare de activitate
importante, cum ar fi camera de

comandă, care vor ră mâne fără
personal, deoarece un specialist
se formează în patru ani.

„Pe noi ne-a prins cu person-
alul la limită, iar aceste pen-
sionări practic ne duc în zona în
care ne apropiem de oprire. De
exemplu, petru Grupul 3, cel
modernizat, avem 4 operatori la
un cazan. La primul concediu
medical vom opri lucrul. De
libere sau concedii medicale nu
mai vorbim. Dacă vorbim de un
operator în camera de comandă,
acesta se pregăteşte în minim
patru ani. Deci, de atunci tre-
buiau să ia măsuri”, a comentat
Iştoc.

În opinia reprezentanţilor
Sindicatului Solidaritatea Hune-
doara, principalii vinovaţi pentru
neasigurarea şi completarea
necesarului de personal pe ter-
men scurt, mediu şi lung sunt
factorii de decizie de la conduce -
rea termocentralei.

În acest sens, Sindicatul Soli-
daritatea Hunedoara cere Gu-
vernului României implicarea
„de urgenţă” pentru numirea
unei „echipe compe tente” la
conducerea Termocentralei
Mintia. 

Termocentrala Mintia riscă 
să rămână fără personal

Coronavirus: Isteria se răspândeşte
mai tare ca virusul

Simeria – Grupul german
BOSCH ar putea să in-
vestească la Simeria, dar nu
într-o fabrică de maşini de
spălat, aşa cum se anunţase
iniţial, relatează site-ul
profit.ro, care citează o per-
soană implicată în tranzac -
ţionarea terenului cumpărat
de investitor în oraş. 

„Bosch poate produce o
gamă variată de lucruri. Dacă
nu fac mașini de spălat, pen-
tru care aveau autorizație de
construire, pot face unelte de
lucru sau componente auto.
Vom vedea o decizie în urmă-
toarea perioadă legat de fab-
rică, pentru că Bosch nu
cumpără terenuri ca să nu le

folosească. Cred că este o de-
cizie de schimbare de desti-
nație a investiției. Nu știu cât
va dura, dar nu cred că vor să
mai producă mașini de
spălat, ci altceva. Ei sunt în
permanentă discuție cu au-
toritățile locale“, a declarat
Andrei-Marius Brînzea,
partener în cadrul companiei
de consultanță imobiliară
Cushman & Wakefield Echi-
nox, citat de profit.ro.

Conform informaţiilor ini -
ţiale, cei de la Bosch ar fi in-
tenţionat să investească circa
110 milioane de euro într-o
fabrică de maşini de spălat la
Simeria. Fabrica ar fi generat
700 de locuri de muncă. 

BOSCH s-ar putea 
să vină la Simeria

BOSCH s-ar putea 
să vină la Simeria



4 - aCtUaLitate 6 - 12 martie 2020

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

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

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

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T
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PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCUREŞCI
Viaţa să vă fie frumoasă şi împlinită 
ca o primăvară! Ziua de 8 Martie 
să vă aducă, doamnelor şi 
domnişoarelor, realizări 
pe măsura viselor voastre.

La mulţi ani!
Mircea Ghilean
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BAIA DE CRIȘ
De ziua voastră, doamnelor şi 

domnişoarelor, vă dorim să aveți parte

numai de bucurii, iar primăvara care

vine să vă găsească fericite, 

alături de cei apropiaţi. 

La mulți ani!
Mihai Liviu Gorcea

Primar 

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL CRIŞCIOR

Ziua de 8 Martie să fie plină de

soare pentru toate doamnele și

domnișoarele. Vă dorim să aveți

parte numai de bine, iar visele

voastre să devină realitate.

La mulţi ani!
Ovidiu Ilie Furdui

Primar

ACTIVITATEA GOSCOM
ORĂȘTIE

Fericirea, sănătatea şi spiritul

acestei zile să vă însoţească

pretutindeni, doamnelor şi 

domnişoarelor. 

Vă doresc un 8 Martie 

cât mai frumos !

Nicolae Timariu

Director    

ROM ADRIA PREST CONSTRUCT HAȚEG
La început de primăvară, aducem un omagiu celor care

duc viața mai departe. 

Cu ocazia zilei de 8 Martie 

doresc tuturor doamnelor și 

domnișoarelor zile senine, 

pline de bucurii. 

Romeo Hofner

Administrator

Felicitări pentru voi şi familia 

voastră, pentru cei dragi şi pentru

cei care vă sunt aproape, 

doamnelor și domnișoarelor! 

“La mulţi ani” cu ocazia zilei 

de 8 Martie!

Sorin Dorian Crai

PSD Hațeg

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL LUNCOIU DE JOS 
Un gând curat şi sincer precum 

primăvara care ne calcă pragul, 

pentru toate doamnele și dom-

nișoarele din comuna noastră.

Vă dorim un 8 Martie cât mai fericit !

Călin Dud

Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BRAD

Un sincer „La mulţi ani!”, 

sănătate și fericire pentru  toate

doamnele și domnișoarele, cu

ocazia zilei de 8 Martie. 

Florin Cazacu

Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RÂU DE MORI
Belşug în casă, bucurie în suflet 

şi împliniri în familie – acestea 

sunt urările noastre cu ocazia zilei 

de 8 Martie pentru toate doamnele 

şi domnişoarele. 

„La mulţi ani!”
Niculiță Mang

Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL VEŢEL

Soarele primăverii să vă lumineze

viaţa, doamnelor şi domnişoarelor, 

să vă bucuraţi de tot ce vă înconjoară! 

Un sincer “La mulţi ani !” 

cu ocazia zilei de 8 Martie.

Ioan Henţiu

Primar
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Campionatele Eu-
ropene de gimnas-
tică, ediția 2020 se

vor desfășura conform
celor stabilite  de către
Uniunea Europeană de
gimnastică, în perioada
30 aprilie pană la 3 mai în
acest an.

În urma definitivării în-
scrierilor preliminare vor fi
prezente la aceste întreceri
sportive din 38  de țări, un
total de 313 gimnaste din
care 161 de sportive se-
nioare și 152 de junioare.

Ediția din acest an, cea cu
numărul 33 a Campionatelor
Europene, are o miză  mai
puțin importantă deoarece
majoritate locurilor pentru
Jocurile Olimpice de la Tokyo
sunt deja ocupate, iar între-
cerile de la Paris sunt doar
pentru a stabili o ierarhie
normală  la o astfel de com-
petiție, unele dintre partici-
pantele senioare  fiind în faza
finalizării  exercițiilor cu care
vor  concura la etapele ur-
mătare de Cupă mondială,

premergătoare Jocurilor
Olim pice.

România va participa  la
CE de la Paris  cu formula
completă adică cu 5 gim-
naste  senioare și alte 5

sportive junioare, nomi-
nalizarea acestora fiind fă-
cută în perioada următoare,
în funcție de rezultatele pe
care gimnastele le vor înre -
gistra la antrenamentele ofi-

ciale și la seria de concursuri
de verificare la care vor par-
ticipa în această lună.

Concursul European se va
desfășura în AccorHotel
Arena din Paris în perioada

30 Aprilie până la 3 May
2020, în program fiind între-
cerile individuale si finale pe
aparate la junioare şi cele pe
echipe şi finalele pe aparate
la senioare.

Gimnastică: Campionatele 
Europene - Paris 2020

ANUNȚ PUBLIC

SC Gevis Proteam SRL, cu sediul în Deva, b-dul 22 De-
cembrie, bloc  41, parter, anunță elaborarea primei versi-
uni a planului/programului faza PUZ  „Construire imobil
apart-hotel”  în Deva, str. Mihai Eminescu (zona Bejan), nr.
101A, și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea
avizului de mediu.

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

Comentariile și sugestiile se vor trimite în scris la sediu
APM Hunedoara în termen de 15 zile calendaristice de la
data prezentului anunț.

Ocompetiție inter-
naţională,  ediţia a
IV - a "Adventure 3D

Archery" s-a desfășurat la
finalul săptămânii trecute
în localitatea arădeană
Chișineu Criș, cu partici-
parea unui număr 
impresionant de  sportivi
din mai multe țări, 
printre care, beneînțeles 
și România.

Au fost întreceri intere-

sante deoarece țintele în care
arcașii au trimis săgețile de
concurs  au fost animale 3D,
iar din acest punct de vedere
competiția a fost dificilă și
inedită datorita amplasării
ţintelor. 

În urma desfășurării  sesiu-
nilor de tragere sportivii din
Deva au obținut rezultate re-
marcabile: Meli Fulop - locul I,
Raluca Berceanu - locul II la
categoria arc de vânătoare ju-

niori. La categoria arc istoric
la care au fost înscriși 27 de
concurenți din ţară şi din
străinătate, Cristian Stan s-a
clasat pe locul II. 

Urmare a acestor rezultate
și a celor din competițiile
naționale, clubul devean a
primit invitația de a participa
la Campionatul mondial care
se va desfășura cel mai proba-
bil în luna iulie sau august la
Budapesta, în Ungaria.

CASA DE INSOLVENȚĂ HUNEDOARA SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

TC LORINVEST SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite
ANUNȚĂ VÂNZAREA INDIVIDUALA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A:

1. Bunuri mobile, de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ( vitrina frigo -
rifica, frigider+vitrina, dulap frigorific, cuptor patiserie, dospitor, malaxor laptop+geanta,
aer conditionat, Ac Tehno, etc ), in valoare  totala de 16.917,25 lei .

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Hunedoara, Str.
George Enescu, nr. 16, bl. 16, parter, Jud. Hunedoara, în data de 21.03.2020, orele
12.00.

Persoanele interesate de achiziționarea bunurilor prezentate mai sus sunt obligate
să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu 24 de ore înainte de data licitației pentru
achitarea garanției de participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de pornire a
licitației, să achiziționeze caietul de sarcini și să depună documentele solicitate de lichida-
torul judiciar.

În caz de neadjudecare licitația se va relua în datele de 28.03.2020,04.04.2020
și 11.04.2020. 

Contact: Tel: 0354.880378, 0767438089, e-mail: office.cih@yahoo.com.

Tir cu arc tradiţional: Arcașii deveni pe
podium la  Adventure 3D Archery

ANUNŢ LICITAŢIE

SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la licitaţie, la preţul
de începere a licitaţiei următoarele bunuri: Hale metalice,
preţ 61.940 lei; Magazii- vestiare, preţ 16.080 lei, vestiare;
Atelier tâmplărie PVC preţ 26.320 lei; Clădire birouri - preţ
11.970 lei;  Maşină frezat profile preţ 4.400 lei; Strung  -
preţ 3.320 lei; Gater vertical - preţ 30.450 lei; Maşină lipit
- preţ 7.060 lei; Maşină curăţat  - 6.890 lei; Maşină tăiat
baghete  - preţ 5.470 lei; Compresor  - preţ 3.510 lei ; Mer-
cedes Benz  - preţ 42.550 lei; Bunurile sunt la Câmpul lui
Neag, Nr. 1, judeţ Hunedoara. Vânzarea va avea loc în-
cepând cu data de  09.03.2020, în fiecare zi de luni, ora 10,
la sediul lichidatorului CII Rădoane Petru din Hunedoara,
str. V. Babes, nr 54.  Regulamentul de vânzări se poate
procura de la sediul lichidatorului; telefon 0745625653,
e-mail rrliqidator@yahoo.com 
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În Sala de atletism “Ioan
Soter” din cadrul CSN
București „Lia Manoliu”,

s-au desfășurat întrecerile
Campionatelor Naționale
de seniori și tineret U20 la
care s-au decernat titlurile
naționale pentru acest an.

Întrecerea de seniori a
marcat  o jumătate de veac
fiind înregistrată cea de a- 50-
a ediție. De altfel, la de-
schiderea oficială a com-
petiției au participat  Ionuț
Stroe, ministrul tineretului și
sportului  și George Boroi, sec-
retarul general al Comitetului
Olimpic și Sportiv Ro mân.

Florentina Marincu -Iușco,
legitimată la LPS Cetate Deva
a reușit să își treacă în pal-
maresul personal o nouă
medalie de aur, cucerind titlul
național la săritura în lungime,
cu o săritură care a măsurat
6.27 m. Au mai urcat pe podi-
umul de premiere la seniori: la
săritura cu prăjina - Antonia

Irimie loc I (cu o săritură de
3.50 m care i-a adus o medalie
de aur și la tineret), Răzvan
Deliu loc I ( o săritură de 5,00
m), ambii sportivi fiind legiti-
mați la SCM Deva și Georgiana
Timu (LPS Cetate Deva)- loc III
la triplusalt tineret cu o sărit-

ură care a măsurat 12,34 m.
Alte rezultate: Rareş Nico-

lae Maier loc V la triplusalt (le-
gitimat la LPS Cetate), Maria
Claudia Florea (legitimată la
SCM Deva) loc V la 1500 m,
Eliza Enache (LPS Cetate)-loc
VII la săritura în înălțime 1,60

m. Următoarea competiție
națională indoor  este progra-
mată începând de astăzi,6
martie, tot la București, în în-
treceri fiind prezenți atleții
calificați la etapa finală din
cadrul  Campionatul Național
U 18 .

Atletism: Campionatele
Naţionale de seniori –

ediţie aniversară

Judo:  Sportivii  deveni la Balcaniada U 18 din Turcia

Taekwondo
ITF: Cupa

Cetății
ediția I
la Deva

Federaţia  Română
de  Taekwon-do
I.T.F. şi ACS  LUPII

DEVA vor organizează
sîmbătă 7 martie  la Sala
Sporturilor din munici -
piul Deva,  întrecerile
primei ediții a Cupei
Cetății DEVA  la  Taek-
won-do  I.T.F, pentru  ju-
niori  III,  II,  I.

Participanții vor par-
curge probele trecute în
program, adică tull, luptă,
măsurarea forței și tehnici
speciale,spargeri iar la
final, cei mai  buni sportivi
vor fi recompensați de
către organizatori cu  o
serie de premii asigurate și
cu sprijinul sponsorilor.
Comitetul de  organizare al
acestei ediții a făcut efor-
turi deosebite pentru a
oferi cele mai bune condiţii
de întrecere pentru toți
participanții și confirmă că
sunt aşteptați un număr
mare de sportivi, la acest
eveniment sportiv. Com-
petiția de la Deva va fi su-
pervizată de către Cosmin
Oprescu-președintele  fed-
erației de specialitate  și de
Ciprian Banea, care este vi-
cepreședintele federației și
directorul Comisiei de Ar-
bitraj.

După desfășurarea în-
trecerilor Campi-
onatului Național U

18  la judo,  competiție or-
ganizată de către LPS
Cetate Deva în parteneriat

Programul anual
Instituția Municipiul BRAD - Primăria face cunoscut Programul anual al finanţărilor

nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit pentru domeniile:  cul-
tură/ sport/ educație / culte/ social - pentru anul 2020 în condiţiile prevăzute de Legea
nr. 350/2005, în sumă de 550.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanţate sunt următoarele:
Cultură:   50.000 lei
Sport:  250.000 lei
Culte:  250.000 lei

PRIMAR,

FLORIN CAZACU

cu SCM Deva sub tutela
Federației Române de Judo
la Deva, s-au calificat di-
rect , ca urmare a locurilor
obținute la aceste între-
ceri în  loturile cu care
România va participa la
viitoa rele competiții inter-
naționale și spotrivi de la
secțiile din Deva.

Pentru  competiția bal-
canică U 18 , care este progra-
mată în Turcia , în perioada

24-28 aprilie, trei sportivi de
la cluburile din Deva au fost
cooptați în delegația cu care
România va fi prezentă la
această competiție.

Astfel  Larisa Cadar (legit-
imată la LPS Cetate Deva,
antrenor Daniel Victor Gîrbo-
van ) va participa la  întreceri
în cadrul categoriei 63 de kg
iar Patricia Nistor (legitimată
la SCM Deva, antrenori Du-
mitrița Rus și Mihaela Țipa)

va evolua la categoria – 57 kg.
Va fi prezent la întrecerile

din Turcia și deveanul Robert
Filip ( legitimat la ACS Judo
Club Deva, antrenor Liviu
Cosmescu) unde va evolua  la
categoria 66 kg. Menționăm
că toți cei trei sportivi deveni
au cucerit medaliile de argint
la categoriile menționate mai
sus, la recent încheiatele
Campionate naționale indi-
viduale de judo U 18.



Celebrată în multe țări
din lume, Ziua de 8
Martie s-a născut din

dorința femeilor de a-și
dobândi anumite drepturi.
De-a lungul timpului,
mesajul a fost schimbat,
transformându-se într-un
omagiu adus femeii, in-
diferent de religie sau
naționalitate.

Sărbătoarea Mamei
Sensibile și pline de viață,

mamele au fost omagiate din
cele mai vechi timpuri. În
Grecia Antică, sărbătoarea
era dedicată zeiţei Rhea,
mama tuturor zeilor si
zeiţelor din Olimp. La Roma
era cunoscută sub denumirea
de Hilaria, ţinea trei zile, fiind
dedicată aceleiaşi mame a tu-
turor zeilor, cunoscută sub
numele de Cybele.

Mai târziu, în secolul al
XVII-lea, în Anglia se sărbă-
torea, în a patra sâmbătă a
postului Paştelui, aşa-numita
“Sâmbăta Mamelor. În Statele
Unite ale Americii, Julia Ward
Howe este cea care a propus
pentru prima dată, în anul
1872, sărbătorirea Zilei
Mamei drept o zi dedicată
păcii, potrivit Wikipedia.

Ziua de 8 Martie
A apărut pe fondul miș că -

rilor sociale legate de muncă,
de la începutul secolului XX,
în America de Nord şi în Eu-
ropa. În această zi sunt
comemorate cele 129 de
muncitoare din New York
care, la data de 8 martie
1857,  au fost arse într-o fa -
brică de textile, după ce au or-
ganizat un protest împotriva
condiţiilor mizere de muncă
şi a salariilor mici. Cu toate
acestea, femeile și-au conti -
nuat lupta, iar în anul 1908,
aproximativ 15.000 de femei
au mărşăluit în New York City
cerând un program de lucru
mai scurt, salarii mai bune şi
dreptul la vot. 

Dar, Ziua Internațională a
Femeii a fost inițiată în 1910
la Copenhaga, fiind sărbă-
torită în martie 1911 în Aus-
tria, Danemarca, Germania și
Elveția. Atunci, peste un mil-
ion de femei și bărbați au mil-
itat pentru ca femeilor să li se
acorde egalitate în drepturi și
egalitate de șanse. Cu toate
acestea, a fost recunoscută
oficial de către Organizația
Naţiunilor Unite mult mai
târziu, la 8 martie 1975,  dată
la care sărbătoarea a devenit
o tradiție în majoritatea
țărilor din Europa, SUA și
Africa.

Condiția femeii în
zilele noastre

S-a schimbat, femeile
având, egalitatea de șanse în
cea mai mare parte a lumii. Cu

toate acestea, drepturile și li -
bertățile femeilor diferă de la
o țară la alta. Iată câteva exem-
ple:

În țara noastră
• După lungi presiuni din

partea Consiliului Național al
Femeilor Române s-a prevă -
zut, pentru prima oară în Con-
stituția din 1923, egalitatea în
ceea ce privește drepturile
civile ale femeilor (scrie aleg-
romania.eu).

• În Marea Britanie femeile
au acces la îngrijire medicală
gratuită și multe oportunități
în afaceri și politică. 

• Islanda se află pe primul
loc la nivelul educației în rân-
dul femeilor, fiind una dintre
primele state care au oferit
drept de vot femeilor.

• Grecia este cea mai si gură
ţara când vine vorba de
naştere. Sudanul de Sud este

cea mai riscantă: există mai
puţin de 20 de moaşe în în-
treagă ţară, potrivit . 

• În Filipine, femeile bene-
ficiază de îngrijire medicală la
cele mai înalte standarde ex-
istând și legi stricte în ceea ce
privește discriminarea de gen.

• În Canada, o treime din
judecători și 62% dintre ab-
solvenții universităților sunt
de sex feminin. În plus, există
legi bine puse la punct îm-
potriva violenței

• În Arabia Saudită femeile
nu au voie să conducă (sin-
gura țară din lume cu o astfel
de lege).

• În Egipt, dacă un bărbat
descoperă că soția îl înșală și o
ucide, va primi o pedeapsă mult
mai redusă decât într-un caz
obișnuit de omor. Același lucru
este valabil și în Siria, unde
pedeapsa maximă într-un ast-

fel de caz este de șapte ani.
• În Liban, un bărbat care

răpește sau violează o femeie
nu este judecat dacă se căsă-
torește cu victima. Aceeași
lege se întâlnește și în Malta,
unde pedeapsa este redusă
dacă bărbatul se căsătorește
cu victima. 

• În Nigeria, bărbatul care-
și agresează femeia, fără a-i
cauza răni, este scutit de
pedeapsă.

• În Afghanistan și Yemen,
femeile nu pot părăsi domicil-
iul fără acordul soților.

• În Tunisia, dreptul fe-
meilor la moștenire este re-
stricționat. Și, în cazul
dece sului unui părinte, băieții
moștenesc mai mult decât
fetele, scrie historia.ro.

Pagină realizată de 
Cornelia Holinschi
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Ziua Internațională a Femeii a fost
adoptată în 1977, printr-o rezoluție a

Adunării Generale a ONU. Ziua 
internațională a femeii a fost sărbătorită
de  ONU, pentru prima dată, la 8 martie

1975 -  Anul internațional al femeii. 
De la această dată, sărbătoarea a 

devenit o tradiţie în majoritatea ţărilor
din Europa, Statele Unite şi Africa.

8 Martie -  
zi cu semnificaţii
deosebite

8 Martie -  
zi cu semnificaţii
deosebite
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EUROVENUS
Un buchet de flori şi o primăvară superbă 

pentru toate doamnele şi domnişoarele. 
Viaţa să vă fie plină de soare, iar ziua de 8 Martie

să vă aducă numai bucurii! 

Ionel Olteanu
Președinte

Spitalul Municipal ” Alexandru
Simionescu” Hunedoara

Sincere felicitări şi urări de bine 
pentru toate doamnele și 

domnișoarele, cu ocazia zilei 
de 8 Martie. Norocul, sănătatea 

și fericirea să  rămână mereu
în casele voastre!

Ec. Radu Budae
Manager

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL PUI 
Exemplu de dăruire, perseverenţă 
şi iubire, Femeia a fost aleasă de 
Creator să ducă viaţa mai departe. 
Cu ocazia  zilei de 8 Martie, le 
dorim doamnelor şi domnişoarelor 
sănătate, fericire şi cât mai multe bucurii.

Victor Stoica
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL SĂLAȘU DE SUS

Spiritul acestei zile să vă însoţească
mereu, doamnelor şi domnişoarelor,

iar Primăvara care vine să vă inunde 
sufletul cu bucurie.

Vă dorim un 8 Martie 
cât mai frumos!

Ioan Vlad
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL ROMOS

Un gând curat şi sincer precum 
primăvara care ne calcă pragul, 

pentru toate doamnele și domnișoarele
din comuna noastră.

Vă dorim un 8 Martie cât mai fericit !

Mircea Pătrânjan
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCEȘ 
Soarele primăverii să vă aducă 
un plus de lumină şi căldură 
în viaţă, doamnelor şi domnişoarelor ! 

“La mulţi ani” cu ocazia 
zilei de 8 Martie !

Traian Achim Mărcuș

QUANTUM
Viaţa să vă fie frumoasă și
împlinită ca o primăvară,
doamnelor şi domnişoarelor!
Ziua de 8 Martie să vă aducă
bucurii și realizări pe măsura
viselor voastre.

“La mulţi ani !”
Delia Alic, Ioan Paralescu
Administratori

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RIBIȚA 
De ziua voastră, doamnelor
și domnișoarelor vă dorim ca 
sănătatea, fericirea și împlinirile 
să vă însoțească mereu. 

La mulți ani !
Ioan Faur
Primar

O primăvară plină de soare 
și o zi superbă de 8 Martie 
vă doresc, din toată inima,
doamnelor și domnișoarelor. 

La mulți ani cu împliniri, 
sănătate și fericire!

Lucian Heiuș
Deputat PNL

PNL BRAD
Puternice şi hotărâte, sufletul vostru
ştie ce este iubirea, cum se dăruieşte

şi cum se primeşte fericirea. 
”La mulţi ani!  tuturor doamnelor 

și domnișoarelor cu ocazia zilei 
de 8 Martie.

Florin Oprișa, Președinte
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Sâmbătă, 7 martie, ora 20.00

Frumusețe americană 
Filmul spune povestea lui Lester Burnham, un bărbat între

două vârste, care face o pasiune periculoasă și nesănătoasă
pentru Angela, o adolescentă, cea mai bună prietenă a fiicei
sale. Tată și soț, încearcă, cu orice preț, să-i atragă atenția An-
gelei. Măcinat de contradicții sufletești și trupești, Lester
încearcă să întârzie inevitabilul. Asta pentru că, relația cu
soția  sa este afectată serios, iar fiica lor îi disprețuiește pe
amândoi. În astfel de condiții, când surprizele pot apărea la
orice pas, viața lui Lester este dată peste cap.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Ar fi de dorit ca în perioada urmă-
toare să vă abțineți de la orice an-
gajament, fie el chiar și financiar,
întrucât lucrurile nu merg așa
cum v-ați dori. La serviciu aveți
mult de lucru și sunteți nevoiți să
munciţi peste program. O pro -
blemă mai veche de cuplu vă poate
afecta încrederea în partener.

Se recomandă prudență atunci
când este vorba de proiecte noi la
locul de muncă. Nu este exclus să
eliminați din anturajul vostru
anu mite persoane care au o influ-
ență negativă asupra voastră.
Menajați-vă atunci când vine
vorba de sănătate și nu neglijați
cu afecțiunile mai vechi.

Sunteți foarte solicitați la locul de
muncă. Ar fi de dorit să evitați
subiectele pe care nu le stăpâniți,
mai ales că vi se propune să lu-
crați mai mult. Concentrați-vă
asupra lucrurilor frumoase din
viața voastră și lăsați de-o parte
chestiunile bănești. O veste de de-
parte vă binedispune.

Evitați deciziile majore în prima
parte a intervalului. Vă faceți pla-
nuri de viitor, dar unele dintre ele
n-au nicio legătură cu familia.
Munciți mult, iar rezultatele
obținute  vor aduce o schimbare
benefică în viața voastră. Sunt
posibile unele călătorii scurte, în
interes de serviciu.

Încă de la începutul intervalu-
lui ar trebui să munciți mai
mult, deoarece rezultatele pe
care le obțineți vor aduce o
schimbare benefică în viața
voastră. Pot apare unele situ-
ații și proiecte profesionale
noi, nefiind exclusă o funcție
de conducere. 

Veți aduce un suflu nou în casă
prin schimbările care le faceți în
perioada următoare. Apar opor-
tunități de colaborare și s-ar
putea să participați la un proiect
de anvergură. Dar atenție, ofi-
cializarea unei relații matrimoni-
ale este de evitat în perioada
următoare.

La serviciu este multă agitație și
vă străduiți să finalizați cu bine
toate activitățile începute. Dacă
este cazul, puteți cere sprijinul
colegilor de muncă. Este perioada
în care trebuie să valorificați orice
oportunitate. S-ar putea ca în
viața de cuplu să apară unele dis-
cuții referitoare la cheltuielil.

Profitați de ocaziile care apar în
perioada următoare. Apar și
evenimente care vă vor ajuta să
vă consolidați poziția la locul de
muncă. Vă veți ocupa doar de
proiectele care vă plac. Per-
soanele singure vor avea ocazia
să cunoască pe cineva, prin inter-
mediul unui prieten.

La locul de muncă apar multe
provocări, dar le veți face față cu
bine. Încercați să abordați pro -
blemele cotidiene din perspectiva
altora și nu vă lăsați conduși de
sentimente și amintiri. În plan
sentimental, lucrurile se pot com-
plica, dacă nu păstrați echilibrul
în toate.

Săptămâna debutează cu multă
agitație, mai ales la locul de
muncă. Este posibil să faceți
unele călătorii, pentru a rezolva
o mulțime de probleme profe-
sionale. Analizați-vă cu atenție
prietenii pentru că nu toți
privesc cu ochi buni realizările
voastre.

Încă de la începutul intervalului
apar cheltuieli neprevăzute, dar
vă vor crește și veniturile. La
serviciu este bine să verificați cu
multă atenție toate lucrările
efectuate, și abia după ce faceți
acest lucru să le prezentați șe-
filor. Finalul săptămânii îl veți
petrece în familie.

Chiar dacă vă bucurați de o pe-
rioadă financiară stabilă, în care
situația de la serviciu pare să fie în
favoarea voastră, lucrurile se pot
schimba. Tocmai de aceea, ar tre-
bui să faceți mai multe economii
și să evitați investițiile. Relațiile cu
anturajul sunt surprinzătoare și
vă puteți aștepta la orice.

HAPPY CHANNEL

• De 8 Martie
Aflată la birou, o femeie își sună soțul:
– Vai, dragule! Toate colegele mele au

primit flori! Sunt superbe!
– Probabil de-aia au și primit …

• Discuție între soți
- Scumpo, ce să-ţi iau de 8 Martie? 
-  Vai dragă, nici nu ştiu… 
-  Bine, îţi mai dau un an să te mai gândeşti.

• Într-un magazin de cadouri
Intră un bărbat care dorește să cumpere

un cadou de 8 Martie. Fiind nehotărât, vânză-
toarea îl întreabă:

– E pentru soție sau doriți ceva mai…
scump?

• La școală
Învățătoarea îl întreabă pe Bulă.
- Ce ia-i luat mamei tale de 8 Martie, Bulă?
- O mie de lei din poșetă, doamna învăță-

toare!

• Discuție între două blonde
– Ascultă fato, ştii că anul acesta, 8 martie

va fi vineri?
– Serios?! Numai să nu fie 13!

• Cadoul de 8 martie
– Iubitule, unde e cadoul meu?
– Iubito vezi Ferrari-ul ăla roșu de afară?
– Vai, iubitule…
– Ți-am luat un ruj de aceeași culoare…

Vineri, 6 martie
PRIMA, ora 20,00, Coroana de foc
ANTENA 1, ora 20, Avionul con-

damnaților

Sâmbătă, 7 martie
PRO TV, ora 20,00, Casino Royale
TVR 2, ora 20,10, Înainte și după

Duminică, 8 martie
Pro Cinema, ora 20,30, Sub aceeași stea
TVR 2, ora 20,10, Darclee

Luni, 9 martie
TVR 2, ora 20,10, Iubire și prietenie
PRO CINEMA, ora 20,30, Adevărul în-

tunecat

Marți, 10 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Nuntă a la

grec 2
TVR 1, ora 22,10, Condamnat la iertare

Miercuri, 11 martie
FILM NOW, ora 20,00, Infernul din

zgârie-nori
TVR 2, ora 20,10, Hoțul din Paris

Joi, 12 martie
TVR 2, ora 20,10, Reuniune de familie
PRO CINEMA, ora 20,30, Diagnostic

letal I

ALTE  RECOMANDĂRI:



D
acă uneori m-ai în-
treba ce mi-aș dori
cel  mai mult să fiu,

ți-aș răspunde că nu mi-aș
dori să fiu decât ceea ce
sunt: adică om.

Și atunci vei întreba de ce.
Simplu, toate comorile as-
cunse și nevăzute ale acestui
univers nu le găsești decât
într-un suflet de femeie. Din
el îți extragi seva vieții, din el
aduni tot ce-i mai prețios și în
el te vei și întoarce. Mamă a
celor trei universuri, ea îți
dăruiește nu numai sufletul,
ci chiar și viața ei. De ce îi
renegi dreptul la a te iubi? De
ce te sperie acest act de sacri-
ficiu și renunțare? Lacrimile
ei sunt mici picături din
oceanul iubirii. Ocean ce nu
se relevă decât celor ce au
înțeles că drumul spre
desăvârșirea propriului spirit
se află în femeia de alături,
fiică, mamă, soră iubită, soție,
toate la un loc nu alcătuiesc
decât un întreg, acela al dum-
nezeirii. Femeia nu este atot-
prezentă; nu este potrivită
pentru orice profesie, pentru
orice loc, pentru orice post.
Ea este întotdeauna potrivită
acolo unde poate, unde are
dreptul şi unde trebuie să
rămână femeie.

Tot ce deformează în ea es-
enţa florii, copilului, îngerului
păzitor, tot ce îi răpeşte darul
de a fi izvor al dragostei şi
maternităţii este mincinos.
Tot ce o nivelează, o face neîn-
sufleţită, lipsită de feminitate,
cinică, tot ce este dur, sec, in-
diferent, tot ce este lipsit de
fond, tot ce este lipsit de
tradiţii, tot ce este din calcul,
mecanic este împotriva na-
turii ei şi este periculos şi
vătămător pentru duhul
poporului.

Femeia nu este „preferata
tuturor”, nu este sclavă, nu
este o făptură menită plăce -
rilor;  nu e aspirator. Ea este
din naştere egală cu bărbatul,
însă nu la fel cu el în planul
caracteristicilor; ea este
demnă de el, însă ca persona -
litate nu posedă puterea lui.

Ea poate înflori şi în sin-
gurătate, dar asta nu o face
asemenea cu bărbatul; poate
rămâne absolut autonomă
fiind tovarăşă de viaţă a băr-
batului – dar doamnă ea
poate să devină doar de-
venind soţie. Tot ce deper-
sonalizează, înjoseşte,
depre ciază femeia. Dar cel

mai important lucru în viața
femeii este când un copil îi
spune MAMĂ. Mama este
unica ființă specială din viața
noastră pe acest pământ.

Inima mamei e cel
mai curat loc din lume

Este locul unde găsim di-
vinitatea, speranța și lumina,
iar cel mai sigur, cel mai fru-
mos, cel mai încăpător și lu-
minos loc din lume e sufletul
unei mame. Inima ei e plină
de iubire și dor. În părul ei a
mai înălbit un fir, pe fața ei a
mai răsărit un rid, iar pe
obrazul ei s-a mai născut o
lacrimă. Dar sufletul ei a
rămas la fel, la fel de pur și de
neînlocuit. Mamele sunt
veșnic tinere în ochii copiilor
lor.

Toate mamele, de altfel,
sunt frumoase, sunt perfecte,
sunt minunate, pentru că ele
au devenit îngeri pentru
copiii lor. Iubire mai mare ca
a unei mame pentru puiul ei
nu există în lume nicăieri. Ni-
meni nu te va iubi așa cum o
face ea. În adâncul inimii ei,
vei găsi mereu pace, soare, iu-
bire și iertare. Pentru că ea te
iubește exact așa cum ești,
nu-ți va cere vreodată să te
schimbi, nu te va părăsi, nu-ți
va rupe inima, ba dimpotrivă,
îți va îngriji rănile atunci când
nimeni altcineva n-o va face.
Apoi te va trimite iar în lume,
ca să-ți cauți vocația, fericirea
și rostul vieții.

Când mi-e bine, mi-e
dor de mama 

Ea e unica care se va bu-
cura din suflet pentru mine,
fără invidie și fără fățărnicie.
Ea e unica cu care vreau să-
mi împărtășesc fericirea.

Când mi-e greu, mi-e dor
de mama. Și atunci încep s-o
caut orbește în mine, înăun-
trul meu, în suflet. Și o găsesc
acolo, blândă, tânără, fru-
moasă. Îi văd ochii ce îm-
prăștie lumină peste simțirile
mele; îi simt mâna caldă, care
îmi dă putere. Și greul îmi
trece, dar dorul niciodată,
pentru că mi-e dor de mama,
chiar și atunci când sunt
lângă ea.

Închid ochii și o văd, pen-
tru că undeva în adâncurile
mele, mama a sădit o grădină
și când mi-e greu, mă duc în
ea, ca să-mi potolesc simțirile.

Și îi simt parfumul, îi aud
vocea, îi văd privirea, pentru
că mama e o icoană sfântă, cel
mai scump om de pe pământ.

Dacă m-aș întâlni vreodată
cu Dumnezeu, cred că primul
lucru care l-aș face ar fi să-i
mulțumesc că mi-a dat, pe
pământ, o mamă ca ea. Ce
poate fi mai frumos decât să
te uiți în ochii mamei tale și să
înțelegi că acolo, din perfectul
irisului ei și până la marginea
unei gene, se naște veșnicia?
Primul meu strigăt te-a făcut
fericită, pentru restul, te rog
să mă ierți, scumpă mamă. 

Nu există mâini mai fru-
moase decât mâinile mamei
tale… mâini care te-au legă-
nat, mâini care te-au
mângâiat, mâini care te-au în-
grijit.

Mâinile cu care ți-a alinat
durerile, temerile, mâinile ce
au șters lacrimile când
plângeai pe tot parcursul
vieții și care ți-au dat curaj și
forța să mergi mai departe,
îmbrățișându-te cu acele
mâini crăpate de atâta muncă
pentru a fi tu fericit.

Mâinile cu care ți-a dăruit
tot ceea ce a avut mai bun.
Mâinile care te-au hrănit și te-
au ținut la pieptul ei.

Mâinile cu care a muncit
neobosită pentru tine, cărând
greutăți, îndurând asprimea
gerului, răni și dureri. Nu ex-
istă mâini mai frumoase
decât mâinile care au trudit
toata viața pentru tine.

Mâini cu care ți-au deschis
ușa de mii de ori. Sunt ace-
leași mâini care te-au sprijinit
să faci primii pași.

Mâini pe care și le împre-
unează într-o rugăciune trim-
isă cerului pentru tine, să te
apere Dumnezeu de toate
relele de pe acest pământ. Nu
dorește nimic de la copilul ei,
sa fie fericit, iar la bătrânețe,
copilul să fie lângă ea și nu să
o viziteze la azil. Mama nu te-
a crescut copile decât lângă
ea, în brațele ei, și nu la
cămin, lăsat pe mâinile
străinilor.

Mama îmi spunea de
multe ori  să înţelegi cât este
de important să nu uiţi nici
măcar o clipă de unde ai ple-
cat şi cine ţi-a fost alături pe
drumul tău, indiferent unde
vei ajunge în viitor. Ce sacri-
ficii alții au făcut pentru tine,
și cum ți-ai manifestat mulțu-
mirea.

Mama era tot timpul lângă
mine pregătită mereu să-mi
sară în ajutor. Mama este
MAMA, este ființa cea mai
dragă din lume. Când nu-ți
iubești mama, înseamnă că
nu te iubești nici pe tine și
nici nu te cunoști.

Într-o zi, datorită unui
neprevăzut, intervine ceva
care schimbă tot cursul vieții
existent până în acel moment.
Acesta este modul în care
mintea oamenilor se schimbă
odată cu schimbarea unui
statut. Doar foarte puţini sunt
cei care îşi vor mai aminti
cum arata viaţa lor înainte şi
mai ales cine le-a fost alături
în cele mai grele şi dureroase
momente din viaţă lor.

Ca să rămâi cine ai fost
mereu, indiferent de ce
schimbări apar de-a lungul
timpului în viaţa ta, iată ce nu
ar trebui să uiţi niciodată:
Înainte să te plângi că nu îți
merge, mulțumește lui Dum-
nezeu de ziua de azi, de sănă-
tate, de acoperișul pe care îl
ai, de familia ta, de tot ce ai în
jurul tău, doar fii mulțumitor!

Şi atunci când tristeţea te
cuprinde, zâmbeşte şi bu-
cură-te de clipa ce ți-e dat să
trăiești. Nu uita ca mama a
fost si este mereu alături de
tine.

Dacă mama ta se află în
capul listei în agenda tele-
fonului, știința explică de ce
legătura mamă-fiică este una
dintre cele mai puternice
legături părinte-copil.

Legătura mamă-fiică este
cea mai puternică, atunci
când vine vorba de modurile
obișnuite în care creierul pro-
cesează emoția.

În timp ce relațiile dintre
mame și fii, tați și fiice sau tați
și fii pot fi clădite pe funda-
mente solide ale iubirii, ele nu
sunt întotdeauna atât de put-
ernice în ceea ce privește em-
patia. Potrivit rezultatelor
studiului, chimia creierului
este responsabilă pentru
acest lucru.

Mama își poate imagina cel
mai bine cum este să fie în
pielea ta.

Asta înseamnă că mama
are mai multe șanse să te
înțeleagă și să te ajute, atunci
când te confrunți cu o pro -
blemă, pentru că ea își poate
imagina cum este să fie în
pielea ta.

Mamele favorizează
fiicele și tații fa-
vorizează fiii…

“Anxietatea, autismul, de-
pendența, schizofrenia, dis -
lexia etc. – practic tiparele din
creierul nostru, moștenite de
la mamă și de la tată, au un
impact asupra tuturor aces-
tor afecțiuni” a spus dr. Hoeft.

Un alt studiu a stabilit că
legătura mamă-fiică rămâne
mai puternică decât orice alt
tip de relație de familie între
generații, indiferent de
schimbările care intervin pe
parcursul vieții. Nu este sur-
prinzător că mai multe
cercetări au arătat că mamele
și fiicele se influențează reci-
proc – în bine sau în rău – în
moduri diferite față de alte
relații.

Acum știm că relația
părinte-copil este o chestiune
care ține atât de inimă, dar și
de creier. 

Astăzi sunt copilul tău
mamă, care te afli la 500 de
km departe de mine și mă
aștepți pe prispa casei să vin
la tine să te văd când anul
acesta împlinești 84 de ani.
Mâinile tale crăpate și
muncite le simt și astăzi când
mă mângâiai cu ele pe obraji.
Parcă vad și astăzi când
ajungeam în gară scoteai bani
din batistă și îmi dădeai, fără
să vadă nimeni, ca să am la
facultate. Aici, departe de tine
mamă, te asigur că te iubesc
din suflet. 

Astăzi, de 8 Martie, odih-
nește-te mamă, că este ziua
ta. Să știi ca acest mesaj îl
trimit tuturor mamelor care
au copiii departe. Dar și
acelor mame de care copiii au
uitat, sau le-au lăsat de izbe-
liște prin aziluri. Iar acolo
unde mamele sunt plecate în
ceruri, să aprindem împre-
ună o lumânare, în memoria
lor. 

MAMA tot MAMĂ rămâne. 

Al dumneavoastră același 
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Oare ştim să iubim şi să respectăm
la adevărata valoare Femeia?
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Mod de preparare:

Pentru început, pieptul de
curcan se spală, se scurge şi
se taie cubuleţe. Bucăţile de
carne, sărate şi condimen-
tate, se călesc în ulei, până ce
se rumenesc. Între timp, se
curăţă şi se spală legumele.
Cartofii se taie cubuleţe,
morcovii rondele, ceapa
solzişori, varza şi ardeii în

fâşii, iar mazărea se fierbe în
prealabil. După ce bucăţile
de curcan s-au rumenit, se
adaugă legumele, peste care
se toarnă puţină apă călduţă
şi se lasă la fiert, sub capac.
După câteva minute, cratiţa
se pune la cuptor. Când a
scăzut apa, se adaugă
mărarul şi condimentele,
apoi, cratiţa se mai lasă

câteva minute la cuptor,
până se formează o crustă
deasupra.

INGREDIENTE

400 g piept de curcan,

o varză mică, 4 cartofi,

două cepe, 3 ardei, 2-3

morcovi, 300 g mazăre

proaspătă, 50 ml ulei, o

legătură de mărar, sare,

condimente.
Pot fi folosite în tratamentul unui mare număr de

afecțiuni. Bogate în proteine, vitamine, săruri minerale,
ouăle de prepeliță pot fi folosite atât în stare crudă, cât
și fierte. Enzimele aflate în conținutul lor curăţă
depunerile de colesterol de pe pereţii vaselor sanguine.
În urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că o cură cu
ouă de prepeliță îmbunătăţeşte calitatea vieţii bolnavilor
cronici. Aceste tonice naturale ajută inima să funcţioneze
normal, revigorează organismul după perioade intense
de stres şi de epuizare. De asemenea, ouăle de prepeliţă
au efecte  benefice în cazul bolnavilor de dischinezie bili -
ară, TBC sau celor cu afecţiuni ale rinichilor şi ficatului.
Persoanele supraponderale, cele care au probleme cu
imunitatea sau care au un nivel crescut al glicemiei, îşi
ameliorează starea de sănătate în urma consumului de
ouă de prepeliţă, susțin nutriționiștii. Sunt folosite cu
succes și în bucătărie, pentru prepararea unor rețete
culinare.

Salată cu ouă de prepeliţă 
La prepararea unei astfel de salate sunt necesare cinci

ouă fierte și lăsate să se răcească. În continuare, se
pregătește un bol, în care se mărunțește un pește afumat.
Deasupra peștelui se aranjează ouăle tăiate în patru, peste
care se toarnă conținutul unei cutii de porumb. Salata se
ornează cu buchețele de broccoli și se dă la rece. Se
pregătește apoi un sos dintr-un gălbenuș zdrobit, 3-4 lin-
gurițe de ulei, muștar, sare și piper. Sosul obținut se acrește
cu suc de lămâie și se toarnă peste salată.

Mod de preparare:

Lapte se încălzeşte puţin şi
se amestecă apoi cu cafeaua
instant. În siropul format, se
înmoaie  biscuiţii Eugenia, dar
nu se lasă mult, doar un
minut, apoi se aranjează într-
o tavă dinainte pregătită. 

Budinca, preparată după
instrucțiunile de pe plic, se
toarnă fierbinte peste biscuiţii
Eugenia. Tortul de biscuiţi se
dă la frigider până a doua zi.
Se poate orna cu frişcă, iar
deasupra se rade ciocolată.

Ouăle de
prepeliţă

Tort cu
biscuiţi
Eugenia 

Tort cu
biscuiţi
Eugenia 

Ghiveci cu
piept de
curcan

Ghiveci cu
piept de
curcan

INGREDIENTE

8 pachete biscuiţi tip

Eugenia un  plic  de bud-

incă 2 linguri zahăr 1/2

linguriţă praf cafea in-

stant (ness) 150 g lapte

pentru sirop şi 500 g

pentru budincă.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

B - A - A - PUI - U - A - D - S - PLICTISI - CONTRARIU - A - ATU - CAS - PIU - DAMB - LAC - TURN FORTIFICAT - NITURI - ARI - CAT - MI - AT - ORIENT - TRAGIC - R - ORTO - OAIE

- UNA - R - ANSOA - IMAS - ATV - CA - RF - ATE - D - VADI - S - LUA - FREON - IAURT - ARAT - GLII - AB - RI - MODA - INEL - NISA - NEO - O - FIN - L - E - BIR - B - M - ARS - SCAI -

ASIN - CANDEA - CAIACE - ULTRA - OAC - OHO - REN - AS  - ARIAN - RARI - TP - A - ETC - STEFAN ZOGRAF  - - INOTA - ETANS - PLETOS - INALTI  - REALI - NICI 



taLON De aNUNŢ GratUit PeNtrU PerSOaNe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă în Sîntandrei 

(aproape de Deva),  2500 mp. 
Preţ 69.000 euro, negociabil. 
Tel. 0728.170.702.

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, 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.

DIVERSE

l Vând trei butoaie de stejar, cu
lemn de dud la capace, 300 litri
fiecare, în stare bună, eventual schimb
cu cereale sau țuică. Brad, telefon:
0752.455.955.

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.

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

Instituția MUNICIPIUL BRAD - PRIMARIA, CF 4374962, str. Independenţei nr. 2  tele-

fon: 0254/612665, fax: 0254/612669, bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro, in-

vită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile

constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005,

să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru

domeniile: cultură, sport, culte.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a

proiectelor din domeniile cultură/sport/culte este prevăzută de art. 6 din Legea nr.

350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pen-

tru activităţi nonprofit de interes general .

2. Sursa de finanţare a contractului și valoarea : fonduri publice - 550.000 lei

3. Durata proiectelor :  4 mai 2020 pâna in data de 15 decembrie 2020.

4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 10 aprilie 2020 ora 12,00.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Brad, 335200, Primăria mu-

nicipiului Brad, str. Independenţei nr. 2 

6. Selecţia și  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se

va face de către comisia de evaluare , în perioada 14-15 aprilie 2020.

PRIMAR,
FLORIN CAZACU 

PRIMĂRIA ȘI 
CONSILIUL LOCAL

HAȚEG
Un sincer „La mulţi ani!”, 

sănătate și fericire 

pentru  toate 

doamnele și 

domnișoarele, 

cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Marcel Goia

Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BALȘA

Prosperitate, sănătate, fericire și o Primăvară
să vă fie viața, doamnelor și domnișoarelor.

Ziua de 8 Martie să vă aducă lumină în suflete
și tot ce vă doriți de la viață.

Simion Meteșan
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL TOTEȘTI
Cu ocazia Zilei de 8 Martie le dorim 
tuturor doamnelor și domnișoarelor
din comuna noastră sănătate, 
fericire și cât mai multe bucurii, 
alături de cei dragi.

La mulți ani!
Tiberiu Pasconi
Primar

Sincere felicitări şi urări 

de bine pentru toate doamnele și 

domnișoarele, cu ocazia zilei de 8 Martie.

Viaţa să vă fie plină de soare, să aveți parte

de fericire și bucurii alături de cei dragi.

„La mulţi ani!”
Ovidiu Pârvu

Director general

Viaţa să vă fie frumoasă şi împlinită

ca o primăvară, doamnelor şi 

domnişoarelor! Ziua de 8 Martie 

să vă aducă fericire și realizări pe

măsura viselor voastre. 

La mulţi ani!

Nicolae Timiș

PRO România Hațeg

Exemplu de dăruire, perseverenţă

şi iubire, Femeia a fost aleasă de

Creator să ducă viaţa mai departe.

Cu ocazia  zilei de 8 Martie, 

le doresc tuturor doamnelor şi

domnişoarelor sănătate,

fericire şi cât mai multe bucurii.

Reședință pentru seniori 

Hunedoara

Daniela Petrovici, Manager

Un gând curat precum primăvara 
care păşeşte din nou în casele noastre, 

pentru toate doamnele 
şi domnişoarele. 

Vă doresc un 8 Martie 
plin de bucurii, 

alături de cei dragi !

La mulţi ani!
Dacian Ciodaru

PRO România 
Hunedoara

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL GEOAGIU

Felicitări pentru voi şi familia
voastră, pentru cei dragi şi pentru

cei care vă sunt aproape, 
doamnelor și domnișoarelor! 
“La mulţi ani” cu ocazia zilei 

de 8 Martie !
Vasile Cărăguț

Primar


