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Următorul număr al ziarului 

va apărea  JOI, 24 SEPTEMBRIE 2020.

Fondat de Cornel POENAR
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comunei Peştişu Mic
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Delegația partidului
FORȚA NAȚIONALĂ a depus
prinosul de recunoștință la
căpătâiul eroului național

AVRAM IANCU, românul care 
a purtat în ființa lui flacăra vie 

a neamului nostru.

VOTAȚI CU ÎNȚELEPCIUNE
ROMĂNEASCĂ!

POZIȚIA 9, Consilieri județeni



2 - ACtUALItAte 18 - 24 SepteMbrIe 2020

M
unicipalitatea a
accesat un proiect
de eficientizare 

energetică a clădirii 
unităţii medicale.

Hunedoara – Spitalul Mu-
nicipal „dr. Alexandru Simio -
nes cu” din Hunedoara va
be neficia de un program de in-
vestiţii pentru creşterea efi-
cienţei energetice, la finalul
căruia costurile cu încălzirea şi
apa caldă vor fi mult diminu-
ate. 

În valoare de peste 23 de
milioane de lei, proiectul este
finanţat din fonduri neram-
bursabile europene, iar proce-
durile de lansare în execuţie ale
investiţiei sunt înaintate.
Proiectul tehnic a fost avizat
deja, la sfârşitul lunii august, de
specialiştii ADR Vest, în aceste
zile lucrându-se la pregătirea

documentelor ne cesare pentru
achiziţia de lucrări. Procedura
ar putea avea loc luna viitoare,
urmând ca apoi să se treacă
efectiv la realizarea obiec-
tivelor cuprinse în proiect. 

Acestea cuprind, printre al-
tele, izolarea termică a
pereţilor exteriori, inclusiv
partea de la subsolul clădirii,
înlocuirea tâmplăriei existente
cu una termoizolantă şi cu trei
straturi de geam, schimbarea şi
izolarea conductelor de dis-
tribuţie a agentului termic. De
asemenea, sunt prevăzute
montarea unor panouri solare
cu ajutorul cărora apa caldă şi
energia electrică vor fi
preparate mai uşor. Totodată,
se vor înlocui instalaţiile elec-
trice de iluminat, atât reţele cât
şi corpuri mult mai eficiente
din punct de vedere al con-

Investiţii pentru reducerea
costurilor la Spitalul 

Municipal din Hunedoara 

Deva – Protestul salari-
aţilor de la termocentrala
Mintia pare din ce în ce mai
greu de controlat, în condiţi-
ile în care o parte dintre an-
gajaţi sunt dispuşi să-şi dea
demisia în bloc. Cu toate că
termocentrala ar fi trebuit să
pornească joi dimineaţa,
grupul energetic la care se
făcea referire nu a fost pus în
funcţiune. 

La sediul unităţii s-au de-
plasat administratorul spe-
cial şi directorul general al
Complexului Energetic Hune-
doara, în încercarea de a-i
convinge pe oameni să reia
lucrul, însă nu a fost posibil.
Salariaţii solicită, în conti -
nuare, plata drepturilor
băneşti întârziate cu o jumă-
tate de an: tichete de masă,
deconturi de transport la

locul de muncă şi ajutoarele
de încălzire. Valoarea aces-
tora se ridică la 3.500-5.500
de lei de persoană, conform
sindicatelor.

Pe de altă parte, protestul
de la Mintia are efecte directe
asupra furnizării apei calde
în municipiul Deva, unde
sunt peste 4.000 de aparta-
mente racordate la sistemul
centralizat de termoficare.
Situaţia este delicată, mai
ales că a început şcoala, iar
părinţii copiilor se văd
nevoiţi să se descurce cum
pot, chiar dacă unii înţeleg
revendicările angajaţilor de
la termocentrală. Conform
unor estimări ale angajaţilor
de la Mintia, în situaţia în
care termocentrala ar fi fost
pornită joi, furnizarea apei
calde s-ar fi reluat sâmbătă. 

Salariaţii de la Mintia
ameninţă cu demisii în

bloc; Deva fără apă caldă

sumului. Proiectul mai include
montarea unor instalaţii de
prevenire şi stingere a incendi-
ilor. 

Potrivit autorităţilor locale
şi conducerii spitalului, noul
proiect va conduce la obţi ne rea
unor economii importante în
bugetul unităţii medicale. În
acest fel, vor putea fi suplimen-
tate fondurile pentru achiziţii
de echipamente medicale şi
cele pentru infrastructura de
cazare a spitalului. 

Proiectul va fi gata în luna
martie 2022. 

Deva - Conducerea filialei
judeţene Hunedoara a Par-
tidului Social Democrat (PSD)
a criticat dur modul în care
Guvernul a repartizat sumele
de bani pentru echilibrarea
bugetelor locale, din fondul de
rezervă. Social-democraţii
susţin că fondurile au avanta-
jat localităţile ale căror pri-
mari fac parte din arcul
guvernamental.

„Nu se poate să-ţi baţi joc
de administraţia publică din
ţară. (...) Este trist că am ajuns
aceste zile. Credeam că măcar
acum, în ultima perioadă pe
care o mai au (guvernanţii,
n.r.) să fie corecţi şi să se gân-
dească că unităţile adminis-
trativ-teritoriale nu sunt ale
liberalilor sau ale pesediştilor.
UAT-urile sunt ale ţării”, a de-

clarat, într-o conferinţă de
presă, preşedintele PSD
Hunedoara, deputatul Lau-
renţiu Nistor.

El a arătat că 29 de comune
hunedorene, conduse de pri-
mari membri ai PNL, au
primit fonduri în valoare to-
tală de 11,6 milioane lei, în
timp ce 26 de comune con-
duse de primari PSD au bene-
ficiat de o sumă totală de 6,5
milioane lei. 

În ceea ce priveşte oraşele
şi municipiile, deputatul Lau-
renţiu Nistor a menţionat că
patru primării conduse de
primari liberali au beneficiat
de fonduri în valoare de 6,5
milioane lei, o sumă similară
de bani fiind repartizată celor
nouă oraşe în care primarii
sunt membrii ai PSD.

„Municipiul Deva, care are
un primar PNL, a primit fon-
duri în valoare de 3 milioane de
lei, în timp ce municipiul Hune-
doara a primit doar 900.000 de
lei”, a exemplificat liderul PSD
Hunedoara, menţionând că
ambele oraşe sunt relativ simi -
lare ca pro blematică şi număr
de locuitori.

Deputatul Laurenţiu Nistor
a criticat şi modul în care Gu-
vernul a pregătit deschiderea
şcolilor, el menţionând că Ex-
ecutivul ar fi trebuit să aloce
bani pentru testarea în masă
a cadrelor didactice înainte de
începerea şcolii, dar şi pentru
procurarea de măşti de pro-
tecţie pentru elevi. „Tot greul
a fost lăsat pe umerii admin-
istraţiilor locale”, a conchis
liderul PSD Hunedoara. 

PSD Hunedoara acuză: Guvernul îşi bate
joc de administraţia publică
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Implicarea mea în politică
are, dincolo de orice, un in-
teres direct şi personal. Spun
asta pentru că îmi doresc ca
părinţii noştri, deci şi ai mei,
să trăiască decent după o viaţă
de muncă. Noi - societatea şi
autorităţile – avem obligaţia
de a-i respecta. După ce ne-au
crescut şi educat muncind să
ne lase moştenire o ţară fru-
moasă şi bogată, au dreptul
acum să se odihnească fără
grija zilei de mâine. Indiferent
dacă primesc pensii de la CAP
sau beneficiază de o pensie de
stat ei au muncit la fel, unii
poate în condiţii de care nici
nu vor să-şi mai amintească.

La rândul meu şi eu sunt
părinte! Copiii noştri, tinerii
României trebuie să fie ajutaţi
pentru a porni în viaţă cu
dreptul! Pentru ca şi noi să fim
liniştiţi, la bătrâneţe să avem
un trai decent, trebuie să ne
gândim pe mâinile cui lăsăm
România. Pentru a avea tineri
care să preia destinele ţării în
propriile mâini, noi, părinţii de
azi, avem obligaţia de a-i ajută
să se perfecţioneze, să înveţe
şi să se maturizeze într-un
mediu sănătos. Indiferenţa
faţă de tânăra generaţie,
lăsarea tinerilor în bătaia vân-
tului va duce, în timp, la de-
precierea morală a societăţii.
Avem nevoie de tineri sănă-
toşi la trup şi suflet pentru
sănătatea de mâine a naţiunii
şi a ţării!

Între respectul faţă de
părinţi şi grija faţă de viitorul

ţării se află salariaţii de azi.
Pentru o conştiinţă împăcată
avem nevoie de o economie
care să funcţioneze corect şi
sănătos. Salariaţii au fost
mereu ultima verigă în proce-
sul de scumpiri care au venit
peste România. Salariul nu
este nimic altceva decât preţul
forţei de muncă. Dacă nu s-a
născut încă respectul faţă de
om, e timpul ca măcar munca
lui să fie plătită la adevărata
valoare. Un om răsplătit pen-
tru eforturile lui este un om
motivat să muncească pentru
ţara lui.

Trebuie să-mi respect pă -
rinţii, sunt obligat să-mi cresc
copiii, e nevoie ca salariaţii să
fie apreciaţi pentru munca lor
şi vreau să văd orașul nostru
cum se dezvoltă ca urmare a
eforturilor noastre.

Dacă plouă sau este frig, în
Deva nu ai ce face. Singura
variantă de petrecere a timpu-
lui liber este să te vezi cu pri-
etenii şi să bei, acasă sau
într-un birt (făgădău, cum se
mai spune în Ardeal). Specta-
cole, teatru, concerte, filme -
toate astea au ramas la stadiul
de dorinţă. Există un teatru în
oraş, iar oamenii de aici se
străduiesc să ne ofere cultură,
dar au nevoie de ajutor și spri-
jin.

Pentru mine rămâne un
mister de ce nu se vrea ca şi în
România lucrurile să meargă
aşa cum se întâmplă şi pe la
alţii. Ne mirăm necontenit cât
de bine ştiu alte popoare să se

gospodărească, dar nu facem
nimic pentru a schimba şi la
noi lucrurile. Ajungem într-o
stare de resemnare din care
nu mai reuşim să ieşim. Ne
complacem în situaţii pe care,
cu foarte mare uşurinţă, le ca -
talogăm ca fără ieşire. „Asta
este”, începem să spunem tot
mai des.

Problema este că nouă ne
facem rău, nouă ca naţiune. În
cazul de faţă, dezinteresul faţă
de actul cultural dovedeşte o
anumită atitudine cu rădăcini
din fragedă pruncie. Dacă
înainte de revoluţie teatrele şi
operele erau pline, acum tre-
buie să fie goale doar pentru a
nu fi ca atunci! Astea sunt
sechele. E o dorinţă din asta
de schimbare radicală şi totală
condamnabilă! Cred că sin-
gurele două lucruri pe care ar
trebui să le învăţăm sunt
simţul responsabilităţii şi dis-
tingerea între bine şi rău.
Asupra României s-a aşezat
un nor negru şi gros care ne
întunecă judecată. Înaintăm
cu paşi mari spre viitor… dar
mergem cu spatele!

În sec 21, într-o țară euro-
peană, într–un municipiu eu-
ropean, infrastructura:
drumurile, apa, canalizarea și
energia reprezintă pionul
principal pentru o dezvoltare
durabilă și calitativă. Când un
oraș ca Deva aspiră la
atragerea de investitori, noi
trebuie să oferim mai mult
decât oameni calificați, dispuși
să muncească; trebuie să ne

asigurăm că avem drumuri
circulabile, rețele de apă,
canalizare și energie de cali-
tate. De aceea voi prioritiza re-
abilitarea și modernizarea
drumurilor aflate în gestiunea
autorităţii publice locale. Voi
realiza un studiu complet şi
coerent al circulaţiei şi al unui
program strategic de dez-
voltare a circulaţiei cu toate
punctele necesare: parcări,
sensuri de circulaţie, se-
maforizare, sensuri giratorii,
benzi pentru circulaţia bici-
cletelor, zone pietonale ex-
tinse. O altă problemă o
reprezintă aspectul inestetic
dat de rețelele aeriene de
transport a energiei precum și
rețelele de telefonie, cablu și
internet. Se impune abor-
darea unor soluții subterane
pentru aceste rețele, în zonele
în care este accesibil acest
lucru.

Toate aceste aspecte sunt o
prioritate pentru mine și
echipa mea.

Prin alegeri, cetățenii pre -
dau orașul lor unor adminis-
tratori, nu unor stăpâni.

Îmi propun:
- Să folosesc toate resursele

publice și private – în situațiile
permise de lege – cu bună
credință și în folosul admi -
nistrării corecte și transpar-
ente a municipiului Deva
pentru ca acesta să se dezvolte
armonios și să ofere un mediu
sănătos de viață cetățenilor
săi;

- Să nu precupețesc niciun

efort pentru ca problemele co-
munității să-și găsească re-
zolvare corectă, legală și
eficientă;

- Să-mi folosesc toată pri-
ceperea și competențele pro-
fesionale și personale pentru
coeziunea societății civile din
Deva în scopul identificării de
mijloace și metode de dez-
voltare a localității noastre;

- Să nu trădez interesele
generale ale devenilor;

- Să diminuez, până la elim-
inare dacă se poate, arbitrariul
din administrația publică lo-
cală;

- Să oferim servicii publice
la standarde europene pentru
a avea un oraș curat, frumos și
primitor;

- Să fiu în contact perma-
nent cu cetățenii pentru a fi
corect informat cu privire la
problemele orașului.

Emanuel CLEJ
Candidatul ALDE Hune-
doara la Primăria Deva

Comandat de ALDE. Executat de Accent Media
SRL. Cod de identificare atribuit de Autoritatea
Electorală Permanentă la desemnarea man-
datarului financiar:21200063

Construcție Locală Europeană Justă
Vreau ca devenii să fie respectați!

În contextul apariției
mai multor cazuri de
infectare cu Covid-19

în rândul angajaților Con-
siliului Județean Hune-
doara, încă de la
începutul lunii septem-
brie conducerea insti-
tuției a decis testarea
celor care au solicitat
acest lucru. 

În data de 02 septembrie
au fost testați– costurile fiind
suportate de instituție – 11
angajați (de la Serviciul Ad-
ministrare Drumuri, Serviciul
Investiții), toate testele fiind
negative. Între timp, doi din-
tre angajații de la Serviciul
Administrare Drumuri s-au
pozitivat, unul dintre ei fiind
contact direct al unui alt an-
gajat de la Compartimentul
de Management al Sistemului

Integrat al Deșeurilor, care a
și intrat în izolare pentru 14
zile.  Doi dintre colegii aces-
tuia din urmă, fiind conside -
rați și ei contacți direcți au
fost testați în data de 15 sep-
tembrie, rezultatele testelor
fiind negative. Celor doi le-a
fost recomandat să intre în
izolare la domiciliu pentru
următoarele 14 zile. Recol -
tarea probelor s-a făcut la
Spitalul Județean de Urgență
Deva. 

În cadrul Serviciului Trans -
porturi, un angajat care s-a
simțit rău s-a testat din pro-
prie inițiativă, rezultatul fiind
negativ, iar un alt angajat,aflat
în concediu, a intrat în izolare
la domiciliu, deoarece are un
caz confirmat de Covid în
familie. 

După fiecare confirmare a

unui caz pozitiv în cadrul in-
stituției, s-a recurs la dezin-
fectarea spațiilor interioare
ale Consiliului Județean
Hunedoara – birouri, holuri,
sala de ședințe – precum și
ale celor utilizate de Instituția
Prefectului, activitate rea -
lizată de o firmă specializată.
De asemenea, pentru vineri,
18 septembrie, este progra-
mată o dezinfecție generală în
interiorul clădirii, care se va
realiza după încheierea pro-
gramului de lucru. 

Menționăm că în toată
această perioadă, au fost
luate măsuri de prevenire a
răspândirii virusului SARS-
CoV-2. Angajații poartă mască
de protecție în spațiile în-
chise, se respectă distanțarea
fizică, birourile sunt dotate cu
dezinfectanți pentru mâini și

suprafețe, la intrarea în Con-
siliul Județean Hunedoara 
există dispensere cu dezinfec-

tant pentru mâini, iar accesu-
langajaților în incintă se face
doar în urma termoscanării. 

Angajați ai Consiliului Județean Hunedoara testați pentru coronavirus
și acțiuni succesive de dezinfecție în incinta clădirii
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Alexandru Popovici, 

candidatul PSD la primăria Topliţa

Sunt Alexandru Popovici, stabilit în satul Hășdău din comuna
Toplița, mereu cu sufletul alături de oameni. Timp de 30 de ani,
fiind frumoasa vârstă pe care o am, m-am dezvoltat ca om și am
evoluat pe plan personal și profesional. A sosit momentul să
ofer și eu ceea ce am primit de la părinți, oamenii din jurul meu
și de la societate.

Sunt un om cu frica lui Dumnezeu, familist convins și tatăl
unui băiețel minunat.

Pentru familia mea, pentru oamenii din jurul meu și pentru
că nu sunt mulțumit de actuala conducere am decis, sprijinit de familie și de cei care
asemenea mie sunt nemulțumiți de modul cum se dezvoltă zona, să candidez la funcția
de primar al comunei Toplița, din partea Partidului Social Democrat, în a cărui orientare
spre oameni mă regăsesc.

Vreau ca familia mea, copilul meu, locuitorii comunei Toplița să aibă un viitor în co-
mună, să putem da mai departe moștenirea primită: tradițiile, naturalețea și frumusețea
locului, și obiceiurile străvechi.

A sosit momentul ca oamenii să aibă un cuvânt de spus, să fie ascultați și implicați
în dezvoltarea Topliței. În prezent, primarul conduce oamenii și este imperios necesar
ca oamenii să conducă primarul, să existe o colaborare pentru dezvoltare și o implicare
din partea tuturor.

Sunt profesor de educație fizică și sport, am un simț al competiției foarte bine dez-
voltat, pe care vreau să-l pun în slujba oamenilor și să dovedesc tuturor că se poate,
când vrei, când te implici și când lupți pentru oameni!

Obiectivele mandatului meu, pe perioada 2020-2024, sunt:
• Introducerea rețelei de apă potabilă și canalizare în toată comuna Toplița;
• Construcția de poduri în satele Hășdău, Dăbâca și Toplița;
• Înființarea unui dispensar uman pe raza comunei Toplița cu medic de familie și

medic dentist și demersuri pentru înființarea unui punct de prim ajutor;
• Înființarea unui serviciu de transport local pe raza comunei Toplița;
• Înființarea unui ansamblu artistic, atât pentru tineri, cât și pentru seniori, din dor-

ința de a păstra și transmite mai departe tradițiile și obiceiurile din zonă;
• Înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de Cadastru și Carte Fun-

ciară, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară;
• Susținerea învățământului de stat prin reabilitarea școlii din comun noastră;
• Iluminat public modern prin tehnologie LED;
• Relansarea programului Afterschool;
• Reabilitarea parcurilor pentru copii și construcția a două terenuri sintetice de sport

în Toplița și Hășdău;
• Montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în regie

proprie
• Decolmatarea râurilor și pâraielor de pe raza comunei Toplița;
• Înființarea unui muzeu pentru promovarea zonei;
• Susținerea cultelor religioase și construcția de capele în fiecare sat al comunei;
• Parteneriate cu comunele din Ținutul Pădurenilor;
• Reabilitarea drumurilor comunale și agricole;
• Achiziționarea de utilaje agricole pentru folosul comunității (două tractoare și uti-

laje pentru deszăpezit)
Pe 27 septembrie puteți alege un primar tânăr, alături de echipă de consilieri locali

din care fac parte oameni cu experiență și înțelepciune, un primar susținut de un partid
care are grijă de oameni. Partidul Social Democrat a dovedit de fiecare dată că oamenii
pot avea o viață mai bună și un trai decent.

De asemenea, în 27 septembrie, vă îndemn să-l susțineți alături de mine pe Laurențiu
Nistor, candidatul PSD pentru Consiliul Județean Hunedoara. Experiența sa în admin-
istrația publică, seriozitatea de care a dat dovadă de fiecare dată în rezolvarea prob-
lemelor locale și implicarea în susținerea tuturor primarilor din județul nostru sunt
calitățile necesare pentru dezvoltarea întregului județși acomunei noastre.

Am convingerea că împreună cu dumneavoastră vom dezvolta comuna Toplița și
satele aparținătoare și vom arăta tuturor că implicarea și munca dau rezultate. 

Dumnezeu să binecuvânteze locuitorii comunei Toplița!

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod de identifi-
care atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar:21200019.

Sunt Toma Iancu Emerson, am 49 de ani
și de profesie sunt profesor de Educație
Fizică și Sport la Liceul Teoretic Ghelari.

Momentan activez și ca antrenor în cadrul
Clubului Sportiv Ghelari și la Sport Club Munici-
pal Deva și pentru alegerile din data de 27 sep-
tembrie 2020, candidez din partea PSD la funcția
de primar.

Am fost consiler local în ultimile două man-
date din Partidului Social Democrat și știu tot ce
am de făcut. Am demarat și finalizat multe in-
vestiții importante pentru locuitorii comunei
Ghelari. Am fost mereu alături de domnul pri-
mar, Ioan Bulbucan, și am construit împreună o
comună în care “un trai mai bun” nu este un sim-
plu slogan. 

Sunt un om cu capacitatea de a crea spirit
grup, cu simțul responsabilității și capacitatea de
a rămâne fidel unor credințe și valori reale, cri-
terii care sunt esențiale unui lider.

Am decis să candidez la funcția de primar, la
îndemnul cetățenilor din comuna Ghelari și în
sprecial al tinerilor. Având susținerea domnului
primar Ioan Bulbucan, care a decis să nu mai
candideze, împreună cu echipa mea de consileri,
echipă cu un palier profesional divers, cu tineri
care au voce și se fac auziți și înțeleși în această
comunitate, împreună, ne dorim să facem din co-
muna nostră, o comună frumoasă și prosperă.
Sunt sigur că locuitorii comunei Ghelari își
doresc stabilitate, atât pentru ei, cât și pentru
copiii lor, să aibă un viitor sigur, iar asta se poate

doar printr-o admin-
istrație corectă și re-
sponsabilă.

Pe data de 27 sep-
tembrie, haideți să
votăm cu toții Pri-
marul care ne trebuie!

BUNUL DUMNE -
ZEU SĂ NE AJUTE!

Comandat de PARTIDUL SOCIAL 
DEMOCRAT - Organizaţia Judeţeană
Hunedoara. Executat de Accent
Media SRL. Cod de identificare
atribuit de Autoritatea Electorală
Permanentă la desemnarea man-
datarului financiar:21200019.

Radu Cătălin Brumar,  candidatul

PSD la primăria Teliucu Inferior

"Cine sunt?" și "Ce îmi doresc să fac pentru viitorul comunei?"
Probabil aceste două întrebări sunt tot mai des întâlnite pe buzele
alegătorilor din comuna Teliucu Inferior. 

Sunt Radu Cătălin Brumar, am 27 de ani, sunt căsătorit, am un
băiat și am decis să cadidez din partea PSD pentru funcția de primar
al comunei în care am crescut și am copilărit, Teliucu Inferior. 

Sunt genul de persoană care știe mereu ce vrea de la viață. În
ciuda vârstei pe care o am pot să vă spun că viața m-a învățat să mă
maturizez în gândire și să dau piept cu realitatea în care trăim. Pen-
tru mine, orice problemă are o rezolvare. Pot să vă spun că sunt un
om corect, care a știut mereu să se țină de promisiunile pe care le-
a făcut, tot ce mi-am propus am dus cu succes la bun sfârșit. Am în-
vățat să respect oamenii din jurul meu, indiferent de vârsta sau
funcția pe care o au și poate cel mai important lucru pe care l-am învățat încă din copilărie e că
munca înnobilează omul. Principiile după care mă ghidez în viață stau la baza educație pe care
am primit-o. 

Nu vin cu promisiuni pe care nu aș putea să le îndeplinesc, vreau să vă propun un parteneriat
între administrație și cetățeni, un parteneriat care are un singur obiectiv: ÎMPREUNĂ SĂ CON-
STRUIM VIITORUL COMUNEI! Vreau ca cetățenii să recâștige încrederea în administrație prin
transparență decizională și în cheltuirea banului public, prin competență și exigență.

Îmi place să repet acest slogan, de câte ori am ocazia, deoarece în jurul acestor cuvinte stă
de fapt o comunitate și dorința oamenilor de a clădi împreună cu administrația locală, o comună
prosperă. 

Din discuțiile pe care le-am purtat cu locuitorii comunei, am aflat care sunt așteptările lor
de la viitorul primar. Aici este nevoie de o administrație hotărâtă și devotată care să ridice șta-
cheta.   

Orice proiect serios în dezvoltarea une icomune, începe și se termină cu oamenii ei.   
Astfel, la întrebarea,,Ce aș dori să fac pentru viitorul comunei?",  am ca și răspuns o parte

din proiectele pe care doresc să le realizez împreună cu echipa mea de cosilieri. În precampanie,
am fost și am discutat cu oamenii i-am ascultat. Am vrut să aflu de la ei care sunt așteptările și
am aflat. În urma acestui sondaj mi-am structurat proiectele. Pe lângă cele pe care le aveam deja
în minte, am adăugat și cele propuse de cetățeni:

• Obiectivul principal este atragerea de fonduri europene. Mi-am propus să înființez în
cadrul primariei un birou de fonduri europeni, care să faciliteze atragerea de fonduri, atât pentru
sprijinirea comunei cât și pentru a ajuta antreprenorii de pe raza comunei. 

• Așa cum am spus, părerea cetățenilor conteazăpentru mine, numai împreună cu ei pot să
ating obiectivele pe care mi le-am propus. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu locuitorii
satului Cinciș-Cerna, am constatat din spusele oamenilor, că alunecările de teren din zonă sunt
o problem principală. Prin urmare, am început să mă interesez și să găsesc soluții pentru re-
zolvarea acestei probleme cu care oamenii se confruntă de mai bine de 8 ani și prin faptul că
am știut să am o ușă deschisă mereu, am apelat la cunoștințe din cadrul Universitații din
Petroșani pentru a putea demara un proiect geotehnic privind îmbunătățirea siguranței stabil-
ității solului prin Foraj de Carota și Cilindri din beton armat.       

• Pornind de la expresia latină “MENS SANA IN CORPORE SANO” ne dorim ca tinerii din
comună să se dezvolte atât fizic cât și psihic, pentru că ei sunt viitorul comunei noastre. Cu toții
știm că sportul înseamnă sănătate, tocmai de aceea ne propunem: Modernizarea bazei sportive
“MINERUL TELIUC” la standard europene cu pistă de alergare, vestiare moderne, un teren de
tenis de camp și o sală de sport școlară!

Acest proiect este destinat tuturor pasionaților de sport!
• Anveloparea blocurilor este încă un proiect pe care îmi doresc să îl realizez. Prin această

anvelopare se va sesiza o creștere indirecta ̆a veniturilor proprietarilor prin faptul ca ̆vor plat̆i
facturi mai mici pentru încal̆zirea și rac̆irea locuinte̦lor. Pentru că tot suntem la capitolul blocuri,
am în vedere înfiinta̦rea unei asociati̦i de proprietari  care are drept scop administrarea șI ges-
tionarea proprietat̆i̦i comune. 

• Aș dori să mai enumăr câteva obiective și anume:
• Extinderea rețelei de gaz în Teliucu Inferior (Cartierul nou, str. Viorele), sat Cinciș-Cerna,

sat Teliucu Superior, Colonia Frontul II, sat Izvoarele.
• Înscrierea comunei în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară.
• Plan de dezvoltare și extindere a localității prin oferirea unui loc de casă cu titlul,,GRATUIT"

pentru tinerii de până în 35 de ani din comună, care doresc să se întoarcă în localitatea natală. 
• Nu am uitat nici de INFRASTRUCTURA RUTIERĂ, PIETONALĂ ȘI PLUVIALĂ amintesc și

aici câteva din obiectivele propuse:
• Asfaltarea DC105 ce face legătura între DJ687D (Lacul Cinciș) și DJ687K (Silvaşu de Sus)

cu restricție de tonaj.
• Asfaltarea DC 107A (Teliucu Inferior) până la DJ687A (Nădăștie)
• Amenajarea parcărilor în zona blocurilor de pe raza comunei.
• Sistem de preluare a apelor pluviale de pe străzile din Cartierulnou, Str. Minei, Str. Suseni,

Str. Morii, Str. Principală, sat Izvoarele, sat Teliucu Superior.

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod de identifi-
care atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar:21200019.

Toma Iancu Emerson, candidatul PSD la primăria Ghelari
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ILIA CORNEL OVIDIU, candidatul PRO ROMÂ-
NIA la funcţia de primar al comunei Peştişu Mic

Dragi cetăţeni ai comunei Peştişu Mic, sunt candi-
datul din partea partidului Pro România pentru funcţia
de primar al comunei noastre, la alegerile locale din
27.09.2020. 

Sunt fiu al acestei comune, aici am copilărit, aici am
primit o educaţie părintească sănătoasă şi aici am ab-
solvit primii ani de şcoală. Oriunde m-au dus paşii ul-
terior, pentru terminarea studiilor ori pentru realizarea
profesională, am revenit cu drag şi dor pe aceste me-
leaguri. 

Aşa cum o parte din cetăţenii comunei cunosc, am luat decizia de a candida la această
funcţie în urmă cu aproximativ doi ani, ca urmare a solicitării unor cetăţeni din comună,
care doresc o schimbare la nivelul primăriei locale.

Am plecat pe acest drum cu gânduri bune şi cu dorinţa reală de a schimba în bine faţa
comunei noastre deoarece nu s-a realizat mai nimic în anii de după 1990. Cu toate că ne
aflăm la distanţă mică de municipiile Hunedoara şi Deva, suntem în situaţia în care nu avem
utilităţile necesare pentru un confort minim al cetăţenilor.

Sunt sprijinit de o echipă cu oameni tineri, fără trecut politic şi fără implicare în nerea -
lizările de pâna acum, dar dornici de a pune umărul la schimbarea în bine a comunei. Sunt
foarte multe lucruri de făcut, iar pentru realizarea lor este nevoie de implicare totală, muncă
multă şi interes în folosul cetăţenilor, dar nu este imposibil. Dorim în acest sens să accesăm
proiecte pe fonduri europene, să nu blocăm proiecte viabile în curs (dacă există), să atragem
investitori pentru crearea de locuri de muncă şi, nu în ultimul rând, să stimulăm şi să spri-
jinim concetăţenii care doresc să acceseze fonduri pentru dezvoltarea individuală şi fami -
lială.

După 30 de ani de adminsitrare a primăriei de către reprezentanţi PNL şi PSD, vă pro -
punem o schimbare. Venim cu o paletă largă de proiecte pe care le-am adus la cunoştinţa
tuturor cetăţenilor prin flayerele distribuite în timpul campaniei, dar doresc să le menţionez
aici pe cele prioritare: introducerea apei curente şi realizarea proiectului pentru canalizare,
proiect pentru introducerea gazului metan, atragerea de reţele de telefonie mobilă, care
să acopere toate satele comunei, modernizarea infrastructurii rutiere, introducerea co-
munei în circuitul turistic (având în vedere că este o zonă foarte frumoasă şi cu potenţial
în acest sens) şi multe altele.

Mai menţionez că în satul Josani s-a deschis o grădiniţă, ca urmare a diligenţelor depuse
de mine şi a insistenţelor mele în acest sens.

Lupta în care am intrat este foate grea, însă ştiu că multe persoane mă sprijină şi mă în-
curajează, deoarece sunt un om cu dorinţă de bine şi corect. Am încredere în mine şi în
echipa mea, ştiu ce putem face,  astfel că rămâne doar ca bunul Dumnezeu să ne ajute pe
toţi, iar oamenii să îmi ofere încrederea lor, deoarece nu-i voi dezamăgi.

Întrucât dorim cu adevărat o schimbare, nu facem nicio alinţă politică, pentru că vrem
oameni noi şi, de asemenea, dorim o deschidere a contracandidaţilor (de la PNL, PSD şi
ceilalţi) către o dezbatere şi un dialog constructiv, fără “jocuri murdare” şi atacuri la per-
soană ori familie.

Doresc să menţionez, în final, că vrem să facem o administraţie eficientă, prin digitalizare
şi transparentizarea deciziilor, cu oameni profesionişti aleşi prin concursuri corecte.

Comandat de PRO ROMÂNIA - filiala Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit de Autori-
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Daniel Șoancă, candidatul PSD la funcţia
de primar al comunei  Ilia

Anul acesta în ciuda evenimentelor nefavorabile
aduse de pandemie, am luat-o din casă în casă pentru a
discuta cu cetățenii comunei Ilia. Privindu-i am putut ob-
serva pe chipul lor dragostea pentru comuna noastă de
pe valea Mureșului.

Sunt Daniel Șoancă și locuiesc în Ilia, comuna în care
m-am născut. Deși am fost plecat din tara pentru un
timp, nicăieri nu m-am simțit ca ‘’acasă’’. Acest sentiment
l-am insuflat și copiilor mei, care îmi aduc zâmbetul pe
buze ori de cate ori îi văd jucându-se în curtea părin-
tească. Îmi aduce aminte de vremea când eram ca ei…

Sunt absolvent de drept şi al facultăţii de automatizări.
Odată cu trecerea timpului s-a născut în mine dorința de a lăsa ceva în urmă.

Am deschis o mică afacere, după cum mulți își amintesc cu drag, a luat naștere
cofetăria cu înghețata ”Pasionata”. Cu timpul, contextul de pe atunci, limitat fiind,
m-a constrâns, și am plecat în State, unde am cunoscut-o pe soția mea. Împreună
am început să ne construim viața la care aspiram. Am decis să ne construim o
pensiune. Cu efort și ajutor am reușit să ne împlinim visul, iar împreună cu cei
trei copii ai noștri, administrăm pensiunea Atlas. Sunt conștient că fără familia
ce mi-a fost mereu alături, nimic nu era posibil…

Anul acesta îmi doresc să candidez pentru funcția de primar al comunei Ilia.
V-ați putea întreba ‘’de ce?’’, iar răspunsul este simplu: ‘’îmi iubesc comuna
deoarece nu este un simplu loc unde îmi desfășor activitatea, ci și locul de care
mă leagă cele mai prețioase amintiri”.

Sunt dispus să fac orice pentru ca ai noștri copii, care aleg să plece în
străinătăți, să rămână în țara lor pentru un trai decent. Cred că fiecare cetățean
merită un trai mai bun. Împreună cu echipa mea de consilieri dorim ca Ilia să fie
într-adevăr un ”acasă”pentru toți. Obiectivele noastre pentru acest mandat sunt
următoarele: canalizare si alimentare cu apă în toate satele comunei Ilia, con-
struirea unui turn de apă potabilă pentru a acoperi necesarul de apă pentru o
scurtă perioadă, construirea rețelei de gaz în întreaga comună. Mai mult decât
atât, dorim să atragem investitori în zonă pentru înființarea noilor locuri de
muncă, iar pentru copiii noștri vom crea condiții optime pentru ca orele să se
desfășoare cât mai eficient cu putință. Totodată, dorim să atragem fonduri eu-
ropene pentru investiții publice viitoare.

Sunt sigur că toate acestea sunt posibile, însă trebuie să avem curajul să
mergem la vot, să ne exercitam acest drept.  Doresc bunăstarea comunei mele
însă și dumneavoastră trebuie să vă doriți această schimbare. Avem încredere în
votul dumneavoastră!

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!
Cu respect,  

Daniel Șoancă
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Ea este Argentina Loredana Tonca, are
44 de ani și candidează din partea PSD
pentru funcția de primar al comunei
Sarmizegetusa. Dorește  să împărtășească
cu dumneavoastră această decizie, care nu
a fost una ușoară, fiind soție de preot,
mamă a doi băieți minunați, învățătoare,
dar știe că o veți susține și că o veți ajuta
să pună în practică proiectele pe care le-a
gândit împreună cu echipa de consilieri lo-
cali pentru comunitatea dumneavoastră. 

”Îmi doresc ca Sarmizegetusa să rede -
vină acasă pentru consătenii noștri plecați
la oraș sau pe alte meleaguri străine, să
devină casă pentru cei care caută un trai
linistit, mai aproape de natură. Sarmizege-
tusa să fie acel loc în care fiecare dintre noi
să simtă legătura cu trecutul glorios al
așezării. Cred că mă cunoașteți bine și știți
că prețuiesc corectitudinea și munca, am
un mare respect pentru oameni și îmi
doresc ca împreună să beneficiem de
condițiile unei comune dezvoltate la nivel
european.

Am ales Partidul Social Democrat, pen-
tru că stânga înseamnă partidul oamenilor
mulți, un partid care susține educația,

sănătatea, locurile de muncă, agricultura,
turismul și care este de partea salariaților
și a pensionarilor. Partidul Social Demo -
crat, prin proiectele și legile pe care le-a
promovat, a demonstrat că se implică în
rezolvarea problemelor sociale cu care se
confruntă mai ales locuitorii din mediul
rural.

Am în spate 25 de ani de activitate di-
dactică. Am contribuit cu bucurie la for-
marea a generații și generații de elevi.
Astăzi, am satisfacția de a-i ști împliniți, cu
familii frumoase. Din păcate, mulți dintre
ei și-au părăsit ținuturile natale. Îmi doresc
să se întoarcă și împreună să realizăm lu-
cruri frumoase. Reîntoarcerea tinerilor, a
copiilor, a fraților, a vecinilor noștri ar fi
posibilă în număr cât mai mare dacă sun-
tem TOȚI PENTRU SARMIZEGETUSA!”

Proiectele care le propune pentru ur-
mătorii patru ani, se creionează în jurul
ideii principale – Sarmizegetusa, comună
și obiectiv important în dezvoltarea turis-
mului în județul Hunedoara prin: 

1. Infrastructură – Lucrări de asfaltare
și reabilitare a drumurilor și ulițelor din
comună, precum și reabilitarea trotuarelor

și rigolelor. Regularizarea și ecologizarea
cursurilor de râu; 

2. Continuare și extinderea proiectului
de alimentare cu apă și canalizare în satele
comunei;

3. Modernizarea și dotarea cabinetului
medical;

4. Susținerea învățământului de stat
prin amenajarea spațiului școlar (curte),
dotarea școlii din comună cu centrală ter-
mică, calculatoare și mobilier modular; 

5. Amenajarea unor spații de recreere
pentru adulți și copii;

6. Realizarea unui parteneriat cu Con-
siliul Județean Hunedoara pentru dez-
voltarea sitului arheologic; 

7. Susținerea cultelor și construirea
unei capele în fiecare sat al comunei, res -
pectând standardele impuse de UE; 

8. Înființarea și susținerea unui ansam-
blu local, care să ducă mai departe istoria,
tradițiile și obiceiurile comunei noastre;

9. Încurajarea și susținerea tinerilor
fermieri, crearea unui cadru administrativ
și de consultanță pentru susținerea cetățe-
nilor în accesarea de fonduri europene și
guvernamentale; 

10. Semnarea unui parteneriat cu ONG-
urile, pentru realizarea unor activități care
să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile
din comună;

Fiind un profesor activ, altruist și impli-
cat, bun organizator pe care ambiția și
spiritul de echipă îl determină să ia mereu
cele mai bune decizii, toată admirația pen-
tru această doamnă tânără și curajoasă
care vă îndeamnă să fiți alături de ea și
echipa de consilieri ai domniei sale, ”îm-
preună ALEGÂND ÎNȚELEPT pentru co-
muna Sarmizegetusa, pentru județul
Hunedoara!”

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - Organizaţia
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Tonca Argentina Loredana – candidatul PSD pentru
funcția de primar al comunei Sarmizegetusa
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Dar fără acest ”rău”, n-
am mai putem trăi.
Ne-am obișnuit să-l

avem în preajmă, să ne
transmită și să transmitem
rapid informații, să ne
ofere lucruri extraor-
dinare. Dacă-l folosim în
exces și fără să-i
cunoaștem ”pretențiile”,
telefonul nostru ne poate
face probleme. Ca să le
evităm, vă prezentăm
câteva din rigorile de uti-
lizare.

Încărcarea
Se va face câte puțin, din

când în când. Ideal ar fi ca la
10 procente pierdute, tele-
fonul să fie conectat la priză, în
felul acesta bateria durează
mai mult. Dacă bateria tele-
fonului ajunge la 100%,
aceasta pierde din propri-
etățile chimice, spun special-
iștii. Într-un cuvânt, durata de
viață a bateriei este în funcție
de cât stă telefonul conectat la
priză. În cazul în care dorim să
încărcăm telefonul mai rapid,
este mai bine să nu-l folosim
cât timp se află conectat la
priză. Cu cât ecranul este
aprins mai mult timp, cu atât
telefonul consumă mai multă
energie. Și, în felul acesta tre-
buie ținut timp mai îndelungat
în priză, până la încărcarea
completă.

Supraîncălzirea
Trebuie evitată, spun spe-

cialiștii. În nici un caz, tele-
fonul nu trebuie ținut aproape
de surse de căldură sau la
soare. Dacă se încălzește în
timpul folosirii, i se va scoate
carcasa. Dacă temperatura
mediului este prea mare sau
prea mică, bateria se consumă
mai repede.

Umiditatea
Poate afecta buna funcțio -

nare a telefonului nostru. De
aceea, nu trebuie ținut în baie,
nici în bucătărie, întrucât,
aburii care se formează pot
duce la deteriorarea lui. 

Condițiile meteo
Au efecte nedorite asupra

telefoanelor, temperatura ide-
ală fiind de la 0 la 35 de grade
Celsius. Dacă se depășește
acest interval, bateria se poate
descărca repede, iar telefonul
se închide singur. Dacă afară
este ger, smartphone-ul nu
trebuie ținut în mână. Ca să-l
protejăm, trebuie să-l ținem în
buzunar sau în geantă.

Ecranul telefonului
Acumulează microbi și tre-

buie curățat foarte des. Mai
ales acum, în această perioadă
critică, trebuie să fim foarte
atenți și să dezinfectăm des,
atât ecranul, cât și învelișul
telefonului. Pentru că, lipindu-
l de obraz, ne expunem la tot
felul de afecțiuni nedorite,
potrivit news.com. În maga-
zine se găsesc  soluții speciale,
destinate acestui scop, la care
putem apela.

Închiderea telefonului
Trebuie făcută cel puțin o

dată pe săptămână, acest
lucru fiind valabil și pentru
telefoanele performante. Dacă
telefonul este inactiv și ră -
mâne deschis perioade lungi
de timp, bateria este solicitată
şi îşi pierde proprietăţile. De
asemenea, telefonul nu tre-
buie folosit pe post de alarmă,
scrie click.ro.

Folosirea în exces 
a telefonului

Nu este indicată, întrucât
radiațiile lui ne pot afecta.
Atunci când stăm prea mult cu
telefonul la ureche, pe locul
res pectiv se formează o dungă
roșie, adâncă. Când suntem

obosiți, avem tendința de a
micșora ochii, lucru care face
ca și pielea din jurul lor să se
întindă în exces. Pielea gâtului
are și ea de suferit din cauza
faptului că stăm  prea mult cu
capul în jos. Atunci când tele-
fonul are semnal bun, se reduc
și radiațiile. Cu cât are semnal
mai slab, cu atât radiațiile se
măresc, ne spun specialiștii.

Activarea sau 
dezactivarea

Trebuie știut că, atunci
când Wi-Fi-ul sau Bluetooth-
ul este pornit, dar nu și folosit,
consumă energie. De aceea
este indicat să fie dezactivate
și activate la nevoie, potrivit
click.ro. 

Cum procedăm când
telefonul ne este furat

sau pierdut?
• În primul rând, vom con-

tacta imediat operatorul GSM,
ca numărul să fie blocat. Apoi,
vom merge la poliție și
depunem o sesizare, în care

menționăm și codul OMEI,
format din 15 cifre. Pe baza lui,
se poate identifica locul unde
se găsește telefonul. Ca să
aflăm codul IMEI, tastăm
*#06#,  scrie gadgetreport.ro/ 

• Când pierdem telefonul,
vom suna imediat la numărul
nostru, iar dacă nu ni se va
răspunde trimitem un sms cu
numărul de contact și adresa
de email. Dacă nu primim
răspuns, blocăm numărul. Tot
în acest caz, intrăm pe calcula-
tor sau pe un alt telefon și
schimbăm parolele, potrivit
siguronline.md/.

• Ar fi bine să avem in-
stalată pe telefon o aplicație
care să permită blocarea tele-
fonului de la distanță, printr-

un SMS, care conține parola
cunoscută doar de proprietar.
Tot prin SMS poate fi pornită
soneria și camera foto și pot fi
șterse date de pe card.

• Atunci când achiziționăm
un telefon, este indicat să în-
trebăm furnizorul de servicii
telefonice sau producătorul
dacă dispune de procedee de
urmărire a telefonului mobil și
despre posibilitatea de a
șterge, de la distanță, infor-
mațiile din telefon, scrie sig-
uronline.md 

• Și, foarte important: tele-
foanele nu trebuie lăsate la în-
tâmplare sau oferite per soanelor
necu  nos  cute.  Trebuie ținute în
loc sigur.

Cornelia Holinschi

Telefonul mobil – un ”rău” necesar

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

Ca să ne protejăm de radiații
• Telefonul se ține la 1,5 centimetri distanță faţă de corp.

Noaptea, se va pune la 40 de centimetri distanță de corp și,
în niciun caz, sub pernă.

• Când apelăm, telefonul nu se duce imediat la ureche. Îl
apropiem de față, doar după ce răspundem. Când este posi-
bil, ar trebui să vorbim pe speaker, potrivit unica.ro.

• În timpul conversației, telefonul se ține în jos, la urechea
stângă și nu se acoperă cu mâna, ne sfătuiesc specialiștii. 

• Husa de protecție este absolut necesară.



SPORT - 718 - 24 SEPTEMBRIE 2020

În Arena Netto din lo-
calitatea poloneză
Szczecin s-au desfășu-

rat întrecerile celei de a
doua ediții a Cupei 
Mondiale de karate WUKF,
competiție organizată de
către Federația Inter-
națională de Karat-do ,
care a reunit circa 800 de
sportivi practicanți ai
artelor marțiale.

Multiplul campion mon-
dial Mihai Mărtinesc, sportiv
care reprezintă de mai mulți
ani  municipiul Deva la marile
competiții internaționale,
pregătit de către sensei Nico-
lae Teodor Gârbău, a reușit o
nouă performanță cucerind
la întrecerile din Polonia șase
medalii din care cinci sunt de
aur.

Prin evoluțiile sale de la
această ediție, MIhai Mărti-
nesc a  cucerit medaliile de
aur la probele de kata open
categoria 14-15 ani, kata
Shotokan  14-15 ani, kumite
open categoria 14-15 ani(cu
șase victoria în toate meci-
urile disputate) și în probele
pe echipe   de la kumite sam-
bon categoria 16-17 ani și ku-
mite rotativ categoria 16-17
ani.Medalia de argint a

cucerit-o în proba de kumite
individual la categoria de
greutate + 65 kg.

Felicitări  tânărului sportiv
devean, care an de an, prin
evoluțiile sale face cinste  mu-

nicipiului nostru, județului
Hunedoara  și României! Un
material mai amplu despre
performanțele sportivului le-
gitimat la Deva, în numerele
noastre viitoare!

Federația Română de
Lupte  a organizat la
Costinești, pentru ju-

niorii din țară, întrecerile
finalei Campionatului
Național Individual de
lupte pe nisip și pe traseu
aplicativ adaptat.

La competiția desfășurată
la Costinești sportivii din
cadrul  secției de lupte libere
de la L. P. S. "Cetate" Deva au
obținut următoarele rezul-
tate: Denisa Obrejan  loc II la
categoria 28kg juniori mici și
locul II la categoria 30 kg în
lupta marinarilor,, Paul
Enache loc III la categoria 35
kg juniori  mici iar Cristian

Bezercu locul V la categoria
38 kg juniori  mici.

În întrecerile de la catego-
ria juniorilor mari Marius
Scornea a câștigat locul III la
categoria 66 de kg, iar Lau-
rențiu Logojan locul III la ca -
tegoria 60 de kg, iar tânăra
sportive Sybilla Sărac locul
III la categoria 66 kg  în con-
cursul juniorilor de la cate-
goaria a IV-a.

Merite deosebite pentru
antrenorii Suraj Livius Mora-
van, Cosmin Văcărașu și Ioan
Ailincăi pentru implicare și
sprijin acordat sportivilor în
pregătire pe perioada de
pandemie.

Karate WKUF: 

Mihai Mărtinesc medaliat

cu aur în Polonia

Comitetul Executiv al
Asociației Județene
de Fotbal Hunedoara

întrunit în data de 10 sep-
tembrie 2020 a stabilit
programul competițional
al Campionatului Ligii 4,
campionat care se va des-
fășura cu respectarea
Protocolului medical de
desfășurare a competiții -
lor, sezon 2020-2021.

Ţinând cont de valoarea
testului COVID -19, proto-
colul medical privind relu-
area competițiilor, mai precis
modul în care arbitri trebuie
să se deplaseze la jocuri și de
faptul că atât arbitri cât și
observatorii se vor testa din
fonduri proprii, reprezentan-
tul Ligii 4 - Dl Duma Eugen a
propus  majorarea baremu-
lui de arbitraj/observare cu
25 lei arbitru/observator(în
total 100 lei/meci) pentru
perioada turului de campio -
nat.

Comitetul Executiv a luat
act de această propunere și a

împuternicit Comitetul de
Urgență pentru consultarea
echipelor și stabilirea bare -
mului de arbitraj/ observare
pentru turul de campionat
Liga 4, sezon 2020-2021.

Campionatul  Ligii a IV-a
din județul Hunedoara  se va
desfășura cu cele zece for-
mații care s-au înscris în

competiție și va debuta la
data de 7 octombrie, urmând
ca jocurile din turul de cam-
pionat să se desfășoare în
luna octombrie iar returul în
luna noiembrie, urmând ca
în primăvara anului viitor să
se organizeze play-off ul și
play-out ul competiței.

Fotbal Liga a IV-a:  Decizii ale AJF Hunedoara
pentru viitorul sezon

Lupte libere: Medalii pentru 
juniorii deveni la naţional
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Ar fi bine să vă amânați planurile,
până ce veți avea mai multă sig-
uranță financiară. Dacă luați de-
cizii greșite, s-ar putea să vă
pierdeți banii. De aceea, nu ascul-
tați sfatul persoanelor care vă în-
deamnă să cheltuiți peste
măsură. Finalul săptămânii vă
aduce liniște și bucurii.

Chiar dacă sunteți foarte ocupați,
ar fi de dorit să vă faceți timp
pentru familie și prietenii apropi-
ați. Nu de altceva, dar ei sunt cei
care, atunci când aveți nevoie, vor
fi alături de voi. La serviciu nu
sunt probleme deosebite, dar tre-
buie să vă încadrați în timp cu
toate lucrările.

Veți primi o veste bună, în cel mai
scurt timp. De asemenea, apar
schimbări majore în viața voas-
tră, care vă pot lua prin sur-
prindere. Este posibil să primiți o
ofertă de muncă cu perspective
importante. Nu este exclusă o
călătorie, unde pot apărea opor-
tunități neașteptate.

Obligațiile de serviciu trebuie
puse pe primul loc, mai ales în
situația actuală, când sunt tot
mai greu de găsit locuri de
muncă. Adaptați-vă oricăror
situații și încercați să finalizați la
timp proiectele mai dificile.
Partenerul de cuplu vă sprijină
necondiționat.

Faceți tot ce depinde de voi pen-
tru a soluționa toate problemele
de la serviciu. Ca să reușiți, vă im-
plicați în diverse situații, pe care
le veți soluționa la termen.
Atenție și la sănătate, pentru că
unele probleme mai vechi își vor
face simțită prezența.

Ca să duceți la capăt tot ceea ce
v-ați propus, atât la serviciu, cât
și acasă, disciplina are un rol im-
portant. Reușiți să-i mobilizați pe
cei din jur să se implice în activ-
ități noi. Vă faceți planuri pe ter-
men lung și veți avea șanse de
reușită.

Relațiile de prietenie, dar și cele
profesionale, sunt foarte impor-
tante pentru voi. Eliminați per-
soanele din anturajul vostru care
v-au dezamăgit și mergeți mai
departe, fără regrete. Cineva din
familie are nevoie de sprijinul
vostru. Primiți o veste bună de
departe.

Unele din proiectele voastre au
rămas pe planul doi și nu mai
sunt de actualitate. Tocmai de
aceea, este momentul să faceți
unele schimbări în viața voastră.
În primul rând, achitați-vă da-
toriile și încercați să vă încadrați
în cheltuieli.

La serviciu sunteți nevoiți să vă
implicați în activități care nu vă
sunt pe plac. Veți colabora cu per-
soane mai dificile, iar cerințele
sunt foarte mari. Profitați de
cunoștințele celor care au mai
multă experiență decât voi, ca să
vă puteți încadra exigențelor im-
puse.

La serviciu trebuie să fiți mai
competitivi, pentru că șefii sunt
cu ochii pe voi. Pentru a vă
demonstra eficiența, rezolvați la
timp toate problemele urgente.
În viața de cuplu, ca să aveți lin-
iște, va trebui să faceți un com-
promis.

Deciziile pe care intenționați să le
luați, analizați-le cu atenție, pen-
tru că vor fi pe termen lung. Veți
realiza câștiguri mai mari și
reușiți să achiziționați lucruri im-
portante pentru familie. Cei sin-
guri, s-ar putea să cunoască o
persoană deosebită.

La serviciu lucrurile merg bine, iar
profitul este în creștere. Ideile
voastre sunt acceptate cu ușur-
ință de colaboratori și faceți pro-
grese importante în activitatea
voastră. Spre sfârșitul intervalului
lucrurile se mai liniștesc și vă
puteți relaxa alături de prieteni și
familie.

• Discuție între prietene
- Vă trimiteți copilul la școală, pe 14 sep-

tembrie?
- Eu o trimit, deși ea nu prea ar vrea. Dar,

n-am ce-i face, e profesoară!

• Întrebare
- Costele, de ce tu și soția ta frecventați

doar  localuri de noapte?
- Pentru că, până se îmbracă ea, cele de zi

se închid!

• Soțul ajunge târziu acasă
Soția:
- Iar ai băut?
Soțul:
- Lasă-mă în pace, e destulă pedeapsă că te

văd dublu!

• La angajare
- În CV-ul dumneavoastră scrie că faceți

foarte rapid, calcule matematice complicate.
Cât fac 374x859?

- 52.
- N-ați dat răspunsul corect.
- Da, dar l-am dat rapid!

• Doi prieteni stau de vorbă:
- De când am divorțat, nu mai pot dormi.
- Îți lipsește mult, nu-i așa?
- Nuuu ... a luat patul !

• La farmacie:
- Domnule, vă explic pentru a treia oară.

Pentru antidepresive aveti nevoie de rețetă.
Certificatul de căsătorie și poza soției nu sunt
suficiente.

Sâmbătă, 19 septembrie, TVR 2, ora 22,10

Viața visată

Filmul spune povestea unei mame cu cinci copii,
care devine obsesia unui vătaf fără scrupule, pe
nume Vincenzo Spano. Acesta, neputând s-o se-
ducă, îi ucide soțul și-i lasă unul dintre fii neputin-
cios. În astfel de condiții, Carmela își adună forțele
și  pornește împreună cu copiii într-o călătorie
lungă și primejdioasă peste ocean, în America. Fa-
milia se instalează într-un cartier newyorkez numit
Mica Italie, unde curajoasa siciliancă visa la o viață
mai bună. Dar cum ”pământul făgăduinței” era
dominat de criza economică și prohibiție, necazuri
vor apare și aici.

SERIALE NOI

Sâmbătă, 19 septembrie, ora 20,00

Australia 
Povestea filmului începe în nordul Australiei,

înainte de cel de-al  Doilea Război Mondial. Acolo,
Lady Sarah Ashley moștenește o fermă și merge să-
și preia pământurile, pe care încearcă să le facă
profitabile. Dar, cu puțin timp înainte de sosirea la
Faraway soțul ei, care voia să vândă 1500 de vite ar-
matei, este ucis. Între timp, administratorul de la
Faraway Downs, încearcă să ia sub control ferma.
Singurul sprijin pe care Sarah îl are acolo este un
văcar independent, pe nume Drover. Acesta o ajută
să-și conducă cireada prin deșertul australian, până
la locul unde putea fi vândută trupelor japoneze. 

PRO CINEMA



Familiile sunt nucleul
de bază al societății,
oferind fiecăruia

dintre noi valorile pe care
se axează dezvoltarea
noastră ca persoane:
dragoste, respect reciproc,
libertate, evoluție, întraju-
torare și perpetuarea
tradițiilor. 

În acest context, familia
este înțeleasă ca fiind cea mai
însemnată uniune socială, de
care depinde dezvoltarea,
stabilitatea și existența în-
tregii societăți. O familie put-
ernică, care trăiește într-un
mediu economic și afectiv fa-
vorabil, contribuie semnifica-
tiv la binele comunității din
care face parte. Ea poate ajuta
la reducerea sărăciei, la pro-
movarea egalității și la re-
spectarea drepturilor omului.
Sprijinirea familiilor este cru-
cială, pentru a asigura fructi-
ficarea potențialului lor la
nivel maxim. Acest lucru
înseamnă să conștientizăm
nevoile și rolul familiei în
politicile de dezvoltare la
nivel regional, național și
mondial și să pledăm con-
stant pentru un tratament
egal al familiilor.

Puterea este o noțiune 
abstractă

Proprie fiecăruia dintre
noi, dar totodată, atât de
diferită de la o persoană la
alta. Oamenii puternici nu
dau vina pe nimeni pentru
eșecurile din viața lor. Nu se
învinovățesc nici pe ei
pedepsindu-se cu regrete și
depresie, ci știu să piardă. Oa-
menii puternici sunt persev-
erenți în ciuda oricăror
obstacole, descurajări sau im-
posibilități.

Accepta  lipsă de control
asupra vieții și asupra celor-
lalți, realizând că singurul
control este asupra propriilor
instincte, gânduri, emoții. Ei
nu trăiesc tot timpul în frus-
trare și nemulțumire și ac-
ceptă că ceea ce nu poate fi
schimbat trebuie îmbrățișat.
Tolerează diferențele de
opinii, având principii sănă-
toase. Imaginea unui om put-
ernic poate fi asociată, în
societatea cotidiană, cu un

cap de familie foarte puternic. 
Astfel, în activitatea de zi

cu zi, capul de familie este
supus încercărilor, care, fără
existența unor principii
morale, a unor valori funda-
mentale,  ar fi imposibil de
depășit. Înainte de a deveni
un bun cap de familie,  este
necesar de însușit controlul
asupra propriei personalități,
care denotă încredere în pro-
priile forțe și alegeri.

Când spun despre puterea
capului de familie, nu fac
referire la forța fizică, ci la
puterea morală pe care
acesta o deține. De fapt, au-
toritatea faţă de familie vine
prin respect și apreciere, de-
venind astfel, un exemplu
bun de urmat pentru întreaga
familie, inclusiv nepoțeii au
ce învață de la bunici. Noi tre-
buie să avem încredere în noi,
asta ne lipsește acum încred-
erea în noi. Nu există om put-
ernic fără un caracter
puternic, care dezvăluie cine
suntem cu adevărat. Un car-
acter puternic se dezvoltă în
timp. Mulți oameni cred,
eronat, că „cel mai cel“ per-
sonaj este format devreme în
viață și apoi, există puține lu-
cruri care mai pot fi făcute
sau modificate. Dar noi nu
știm exact cât de mult sau cât
de devreme se dezvoltă car-
acterul. Și putem spune cu
certitudine: caracterul nu se
schimbă rapid. Un indicator
al caracterului unei persoane
este comportamentul lui.
Acest comportament poate fi
puternic sau slab, bun sau
rău. 

Un om puternic poate fi
bun sau rău

De exemplu, “capo di tutti
capi”  este o persoană puter-
nică, cu un caracter rău. Ace-
lași lider remarcabil are atât
caracteristici puternice cât și
bune. Lumea se dovedește a fi
lipsită de oameni și lideri care
au un caracter puternic, care
să arate că pot fi de încredere.

Dacă ai un caracter puter-
nic, înseamnă că ești conș-
tient de tine și de cei din jurul
tău. Nu ești egoist și ești total
dezinteresat. Caracterul put-
ernic înseamnă principii de

viață sănătoase. În Senatul
USA, un senator (pastor) a
expus câteva principii sănă-
toase, pe care le redăm mai
jos: 

• Ne-am pierdut echilibrul
spiritual și valorile. Iar ade-
vărul  cuvântului tău l-am
numit Pluralism. Închinarea
la idoli l-am numit multicul-
turalism, iar neglijarea
săracilor am numit-o loterie.

• Am acceptat perversi-
unea și am numit-o alterna-
tivă.

• Am promovat lenea și am
numit-o binefacere.

• Ne-am avortat copii  și
am numit-o dreptul de a
alege. Am susținut avortul și
l-am numit ajutorare.

• Am eșuat în a ne disci-
plina copiii și am denumit-o
”construirea sentimentului
de independență„.

• Ne-am folosit de putere
și am numit-o politică.

• Am delapidat finanțele
publice sub pretextul cheltu-
ielilor importante.

• Am instituționalizat mita
şi am numit-o ”cireașa de pe
tort„.

• Am poftit la bunul
aproapelui și am numit-o am-
biție.

• Am poluat aerul cu ob-
scenitatea și pornografia și
am numit-o ”dreptul la
opinie„.

• Am încălcat valorile
înaintașilor noștri și am
numit-o iluminare.

Răspunsul a fost prompt. O
parte dintre ei au părăsit
încăperea în semn de protest.

Cu ajutorul Domnului, fie
ca această opinie să străbată
și țara noastră. Pentru că, ne
dorim din toată inima să de-
venim o națiune cu frică de
Dumnezeu.

Încă mai crezi că poți
schimba lumea ? 

Încă mai crezi că poți să
aduci pe cineva pe calea cea
'dreaptă' ? Mare prostie! Să
știi că până nu demult, asta
credeam și eu. Răspunsul real
e că NU AVEM NICI O ȘANSĂ
de a schimba ceva, atâta timp
cât nu avem familii puternice
și caractere tari. 

De multe ori omul se uită

la cel care are mai MULT și,
uite așa, se naște și INVIDIA.
Se uita și-l înjură pe ăla care
are (se pare) NOROC, în loc
să-l BINECUVÂNTEZE pentru
ce are și așa, și el va fi RĂS-
PLĂTIT.

UITAȚI-VĂ la cei care AU
MAI PUȚIN și realizați cât de
''BOGAȚI'' sunteți voi.

Aproape nimeni nu poate
avea totul deodată. Întot-
deauna există un gol în viața
celui care se pare ca are totul.
Dar de ce nu-i vedem pe cei
care sunt bolnavi, în timp ce
noi ne bem liniștiți cafeaua pe
Facebook. Sau pe cel care nu
are ce mânca, sau nu are
acoperiș deasupra capului
sau nu are pantofi în picioare
în mijlocul iernii, în timp ce
noi ne uitam în dulap și avem
o problema că nu știm ce
încălțări să ne asortam ținutei
zilnice?

CÂND SCHIMBI MODUL
DE A PRIVI LUCRURILE, LU-
CRURILE PE CARE LE
PRIVEȘTI SE SCHIMBĂ.
GARANTAT! ÎNCERCAȚI! ÎN
ORICE RĂU EXISTĂ UN BINE:
o lecție...ceva...căutați răspun-
sul, FĂRĂ SĂ VĂ PLÂNGEȚI.

ORICE LUCRU BUN, ORICE
REALIZARE, ORICE RELAȚIE
SUPERBĂ....a trecut prin
suferință întâi. Se poate, dacă
unul poate, pot toți. Suntem la
fel, chiar dacă părem atât de
diferiți. IUBIREA ȘI MULȚU-
MIREA SUNT CHEIA.

Se schimbă lumea din
jurul nostru 

Se schimbă atât de repede,
încât de abia ne obișnuim cu
o anumită schimbare, cu
noile condiții, că apare
altceva. Timpul nu mai este
cum era acum 15 ani, acum
30 de ani. Timpurile nu mai
sunt așa cum le știam  din
vechime. Se spune că timpul
nu mai are răbdare cu noi.
Ceea ce știam că sunt reguli
stabile de lucru și de viață, nu
mai au valabilitate. Din pă-
cate, unele schimbări ne în-
răutățesc și ne murdăresc
viața.

Spunem că oamenii au de-
venit mai răi, ca nu mai au
răbdare, că nu mai au bun
simț, că nu mai există respect,

omenie, empatie.
Afaceri înfloritoare se

prăbușesc într-o zi, oameni
pe care ieri îi vedeai într-o
poziție înaltă și care părea
sigură, dispar sau ajung de
nerecunoscut, valorile se
amestecă cu non valorile.
Uitați-vă de cine suntem
conduși. Uitați-vă cum ne
conduc. Uitați-vă că fac cam-
panii exact cum merg copii
cu plugușorul. Mi-ar fi
rușine să merg din poartă în
poartă, la cât s-a mințit. 

Ministrul Educației nu
știe limba română, al Fi-
nanțelor împrumută tot ce
prinde, iar în sănătate se
fură și se minte pe rupte.
Avem ceva distructiv, se
vede cu ochiul liber.
Bineînțeles, și opoziția este
la fel, multă demagogie.

Ce ne rămâne de făcut să
putem să fim cu mintea în-
treagă și cu sufletul liniștit?
Nu trebuie să fugim de oa-
meni, de responsabilitate. Să
recunoaștem atunci când
greșim. Dacă nu, toate se vor
întoarce împotriva noastră.
Fără o familie puternică și
ordonată, nu vom avea o so-
cietate puternică. 

Dacă noi, bărbații, fugim
de responsabilitatea familiei
și lăsăm totul pe umerii celui
certăreț, violent și care vor-
bește mai mult, atunci dru-
mul nostru nu mai este nici
în familie și nici nu mai avem
pretenții la societate. Iar
beizadelele noastre ne dau
în cap, fiind ocrotite de
mame guralive și așa-zis,
puternice.

Dacă începem să ne re-
spectăm noi pe noi, începem
să ne cunoaștem locul în
familie și, implicit, în soci-
etate, mai avem o șansă la o
familie fericită, la o familie
puternică. Dacă…

Al dumneavoastră același
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Când ai o familie sănătoasă, 
ai pretenţii la o societate sănătoasă!  

Până atunci, trebuie să tăcem
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Mod de preparare:

Roșiile se spală, se taie în
patru și se așază în tăvi
tapetate cu hârtie de copt.
Ceapa curățată și tăiată în
bucăți, se presară împreună
cu usturoiul mărunțit peste
roșiile din tavă. Legumele se
stropesc cu ulei de floarea
soarelui sau de măsline, iar
tava se dă la cuptorul

preîncălzit, pentru două ore.
După acest interval, legu -
mele se macină prin mașina
de tocat sau robotul de
bucătărie, apoi compoziția
rezultată se pasează printr-o
sită deasă. Se poate da și prin
mașina de stors roșii. Sosul
rezultat se pune la fiert și se
condimentează cu sare,
zahăr, oțet, coriandru și

piper. Se mai dau câteva clo-
cote, timp în care se
amestecă mereu, să nu se
prindă. 

Se toarnă apoi în bor-
canele sterilizate, după care,
borcanele cu ketchup se
fierb în baie de apă timp de
40 de minute. Se oprește
focul și se lasă borcanele să
se răcească.

INGREDIENTE

3 kg de dovlecei, 500 g de morcovi, 500 g de ardei

gras, 5 căței de usturoi, 1.5 kg de roșii, boia de ardei

iute (după gust), 100 g de zahăr,  2 linguri de sare,

200 g ulei.

INGREDIENTE

5 kg roșii, două cepe,

6 căței de usturoi, 2 lin-

guri ulei, o lingură de

sare, o linguriță de co-

riandru măcinat, o lin-

guriță de piper negru

măcinat, 2 linguri de

zahăr brun, 2 linguri de

oțet de mere.

Mod de preparare:

Roșiile, dovleceii curățați de coajă și ardeiul curățat
de semințe se dau prin mașina de tocat. Morcovul
mărunțit și ardeiul zdrobit cu presa se adaugă la
legumele trecute prin mașină. Legumele se amestecă
bine, se adaugă sarea, zahărul și uleiul. Compoziția obți -
nută se fierbe la foc mediu, timp de 40 de minute,
amestecându-se periodic, să nu se prindă. La final, se
adaugă boiaua de ardei iute și adjica se mai fierbe timp
de zece minute. Se toarnă apoi în borcanele sterilizate,
capsate și se lasă la cald, până a doua zi.

Ketchup din roșii, la cuptor

Mod de preparare:

Morcovii se curăță și se
rad pe răzătoarea mare.
Gogoşarii, ardeiul gras,
gogonelele şi ceapa se taie fi-
deluţe.  Se pregătește apoi o
cratiță în care se toarnă apa,
zahărul, oţetul, sarea și se
pune la fiert. Când apa în-
cepe să clocotească, se
adaugă zarzavaturile. După
ce zarzavaturile încep să fiar -
bă, se mai lasă 15 minute,
timp în care se amestecă
continuu. La final, legumele
se scurg bine şi se lasă să se
răcorească.

Între timp, muştarul se
amestecă încet cu uleiul,
rezultând o maioneză, care
se încorporează în amestecul
de zarzavaturi răcite. Pasta
obținută se pune în borcane,
deasupra se presară salicilat sau conservant, iar bor- canele se închid ermetic.

Adjika din dovlecei Adjika din dovlecei 

Pastă din legume cu maioneză 

INGREDIENTE

un kilogram de morcovi, un kilogram de gogoşari,

un kilogram de ardei gras, un kilogram de gogonele,

1/2 kg de ceapă, 1/2 l ulei, un borcan de muştar, 750

ml apă, 250 g zahăr, 300 ml oţet, 3 linguri de sare.

Pastă de ardei gras
Ingrediente:  2 kilograme de ardei gras, curățat și

tăiat, 40 ml de apă, o linguriță cu vârf de sare.

Mod de preparare:

Se pregătește o cratiță în care se pune ardeiul tăiat
bucăți și  amestecat cu sare. Cratița cu ardei se acoperă
cu un capac, se  pune la foc și se aduce până la punctual
de fierbere. Atunci se toarnă apa, focul se face mic, iar
ardeii se lasă sub capac aproximativ 20 de minute. După
ce se iau de pe foc, ardeii
se pasează cu blenderul,
până se obține un piure.
Piureul rezultat se
fierbe, sub capac, 10-15
minute, apoi se toarnă în
borcanele fierbinți, ster-
ilizate și uscate. După ce
se înfiletează, borcanele
se acoperă și se lasă la
cald până a doua zi. 
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tALON De ANUNŢ GrAtUit peNtrU persOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 52 mp.,et.3 din patru, cu
pod, balcon închis, izolat pe exterior,
termopan, zona teatru, Hunedoara.
Preț 3600 euro, negociabil, telefon:
0744.593.390.

l Vând garsonieră, 27 mp, et.3,
balcon închis, termopan, ușă metalică,
faianță, gresie, mobilat și utilat, CT.,
zona Dorobanți-Bălcescu, (persoană
fizică, fără agent imobiliar).  Preț:
28.000 euro, telefon: 0745.414.072.

l Cumpăr garsonieră în Deva și
cumpăr 2-3 camere în Deva, case și
terenuri în Deva și împrejurimi. Tele-
fon: 0730.838.097, 0728.547.601.

l Vând imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. 
Alte informații la proprietar. 
Telefon: 0764.053.642.

l Vând garsonieră Deva, zona
Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, semimobilată,
ușă metalică. Preț: 35.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară, bucătărie de vară, cup-
tor pâine, sobe teracotă, fântână,
2500 mp teren, asfalt. Preț: 43.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere 
(70 mp) Deva, vizavi de Casa
Judeţeană de Pensii. Preţ negociabil. 
Telefon 0729.540.470.

l Vând garsonieră confort sporit,
Orăștie, Micro 2, etaj 2, mobilată 
decent. Preț negociabil, telefon:
0724.519.266.

l Vând garsonieră, ultracentral,
Hunedoara, centrală termică. Preț:
15.500 euro, negociabil, telefon:
0744.560.090.

l Vând apartament 3 camere
Deva, piață, decomandat, 65 mp, bal-
con, ușă metalică, uși noi, parchet,
gresie, faianță. Preț: 68.000 euro, ușor
negociabil, telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 3 camere, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

l Vând apartament 2 camere,
cărămidă, amenajat recent, ușă meta -
lică, termopan, centrală termică, aer
condiționat. Merită văzut. Preț:
45.000 euro, telefon: 733.239.066.

l Vând casă în Sântandrei, Deva,
jud. Hunedoara, 2500 mp, 4 camere, 2
băi, centrală. Preț: 65.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0728.170.702.

l Vând casă în Orăștie, 200 mp., 5
camere, baie, bucătărie, hol și cămară,
două pivnițe, magazii,  gaz, apă,
canalizare, curent. Este o zonă liniș -
tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând casă + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând casă, în roșu, în Deva,
zonă centrală, 500 mp, Sc 172, Sd 377
și casă la țară, în roșu, 12 km de Deva,
S 845 mp, Fs 16,6, S 412 mp, S 329 mp,
pretabilă locuință, pensiune etc. Tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând imobil 500 mp, acoperiș
țiglă, construcție din cărămidă, Hărău,
nr.1, (fost CAP), teren 22.000 mp,
curent trifazic, apă, canal, asfalt, la 50
m. de autostradă, zonă industria lă.
Aștept ofertă! Preț: 
25.000 euro, telefon: 0787.804.279.

l Vând casă la 10 km de Deva, 3
camere, baie, bucătărie, garaj, beci, 80
mp, CT, termopan, apă, gaz, canal,
teren 2.200 mp. Preț: 55.000 euro, ne-
gociabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, zona piață, decomandat, 67 mp,
acoperiș de țiglă, boxă, bloc de
cărămidă. Preț: 51.000 euro, telefon:
0725.452.888.

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 urgent și ieftin casă în
Sâncrai, 3 camere, din care două mobi-
late, cu o teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu
apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt
la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.
Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând apartament 2 camere,
piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2
focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:
39.000, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere,
lângă Hotel Deva, 65 mp, parter înalt,
CT, termopan, izolat exterior. Preț:
64.000 euro, telefon: 0722.564.004.

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 fiz-
ică. Telefon: 0725.395.946.

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 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 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. 
Tel. 773.961.339.

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 apartament două camere,
Deva, Minerului, et.2, 38 mp, decoman-
dat, 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 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 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.

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 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 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.

ÎNCHIRIERI

l Proprietar, ofer spre închiriere
apartament 2 camere, mobilat, dotat,
etaj 1, încălzire cu centrală pe gaz.
Preț: 1200 lei, negociabil. Telefon:
0743.071.415.

l Caut o garsonieră sau aparta-
ment pentru închiriat, eventual de
cumpărat, zona  Gojdu sau lângă
piață, parter sau etaj 1, cu lift. Telefon:
0734.151.585.

l Ofer pentru închiriat garso -
nieră Deva, piață, CT, termopan, mo-
bilată și utilată, chirie 130 euro/lună
plus garanție, pentru o persoană cu
venituri stabile. Telefon:
0722.564.004.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et.1zona hotel Deva,
balcon, termopan, mobilat, utilat
complet. Preț: 200 euro plus
garanție, telefon: 0745.292.448.

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

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 grădină, intravilan, 3800
mp, preț 2 euro/mp, nuci, meri, pruni,
loc pretabil pentru casă, cu titlu de
proprietate, întabulată, Dâncu Mic,
telefon: 0787.889.781.

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

l Vând teren extravilan, 989 mp,
în Cristur, str. Bucovina, la capătul
străzii, în partea stângă. Preț: 10.000
lei, negociabil, telefon: 0254.236,013,
0751.284.477.

l Vând teren Deva, str. Archia, 
2,2 hectare (100x200), utilități și 
case aproape,  parcelabil, loc drept.
Preț: 16 euro/mp, negociabil. 
Telefon: 0721.055.313.

l Vând livadă în localitatea
Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren
agricol, la un kilometru de la șosea.
Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Vând  teren intravilan în sat
Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST
0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m. Preț
6 euro/mp, negociabil. Tel.
0769.213.866, 0766.514.949.

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 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

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

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

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 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 tractor U659 cu remorcă
auto 7 to, înscrise în circulație, preț
24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-
cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit G
13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă fur-
gon neînmatriculată, preț: 6000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0747.254.214.

l Vând Skoda Fabia 1,4 TDI Diesel,
adusă din Franța, în stare foarte bună
de funcționare, ITP valabil până în
aprilie 2021, asigurare până anul vi-
itor. Preț: 2200 euro, alte detalii la tele-
fon: 0734.191.128.

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

l Vând Citroen ZX 1992, CP
C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:
550, telefon: 0754.391.915.

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 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.

PIERDERE

l SC INTERDECONS SRL, cu sediul

în localitatea Simeria, str. Horia, nr.2,

județul Hunedoara, CUI20950005,

J20/192/2007.  Administrator:

Rișcuța Ruxandra Cristina anunț că

am pierdut Certificatul de Înregistrare

al firmei și Certificatul Constatator – 2

bucăți. Se declară nule..

OFERTE DE SERVICIU

l Angajez manager, asistente
medicale, infirmiere. Tel.0753.083.333.

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

MATRIMONIALE

l Domn singur, din Deva, pen-
sionar, 71 de ani, fără vicii majore,
doresc să cunosc o doamnă singură,
fără obligații, de vârstă apropiată, la
care să mă pot muta, pentru a ne con-
tinua viața. Menționez că sunt sănătos
și agreabil. Telefon: 0746.900.501.

l Domn de 64 de ani, pensionar,
cu casă, divorțat, doresc să cunosc o
doamnă singură, pentru căsătorie.
Rog seriozitate. Telefon: 0745.973.801.

l Domn, 50 de ani, întreprinzător,
caut femeie de 36-48 de ani pentru
prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
0723.740.717. 

l Domn distins, 65 de ani, caută
doamnă de vârstă apropiată, pentru
prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.729.161.

l Tânără, simpatică, sinceră, sin-
gură, ardeleancă, doresc să cunosc un
tânăr serios, pentru prietenie-căsăto-
rie. Rog seriozitate. Tel. 0756.310.694.

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

DIVERSE

l Vând obiecte sanitare:  chiuvetă
cu picior, vană din fibră de sticlă, chiu-
vetă inox pentru bucătărie și altele.
Toate sunt în stare foarte bună. 
Telefon: 0728.160.401.

l Vând mobilă de living, din lemn
compusă din: masă ovală, extensibilă,
6 scaune, două vitrine și candelabru
deosebit, cu sticlă fumurie, tablouri în-
rămate cu peisaje, îmbrăcăminte,
încălțăminte, genți asortate, eventual
vrac. Prețuri negociabile, telefon:
0758.832.493.

l Vând foarte convenabil moni-
tor, tastatură și boxe, în stare foarte
bună. Preț negociabil, telefon:
0723.381.948.

l Vând service-auto plus magazin
de piese auto, la parter. La etaj
locuință compusă din trei camere,
baie și terasă mare, Orăștie. Preț:
220.000 euro, telefon: 0764.053.642.

l Vând micro-stupină de cerce -
tare, creștere, înmulțire și producție.
Preț: 15.500 lei, telefon: 0721.284.248.

l Ofer mere de vară unui între-
prinzător cu cazan de țuică: ionatan –
roșii, căzute din pom, numai pentru a
fi adunate. Telefon: 0254.211.731,
orele 14,00 – 14,00 - 21,00.

l Vând goblenul Maica Domnului
rugându-se, înrămat, 16x21 cm, preț:
480 lei și tablou ”Cina cea de Taină,
înrămat, 84x4 cm, preț 75 de lei. Tele-
fon:  0725.483.189, 0726.899.996.

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

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

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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Domnului Klaus Werner
Iohannis, președintele
României, 
Domnului Robert Cazan-
ciuc, președintele Senatu-
lui,
Domnului Marcel Ciolacu,
președintele Camerei Dep-
utaților,
Domnului Ludovic Orban,
prim-ministrul României,

Stimați reprezentanți ai sta -
tului român,

Prin OUG 60/2019, Guver-
nul României a constituit
cadrul legislativ pentru sal-
varea de la faliment a unor ac-
tive ce concură la siguranța
energetică și implicit siguranța
națională a României. 

Având în vedere situația
economico-financiară a Com-
plexului Energetic Hunedoara,
a fost inițiat un program de re-
structurare și reorganizare
care prevedea înființarea a
două entități juridice astfel:
una  constituită din minele Lu-
peni, Vulcan, Livezeni, Lonea și
Termocentrala Paroșeni (re-
spectiv Complexul Energetic
Valea Jiului), și a doua constitu-
ită din activele (grupurile ener-
getice) ale Termocentralei
Mintia, care să fie transferată în
proprietatea și administrarea
Consiliul Județean Hunedoara,
instituție care și-a manifestat
interesul în acest sens. 

Întrucât producția de căr-

bune din Valea Jiului asigură
doar funcționarea Termocen-
tralei Paroșeni, s-a decis asigu-
rarea cărbunelui pentru
Termocentrala Mintia din alte
surse, necesitate confirmată în
2020 de cele cinci opriri totale
ale Termocentralei Mintia din
lipsă de cărbune, Termocen-
trala Paroșeni fiind oprită în
toată această perioadă de timp. 

În vederea conformării la
normele impuse de legislația
de mediu, cu costuri cât mai
scăzute, pentru Termocentrala
Mintia s-a decis utilizarea căr-
bunelui cu conținut redus de
sulf și de cenușă. Cărbunele
INDO 4200 are un conținut
scăzut de sulf și cenușă, a cărui
utilizare nu mai necesită re-
alizarea instalațiilor de desul-
furare și nici creșterea
capa cității electrofiltrelor, care
erau foarte costisitoare, sume
estimate la ordinul sutelor de
milioane de euro. Prin folosirea
cărbunelui INDO 4200 ar fi tre-
buit să avem costuri extrem de
reduse pentru Termocentrala
Mintia. 

Practic, utilizând acest căr-
bune ea poate funcționa în-
deplinind toate condițiile
impuse de legislația de mediu
și realizând indici de perfor-
manță care să îi permită in-
trarea pe piața de energie
electrică.

În acest sens, în trimestrul
patru al anului 2019 au fost fi-

nalizate testele de ardere a
acestui sort de cărbune, rezul-
tatele confirmând arderea cu
succes a cărbunelui cu conținut
redus de sulf și de cenușă, tip
INDO 4200, urmând ca în 
cursul anului 2020 să fie real-
izate lucrările de adaptare la
utilizarea noului sort de căr-
bune, la Grupul nr. 2, și ulterior
la celelalte grupuri. 

Din motive necunoscute de
mine, toate demersurile între-
prinse în acest sens au fost sis-
tate. 

În acest moment, la situația
existentă se adaugă și nemul -

țumirea salariaților privind
neacordarea drepturilor sala -
riale și nesiguranța zilei de
mâine, nemulțumirea mani-
festându-se în momentul de
față și prin declararea grevei
foamei. 

Apelurile repetate adresate
de către salariați Guvernului,
atât premierul cât și miniș -
trilor, nu au primit răspuns, iar
oficialii nu au dat curs invitației
de a purta un dialog cu admi -
nistrația și cu sindicatele. 

În acest sens, vă rog să dis-
puneți de urgență urmă-
toarele: 

- având în vedere situația
gravă în care se află Termocen-
trala Mintia, solicit inițierea di-
alogului cu reprezentanții
salariaților în vederea re-
nunțării la greva foamei;

- asigurarea cărbunelui
necesar pentru reluarea activi -
tății Termocentralei Mintia în
vederea asigurării apei calde în
Municipiul Deva, mai ales în
această perioadă critică gene -
rată de pandemie. Menționez
că Termocentrala Mintia asig-
ură apa caldă și căldură la
peste 4500 de apartamente și
sute de instituții publice (școli
și grădinițe) și agenți eco-
nomici;

- aplicarea OUG 60/2019 în
sensul reluării demersurilor
privind reorganizarea și re-
structurarea Complexului 
Energetic Hunedoara, prin
darea în plată a activelor ener-
getice și miniere și înființarea
celor două noi entități, respec-
tiv Complexul Energetic Valea
Jiului și Termocentrala Mintia.

Îmi exprim speranța că
apelul meu nu va rămâne fără
răspuns. 

Cu multă considerație, 
Laurențiu Nistor, 

Deputat PSD Hunedoara

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -
Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
Accent Media SRL. Cod de identificare atribuit de
Autoritatea Electorală Permanentă la de-
semnarea mandatarului financiar:21200019.

SCRISOARE DESCHISĂ PRIVIND SITUAȚIA 

COMPLEXULUI ENERGETIC HUNEDOARA ADRESATĂ:

Începând din a doua
jumătate a lunii iunie,
producătorii și arti-

zanii din județul Hune-
doara se bucură de
promovare online 
gratuită, prin intermediul
platformei www.produs-
dehunedoara.ro, 
o inițiativă a Agenției de
Dezvoltare Economico-So-
cială a Județului Hune-
doara, instituție publică
aflată în subordinea Con-
siliului Județean Hune-
doara.

Informațiile disponibile pe
site au fost structurate în
patru mari categorii: Produse
Agricole, Meșteri Populari,
Artizanat și Produse de Arti-
zanat, Magazine și Mari Pro-

ducători. De asemenea, pro-
ducătorii sunt grupați pe cele
6 zone etnografice de prove-
niență, iar produsele sunt
prezentate în funcție de tipul
acestora: produse apicole,
dulcețuri, siropuri, lactate și
brânzeturi, fructe și legume,
uleiuri, produse de panificație
și așa mai departe.

Meșterilor populari și arti-
zanilor din județ le-a fost ded-
icată o secțiune distinctă,
aceștia fiind promovați prin
prisma îndeletnicirilor lor și a
poveștilor legate de acestea.
Cei interesați pot găsi aici
datele de contact ale meșter-
ilor și ale atelierelor care con-
fecționează costume
populare, obiecte de decor

din lemn, picturi, ceramică
rustică sau decorativă și
multe alte obiecte de arti-
zanat.

Pe platforma Produs de
Hunedoara se pot înscrie gra-
tuit producătorii locali tradițio -
nali, meșterii populari și
artizanii din județ, transmițând
o solicitare prin intermediul
site-ului sau pe e-mail la adresa
adeh_hd@yahoo.com.

Produs de Hunedoara - Bun și fain, cu drag din Ardeal


