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Anul acesta, țara noastră va trece la ora de
iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie.
Astfel că, ceasurile vor fi date înapoi, 
ora 4,00 urmând să devină ora 3,00, ziua de
25 octombrie fiind cea mai lungă din an./p.8

Fondat de Cornel POENAR
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Părinţii pot primi sprijin de
la stat în perioada în care
copiii învaţă de acasă. 
Care sunt condiţiile ce 
trebuie îndeplinite pentru a
beneficia de acest ajutor. 
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, prin
ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Deva,
str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Promisiunile onorate în
timpul mandatelor s-au
regăsit în voturile primite
la alegerile locale. Primarii
din Luncoiu de Jos şi 
Bucureşci au câştigat 
noi mandate.
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Pandemia loveşte 
în şcoli: 5.000 de elevi 
în „scenariul roşu”

Pandemia loveşte 
în şcoli: 5.000 de elevi 
în „scenariul roşu”

Termocentrala Mintia, dar şi alte companii
sau instituţii din judeţ au intrat pe lista 

focarelor COVID-19 /pag.3

Ora de Iarnă

POLITICPag.5
Organizația Județeană a
PSD Hunedoara a depus
miercuri, 21 octombrie, la
Biroul Electoral Județean
de circumscripție dosarele
candidaților la alegerile
parlamentare din acest an. 
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R
ecent, ne-au contac-
tat câțiva pacienți ai
tinerei medic spe-

cialist - medicină internă
Gabriela Cristina OLTEAN
(foto 1) de la Spitalul Mu-
nicipal Brad pentru a ne
sugera să creionăm câteva
aspecte pozitive din activi-
tatea acesteia, pe fondul
realelor calități profesio -
nale și morale, pe care le
dovedește din plin.

Cum spitalul din Brad se
află în subordinea Primăriei,
am discutat cele întâmplate
cu primarul recent reales
(fapt pentru care îl felicităm),
Florin CAZACU (medalion) și
care la rându-i ne-a declarat:
„mă bucură faptul că tinerii
medici, respectiv Gabriela
Cristina OLTEAN, sunt apreci-
ați de pacienți. Acest aspect
confirmă faptul că activitatea
lor în spital înseamnă o ade-
vărată lecție de muncă și
viață, de o continuă formare
profesională și morală.

Eu îi felicit pe toți medicii
care știu să poarte în inimă
dorința de însănătoșire a pa-
cienților, dreptul la sănătate
și viață al acestora”.

...Cum era și firesc, am con-
tactat-o pe tânăra medic
Gabriela Cristina OLTEAN,
care cu amabilitate ne-a
răspuns la câteva întrebări.

- De ce medic internist și
nu altă specializare?

- Dat fiind faptul că în prac-
tica medicală destul de rar în-
tâlnim pacienți care să sufere
de o singură afecțiune, medi-
cina internă este specialitatea
medicală care privește orga -
nismul în ansamblu, ca un tot
unitar, realizând atât o evalu-
are diagnostică complexă cât
și o monitorizare a bolilor
cronice în condiții de polipa-
tologie.

-  Ce înseamnă pentru
dumneavoastră dragostea
pentru profesia și spe-
cializarea aleasă?

- Dragostea față de oa-
meni, dorința de a-i ajuta și
de a le alina suferințele,
bineînțeles în limitele ome -
nești cu putință.

- Sunteți mulțumită de
condițiile de muncă în uni-
tatea spitalicească unde lu-
crați?

- Spitalul Municipal Brad
este o unitate sanitară de ca -
tegoria a 4-a, de interes mi-
croregional, aflată în continuă
dezvoltare; atât conducerea
unității cu sprijinul Primăriei,
cât și cadrele medicale cola-
borează pentru a oferi pa-
cienților servicii medicale de
calitate care presupun atât
personal medical calificat cât
și aparatură medicală perfor-
mantă. Lucrările de reabili -
tare și achizițiile medicale

efectuate în ultimul an
demonstrează dorința de
dezvoltare a acestuia. 

- Credeți în legea com-
pensației?

- Cred în primul rând în
Dumnezeu, apoi cred în cei 7
ani de acasă, cred în bun simț
și adevăr și da... „culegi ceea
ce semeni”.

- Vorbiți-ne despre o sa -
tisfacție inedită ca medic in-
ternist.

- Satisfacția vine cu fiecare
pacient diagnosticat și tratat
corespunzător care se în-
toarce cu acel „Mulțumesc!”
spus cu lacrimi în ochi și glas
tremurat.

- Vă simțiți o femeie in-
vidiată?

- Nu aș vrea să spun invidi-
ată, dată fiind conotația ne -
gativă a acestui cuvânt, mai
degrabă apreciată ca om,
medic, soție și fiică și, pe vi-
itor, ca mamă.

- Ne puteți puncta even-
tualele greutăți cu care vă
confruntați în activitatea zil-
nică?

- Din păcate, nu toți pa-
cienții sunt instruiți în ve -
derea realizării și respectării
unor programări prealabile
care au menirea să deconges-
tioneze holurile spitalului și

să scurteze timpul de aș tep -
tare la medic, mai ales în con-
textul epidemiologic actual.
Menționez că nu fac referire
la pacienții în stare gravă, cu
decompensări acute, care be -
neficiază de asistență me di -
cală de urgență în cadrul UPU
Brad.

- Cum împărțiți timpul
între activitatea de medic și
cea familială?

- Majoritatea timpului o
petrecem la locul de muncă
care devine astfel a doua casă
pentru noi, soțul meu fiind și
el medic. Dar reușim să ne
facem timp și pentru familia
noastră, bucurându-ne de
fiecare clipă petrecută împre-
ună.

- Cât despre studiul indi-
vidual și cercetarea științi-
fică în domeniu, ne puteti
zice ceva?

- Profesia noastră pre-
supune o reactualizare per-
manentă a cunoștințelor prin
studiu individual și educație
medicală continuă, partici-
parea realizându-se în
această perioadă în mediul
online.

- Care vă sunt calitățile

de care vă bucurați în fața
pacientului căruia trebuie
să îi citiți din ochi durerea?

- Încerc să îi ascult și să le
înțeleg suferința, să dau
dovadă de răbdare și em-
patie. 

- Aveți și calități care vă
deranjează?

- Cu toții avem calități și
defecte din care derivă unici-
tatea noastră; bine ar fi să le
vedem inițial pe ale noastre și
apoi pe ale celor din jur.

- Cât despre agenda de
lucru a unei zile, ce ne puteți
zice?

- Fiecare zi o încep cu zâm-
betul pe buze. Dimineața o în-
cepem cu vizita pacienților
internați pe secție și conti -
nuăm cu activitatea pe ambu-
lator în cadrul căruia
rea lizăm consultații și pro-
gramări pentru spitalizările
de zi. Ulterior, activitatea se
mută în cadrul secției de
medicină internă unde efec-
tuăm investigații clinice și
paraclinice necesare diagnos-
ticării și tratamentului ulte-
rior al fiecărui pacient, totul
cu dragoste pentru oameni. 

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării

Dragostea faţă de oameni şi 
dorinţa de a le alina suferinţele
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N
umărul şcolilor din
judeţul nostru care
au activitate exclu-

siv online este în creştere.
Deva – Aproape 5.000 de

elevi din 11 şcoli şi licee din
judeţul Hunedoara îşi des-
făşoară cursurile exclusiv
online, iar alte 36 de unităţi
de învăţământ, cu aproape
2.000 de elevi, sunt cuprinse
în programul de lucru cu
pre zenţa la jumătate la 
cursuri, relevă datele Direcţiei
de Sănătate Publică, prezen-
tate de Instituţia Prefectului. 

Între unităţile de învăţă -
mânt cu activitate online se
înscriu Liceul "Traian La -
lescu" din Hunedoara, Liceul
Pedagogic "Regina Maria",
Liceul Sportiv din Deva şi
Licel tehnologic din Simeria.
De asemenea, la Colegiul
Naţional "Decebal" Deva o

parte din clasele de gimnaziu
şi mai multe clase de liceu îşi
desfăşoară procesul de în-
văţământ după "scenariul
roşu".

Pe listă mai sunt prezente
liceul din oraşul Uricani şi
şcolile generale din loca -
lităţile Pui, Veţel şi Mintia.

Conform unei informări a
Instituţiei Prefectului Hune-
doara, în judeţ sunt nouă fo-
care de COVID-19, dintre
care trei sunt la secţia de ATI
a Spitalului de Urgenţă
Petroşani, secţia Neurologie
a Spitalului Municipal din
Hunedoara, Spitalul Jude -
ţean de Urgenţă Deva şi Spi-
talul Municipal Lupeni.

Alte focare au fost con-
semnate la Direcţia de Asis-
tenţă Socială Deva, la o
fabrică de cablaje auto din
Deva, unde sunt 68 de anga-

jaţi infectaţi cu noul coro -
navirus, la un club sportiv
din Hunedoara, cu 11 juniori
la fotbal, şi la Liceul Sportiv
din Deva.

Datele oficiale arată că în
ultimele 14 zile în judeţ au
fost consemnate 1.170 de

cazuri active de COVID-19,
cu 275 de persoane inter-
nate şi 308 în evaluare la spi-
tal. 

De la începutul pandemiei

au fost înregistrate 200 de
decese din cauza infecţiei cu
noul coronavirus, iar 2.308
persoane s-au vindecat de
COVID-19.

Deva – Cel puţin şapte an-
gajaţi ai Termocentralei Min -
tia s-au îmbolnăvit de
COVID-19, Direcţia de Sănă-
tate Publică (DSP) Hunedoara
declanşând o anchetă epi-
demiologică la acest agent
economic. 

Pe de altă parte, preşedin-
tele Sindicatului „Solidaritatea
Hunedoara” de la Termocen-

trala Mintia, Cristian Iştoc, a
informat că salariaţii infectaţi
cu noul coronavirus lucrează
în sectorul de reparaţii şi la
serviciile TESA.

„Dacă apar cazuri şi în rân-
dul celor de la exploatare,
riscul ca termocentrala să fie
din nou „la zero” creşte foarte
mult”, a afirmat liderul sindi-
cal.

Şapte angajaţi ai 
Termocentralei Mintia s-au

îmbolnăvit de COVID-19

Covid -19: Aproape 5.000 de elevi
învaţă exclusiv online

Incidenţa cazurilor COVID-19
Incidenţa cazurilor de COVID-19 în judeţul Hunedoara

a ajuns la 1,46 la o mie de locuitori. 

Deva – Părinţii pot benefi-
cia de zile libere în cazul în
care copiii nu pot merge la
şcoală pentru că unităţile de
învăţământ sunt trecute în
“scenariul roşu” din cauza
COVID-19, Legea 19/2020
fiind cea care stabileşte con -
diţiile în aceste situaţii.

„Conform prevederilor
aces tui act normativ, se
acordă zile libere unuia dintre
părinţi pentru supravegherea
copiilor, în situaţia închiderii
temporare a unităţilor de în-
văţământ unde aceştia sunt
înscrişi, ca urmare a condiţi-
ilor meteorologice nefavora-
bile sau a altor situaţii
extreme decretate astfel de
către autorităţile competente

cu atribuţii în domeniu”, a de-
clarat inspectorul şef al In-
spectoratului Teritorial de
Muncă Hunedoara, Adrian
Bozdog.

Condiţiile de acordare a
zilelor libere se aplică pă -
rinţilor care îndeplinesc cu-
mulativ următoarele condiţii:

- au copii cu vârsta de până
la 12 ani sau au copii cu diza -
bilităţi cu vârsta de până la 26
de ani, înscrişi în cadrul unei
unităţi de învăţământ sau de
educaţie timpurie antepreş-
colară

- la rândul său, celălalt
părinte nu poate beneficia de
zile libere.

Totodată OUG 147/2020
prevede unele măsuri pentru

părinţi în situaţia limitării sau
suspendării activităţilor di-
dactice care presupun
prezenţa efectivă a copiilor în
unităţile de învăţământ şi în
unităţile de educaţie timpurie
antepreşcolară, unde aceştia
sunt înscrişi, ca urmare a
rezultatului anchetei epi-
demiologice determinate de
răspândirea  coronaviru-sului
SARS-CoV-2, efectuată de di-
recţia de sănătate publică
judeţeană şi având în vedere
hotărârile comitetului ju de -
ţean pentru situaţii de ur-
genţă.

Prevederile ordonanţei se
aplică părinţilor care în-
deplinesc cumulativ urmă-
toarele condiţii:

a) au copii cu vârsta de
până la 12 ani sau au copii cu
dizabilităţi cu vârsta de până
la 26 de ani, înscrişi în cadrul
unei unităţi de învăţământ
sau de educaţie timpurie an-
tepreşcolară

b) celălalt părinte nu be -
neficiază, la rândul său, de zile
libere.

ITM Hunedoara reco-
mandă angajaților și angaja-
torilor să ia măsuri pentru
îndeplinirea cu maximă stric -
tețe a dispozițiilor autori -
tăților abilitate. Totodată,
angajatorii trebuie să facă
toate demersurile necesare
pentru acordarea drepturilor
conferite de lege.

Cum se acordă zilele libere părinţilor 
în situaţia închiderii şcolilor
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P
rimarul comunei
Luncoiu de Jos a
adresat un mesaj

de mulţumire cetăţe-
nilor

Luncoiu de Jos – Alegerile
locale din 27 septembrie au
confirmat, încă o dată,
vechiul proverb românesc
care spune că „omul sfinţeşte
locul”. Aşa s-a întâmplat şi în
comuna Luncoiu de Jos, unde
primarul Călin Dud a fost
reales în fruntea comunităţii
locale pentru un mandat de
patru ani. 

Campania edilului din
Luncoiu de Jos a fost una nor-
mală pentru că dacă ai ce
arăta oamenilor aceştia ştiu
să aprecieze ceea ce ai făcut
în perioada mandatului tău.

Investiţiile în infrastructura
locală, reabilitarea unor dru-
muri comunale, dar, mai ales,
modernizarea şcolii generale
din comună au contat, cu si -
guranţă, în rezultatul votului.
Mai mult decât atât, proiectul
major al administraţiei lo-
cale, acela de racordare la
conducta magistrală de gaz
metan, conduce spre un alt
orizont de viaţă al cetăţenilor
din zonă.

„Rezultatul votului con-
firmă ceea ce discutam cu oa-
menii în timpul campaniei
electorale. Este vorba despre
prietenia puternică dintre
administrația publică și
cetățenii comunei Luncoiu de
Jos. Tuturor, le mulțumesc
pentru alegerea continuității

și doresc să-i asigur de tot re-
spectul meu. Nu voi face eco -
no mie la efort pentru ca
localitatea noastră să înflore-
ască și mai mult și nici nu voi
tolera comportamente care
să afecteze climatul construc-
tiv de pe meleagurile noastre.
Chiar dacă mai avem multe
de făcut sunt convins că dacă
Dumnezeu va permite le vom
înfăptui pe toate împreună”, a
declarat primarul comunei
Luncoiu de Jos.

Din partea noastră, îi
dorim primarului să-şi poată
pune în practică toate pro -
iectele pe care şi le-a propus,
pentru ca oamenii locului să
trăiască la acel stan dard pe
care şi-l doresc.

Primarul comunei Luncoiu
de Jos: Între cetăţeni 

şi administraţie există 
o relaţie puternică

Deva – Conducerea Con-
siliului Judeţean Hunedoara
a analizat situaţia lucrărilor
la drumul care duce de la
Hunedoara spre localitatea
Feregi. La discuţii au luat
parte proiectantul, executan-
tul și dirigintele de șantier, în
atenţie fiind stadiul proiectu-
lui precum și posibilitatea
continuării lucrărilor pe pe-
rioada condițiilor meteo fa-
vorabile în cadrul proiectului
de modernizare a unor sec-

toare ale DJ 687J. În acest
moment, proiectul prezintă
un progres fizic de 40%, lu-
crările fiind începute în luna
iunie a acestui an.

Proiectul „Modernizare DJ
687J: Hunedoara – Boș –
Groș – Cerbăl – Socet – Fe -
regi, tronson km 21+400 –
km 24+900 și tronson km
25+600 – km 27+400” pre-
supune modernizarea părții
carosabile, lucrări de asigu-
rare a scurgerii și evacuare a

apelor, de amenajare a inter-
secțiilor cu drumurile late -
rale, de marcaj longitudinal
și montajul indicatoarelor

rutiere.
Prin modernizarea tron-

soanelor cu îmbrăcăminte
pietruită se realizează îm-

bunătățirea condițiilor de
circulație pentru localnici,
pentru copiii din satele
tranzitate, privind accesul la
locurile de muncă, respectiv
la școli și licee. De asemenea,
existența unei căi de comuni-
cații îmbunătățită va asigura
efectuarea unui schimb su-
perior și rapid de mărfuri.

Valoarea este de 6,5 mili -
oane de lei, iar finanțarea
este asigurată din bugetul CJ
Hunedoara. 

Analiză: Drumul de la Hunedoara spre Feregi, 
în atenţia Consiliului Judeţean

Bucureşci – Pandemia de
COVID 19 pare că nu se mai
termină, iar oamenii sunt
nevoiţi să-şi schimbe stilul de
viaţă. Masca de protecţie
tinde să devină un accesoriu
obligatoriu al ţinutei de
fiecare zi, o dată pentru că
este impusă de legislaţie în
anumite situaţii, dar şi pentru
că oamenii sunt din ce în ce
mai responsabili şi observă
cât de importată este în cotid-
ian. 

„Din păcate, nu toată lumea
îşi permite să-şi cumpere
atâtea măşti de protecţie pe
câte ar avea nevoie. Iar aici in-
tervin autorităţile pentru care
sănătatea oamenilor con-
tează. Este şi cazul comunei
Bucureşci, cu satele ei fru-
moase aşezate într-o zonă
mirifică. Pentru cetăţenii co-
munei, ale căror venituri nu le
permit să-şi achiziţioneze
utilele măşti de protecţie,
primăria a făcut demersurile
necesare, iar acum le poate
oferi gratuit celor care au
nevoie de ele”, spune primarul
reales Mircea Ghilean. 

Concret, Primăria Bucu -
reșci distribuie în mod gra-
tuit un set de 30 de măști de
protecție, la sediul primăriei,
conform Legii 146/

24.07.2020, următoarelor
categorii de beneficiari:

a) persoanele din familiile
beneficiare ale ajutorului so-
cial acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modi-
ficările și completările ulte-
rioare;

b) persoanele din familiile
beneficiare de alocaţie pentru
susţinerea familiei acordată în
baza Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susți -
nerea familiei, republicată, cu
modificările şi completările
ulterioare;

c) pensionarii sistemului
public de pensii ale căror
drepturi sunt de până la 1.000
lei inclusiv, reprezentând
nivelul indemnizaţiei sociale
pentru pensionari prevăzute
de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei so-
ciale minime garantate, apro-
bată prin Legea nr. 196/2009,
cu modificările ulterioare;

d) persoanele încadrate în
grad de handicap care nu re-
alizează alte venituri.

Beneficiarii vor prezenta
acte doveditoare privind veni -
turile pe care le realizează,
adică un cupon pensie, cupon
indemnizație handicap, etc.

Bucureşci: Măşti de protecţie
gratuite pentru persoanele

cu venituri mici



Deva - Organizația Jude -
țeană a PSD Hunedoara a
depus miercuri, 21 octom -
brie, la Biroul Electoral
Județean de circumscripție
dosarele candidaților la ale -
gerile parlamentare din
acest an. 

La Senat, lista PSD este
deschisă de senatorul în
funcție Cristian Resmeriță
care este urmat pe locul doi
de Ion Bădin. Locurile 3 și 4
sunt ocupate de Maria Ște-
fănie, respectiv Valeria Fil-
imon, iar pe poziția a cincea
se află Ciprian Roman.

La Camera Deputaților,
lista de candidați este des -
chisă de deputatul în funcție
Natalia Intotero. Pe poziția a
doua se află deputatul Ilie
Toma, iar pe locul 3, sena-
torul în funcție Viorel Sălan.
Poziția a patra este ocupată
de Marius Heljiu, iar a cincea
de Ovidiu Olari. Urmează Lu-
minița Hurgoiu, Lucian Rus

și Gabriel Ionuț Pârva. 
„Echipa PSD a județului

Hunedoara pentru Parla-
mentul României a intrat ofi-
cial în competiția electorală
cu oameni foarte bine pre -
gătiți profesional, cu expe-
riență în politică și cu
do  rința de a face lucruri
bune pentru români.

Candidez pe locul II pen-
tru funcția de deputat PSD al
județului Hunedoara și ală-
turi de colegii mei, cu cre -
dință în Dumnezeu și cu
susținerea dumneavoastră
prin votul ce-l exprimați în 6
decembrie 2020, vă asigur că
rămânem oamenii în care
fiecare locuitor al județului
găsește un prieten și un spri-
jin real.

Cu fiecare ocazie am
demonstrat că sunt alături
de hunedoreni și împreună
cu colegii mei voi depune
toate eforturile necesare
pentru ca românii să trăiască

decent în țara lor, tinerii să
aibă un viitor și seniorii să fie

respectați”,a  declarat depu-
tatul Ilie Toma. În 2016, PSD

a obținut 4 mandate de dep-
utat și două de senator.
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DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)
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PSD a depus listele de candidaţi la Parlament

B
rădeanca  Natalia In-
totero a fost desem-
nată cap de listă

pentru un nou mandat  la
Camera Deputaților din
partea  PSD  Hunedoara.
Decizia  a fost luată în
cadrul unei întâlniri a
reprezentanților social –
democraţilor hunedoreni
şi are la bază implicarea
sa în calitate de actual
deputat şi fost ministru  în
soluţionarea multor pro -
bleme de interes social şi
economic la nivel local,
precum şi promovarea și
susținerea comunității
românilor de pretutin-
deni.

Potrivit declaraţiilor făcute
cu ocazia depunerii candida-
turii la BEJ  Hunedoara, Na-
talia Intotero a precizat,între
altele, că va candida pentru
un nou mandat ,,cu dorința de

a continua munca în folosul
hunedorenilor. Vreau să mul -
țumesc tuturor colegilor şi
colegelor pentru încre derea
și susținerea acordată. Așa
cum am fost și până acum,
parlamentarii PSD au fost o
echipă unită în folosul hune-
dorenilor, în folosul ro mâ -
nilor. 

Din cele pest 80 de pro -
iecte legislative pe care le-am
inițiat, peste 40 au devenit
legi care sunt în vigoare, in-
clusive pentru hunedorenii
noştri. Vă asigurăm că vom fi
o echipă unită în continuare
şi vom acționa tot timpul pen-
tru a sprijini, în orice împre-
jurare pe hunedorenii noştri”.

Alături de Natalia Intotero
pentru Camera Deputaților
pe liste, în ordinea locurilor,
mai figurează  Ilie Toma, res -
pectiv  Viorel Sălan.

Natalia Intotero , locul întâi
la Camera Deputaţilor

D
epunerea  listelor
pentru Parlamentul
României a adus în

AUR –ul  hunedorean sur-
prize de proporţii. 

Fostul candidat la Preşe -
dinţia Consiliului Judeţean
Hunedoara, avocatul  Cosmin
Roncioiu şi decan al Baroului
Hunedoara, a fost dat de-o
 parte de pe lista de candidaţi
pentru Ca mera Deputaților, de
către conducerea ju de ţeană a
partidului, în fa voarea altor
persoane. 

Şocul este cu atât mai mare
precum și nedumerirea mul-
tor colegi de partid, întrucât la
alegerile locale Cosmin Ron-
ciou a înre gistrat un scor, la
nivel de județ, aproape dublu
faţă de partid. Situația de faţă

riscă să ducă la tensiuni în
partid, inclusiv la ple carea
unor membri, oameni
cu o viziune po li tică
serioa să și apre ciați
în mediile profe-
sionale unde își des-
fășoară activitatea.

Gurile rele spun
că pe locurile întâi
atât la Senat, cât şi la
Camera Deputaților,
se află ,,Fina şi cu Nașa”!
De menţionat că, în mai
multe rânduri, Cosmin Ron-
cioiu s-a remarcat printr-o ati-
tudine critică asupra unor
aspecte şi decizii ale mai mari -
lor peste AUR-ul hunedorean.

Contactat telefonic, pre şe -
dintele AUR - organizaţia Hu -
nedoara, Tiberiu Bârstan, 

n e -
a precizat

că “decizia privind listele pen-
tru Parlament a fost luată în
cadrul organizaţiei, fiind una
de ultim moment, avându-se
în vedere timpul limită pentru
depu nerea candidaturilor”.

Lovitură de teatru în AUR-ul  hunedorean!

,,Fina şi cu Nașa’’, cap de listă
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CONVOCATOR

Administratorul unic al CHIMICA S.A., cu sediul in
Orastie, Str. Codrului, Nr. 24, jud. Hunedoara, avand codul
unic de inregistrare: RO 21482902 si nr. de ordine în Reg-
istrul Comertului J20/134/2012, prin Reprezentantul său
permanent, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionar-
ilor pentru data de 26.11.2020 ora 11:00 ce va avea loc în
municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj, pentru
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data
de 16.11.2020, considerată ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvo-
rumul de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Soci-
etăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea
nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală,
pentru data de 27.11.2020 în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi
având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea garantării cu toate și orice bunuri mobile
și/sau imobile proprietatea Societății și/sau a altor societăți
afiliate, legate sau fidejustoare, cu creanțe prezente și/sau
viitoare rezultând din contracte comerciale, ipoteci mobil-
iare asupra stocurilor, ipoteci mobiliare asupra conturilor
bancare, contracte de fideiusiune, de rangul I și/sau de rang
subsecvent, asumarea calității de codebitor garant pentru
facilitățile de credit ce se vor contracta de către oricare din
celelalte societăți ale grupului de companii Chimica (Chim-
sport SA, Chimsport Automotive SA, Chimica Automotive
SA, Ves SA, Chimica Research & Development SA, Chimica
Real Estate SRL, Chimica Navete & BLC SRL, Chimica Med-
ical SRL) pentru achitarea obligațiilor fiscale față de bugetul
statului român în cadrul procedurii de restructurare în con-
formitate cu procedura reglementată de OG nr. 6/2019
privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată și modi-
ficată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind in-
stituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea
altor acte normative.

2. Aprobarea garantării cu toate și orice bunuri mobile
și/sau imobile proprietatea Societății și/sau a altor soci-
etăți, cu creanțe prezente și/sau vitoare rezultând din con-
tracte comerciale, ipoteci mobiliare asupra stocurilor,
ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare, contracte de
fideiusiune, de rangul I și/sau de rang subsecvent,
asumarea calității de codebitor garant, a unor facilități de
credit ce se vor contracta și/sau contractate, ca demers de
schimb de garanții cu băncile partenere și/sau cu statul
român și/sau cu furnizori garantați, având ca și scop iden-
tificarea celor mai bune condiții de garantare pentru
obținerea finanțărilor necesare și contractarea de facilități
de credit pentru achitarea obligațiilor fiscale în cadrul pro-
cedurii reglementată de OG nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr.
114/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Gu-
vernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
precum şi pentru modificarea altor acte normative, datorate
de Societate și/sau altă societate din cadrul grupului de
companii Chimica (Chimsport SA, Chimsport Automotive
SA, Chimica Automotive SA, Ves SA, Chimica Research & De-
velopment SA, Chimica Real Estate SRL, Chimica Navete &
BLC SRL, Chimica Medical SRL).

3. Mandatarea Administratorului unic prin reprezentan-
tul său permanent, să semneze în numele și pentru Soci-
etate toate și orice documente necesare pentru ducerea la
îndeplinire a procedurilor prevăzute la punctele anterioare,
semnătura Administratorului unic, respectiv a  reprezen-
tatul său permanent, fiind opozabilă Societății, incluzand
dar fara a se limita la semnarea unor contracte de facilități
de credit, contracte / acte adiționale pentru constituirea în
garanție, de consultantă, asistenta juridica, procuri sau im-
puterniciri unor profesionisti pentru reprezentarea soci-
etatii. Mandatul se întinde până la obținerea rezultatului:
restructurarea datoriilor fiscale în conformitate cu proce-
dura reglementată de OG nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilități fiscale, aprobată și modificată prin Legea nr.
114/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Gu-
vernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
precum şi pentru modificarea altor acte normative.

4. Aprobarea prelungirii facilității de linie de credit con-
tractată de Chimsport SA, în calitate de împrumutat, Chim-
ica SA în calitate de codebitor si garant real pentru suma de

17.788.041 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr.
RQ13120793669278 din 10.01.2014 și a actelor adiționale
ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24 luni, cu
posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanți-
ilor constituite:

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile propri-
etatea Chimsport SA, situate administrativ în Orăștie, str.
Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în
suprafață de 8.690 mp și construcții constând în C1 - Hală
depozitare și C2 - Șopru, înscrise în CF nr. 60457 Orăștie; 2)
teren intravilan în suprafață de 580 mp și construcție con-
stând în Atelier electric cu vestiar, înscrise în CF nr. 61158
Orăștie; 

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile propri-
etatea Chimica SA, situate administrativ în Orăștie, str. Co-
drului, nr. 24, jud. Hunedoara: 1) teren intravilan în
suprafață de 10.290 mp și construcții constând în C1 - Hală
Injecție grea, P; C2 - Birouri, P+2; C3 - Moară; C4 - Hală in-
jecție grea, P; C5 - Magazie, P, înscrise în CF nr. 61052
Orăștie; 2) teren intravilan în suprafață de 10.984 mp și
construcții constând în C1 - Birouri investiție, P+2; C2 - Ma-
trițerie nouă, P; C3 - Matrițerie veche, P, etaj 1 parțial ves-
tiare; C4 - Vestiare, P+2; C5 - Magazie, P; C6 - Magazie, P; C7
- Magazie, P, înscrise în CF nr. 61053 Orăștie;

-ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile propri-
etatea Ves SA: 1) teren intravilan în suprafață de 358 mp și
construcție constând în Casă compusă din 1 cameră,
bucătărie, prispă, înscrise în CF nr. 50026 Albești; 2) teren
intravilan în suprafață de 990 mp și construcție constând
în Casă de locuit cu 2 camere, bucătărie și dependințe, în-
scrise în CF nr. 50027 Albești; 3) teren intravilan în
suprafață de 252 mp și construcții constând în Stație pilot
Cercetare vase emailate speciale (birouri + laboratoare), în-
scrise în CF nr. 50031 Albești; 4) teren intravilan în
suprafață de 1735 mp și construcții constând în C1- Stație
încărcare electro, C2- Depozit, C3- Magazie, C4- Magazie
metalică, C5- Sala cazane, C6- Sala cazane, înscrise în CF nr.
50179 Albești; 5) teren intravilan în suprafață de 5.371 mp
și construcții constând în C1-Casa poartă, C2-Cantina, în-
scrise în CF nr. 50180 Albești; 6) teren intravilan în
suprafață de 3.193 mp și construcții constând în C1-Bazin
ape pluviale, C2-Casă reglare gaz, C3-Casă pompe, C4-De-
pozit, C5-Stație pompe, C6-Bazin de decantare, C7-Bazin de-
cantare, C8-Decantor, C9-Bazin acumulare ape acide,
C10-Garaj, C11-Casa reglare gaz, C12-Decantor, C13-Bazin
decantare, înscrise în CF nr. 50181 Albești; 7) teren intrav-
ilan în suprafață de 2.123 mp și construcții constând în C1-
Depozit carburanți, C2-Hală metalică depozitare produse
Caldi, înscrise în CF nr. 50664 Sighișoara; 8) teren intravilan
în suprafață de 3.189 mp și construcție constând în C1-Mag-
azie produse finite, înscrise în CF nr. 50939 Sighișoara; 9)
teren intravilan în suprafață de 2.343 mp și construcții con-
stând în C1-Gospodărie apă, C2-Bazin apă, înscrise în CF nr.
50940 Sighișoara; 10) teren intravilan în suprafață de
12.042 mp și construcții constând în C1-Corp administrativ
(birouri), c2-Corp fabricație vase emailate, C3-Ateliere, C4-
Stație compresoare, C5-Ateliere, C6-Post trafo, înscrise în
CF nr. 50942 Sighișoara; 11) teren intravilan în suprafață
de 3.831 mp și construcții constând în C1-Hala presă și de-
pozit tablă, C2-Bazin, înscrise în CF nr. 50944 Sighișoara;
12) teren intravilan în suprafață de 4.870 mp și construcții
constând în C1-Hală metalică, C2-Casă poartă, C3-Grup so-
cial și cabină, C4-Magazie metalică, înscrise în CF nr. 50946
Sighișoara;

- Ipotecă mobiliară asupra stocurilor Ves SA, la va loarea
necesarului de garantat;

- Ipotecă mobiliară asupra crențelor prezente și/sau vi-
itoare rezultate din contractele comerciale încheiate de Ves
SA cu următorii clienți: DEDEMAN SRL, WEEKEND SRL,
MAGDOLNA IMPEX SRL, VIA-COM SRL.

- Ipotecă mobiliară asupra crențelor prezente și viitoare
rezultate din orice alte contracte comerciale, încheiate de
Chimsport SA cu clienți din țară și/sau străinătate;

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise
de Societate la CEC Bank SA;

- Contract de fidejusiune cu Ildate Management SRL;
- Ipotecă mobiliara asupra conturilor curente deschise

de VES SA la CEC Bank SA;
- Gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse

în garanție în favoarea CEC Bank SA.
- Garantii personale ale domnului Fărcaș Alexandru și

ale doamnei Fărcaș Monica Elena, continand clauza de re-
nuntare la beneficiul de discutiune si diviziune.

5. Aprobarea prelungirii facilității de liniei de credit con-
tractată de Chimsport SA în calitate de împrumutat, Chimica
SA în calitate de codebitor și garant real, pentru suma de
5.500.000 lei cu CEC Bank SA, potrivit contractului nr.
RQ14121144736129 din 09.12.2014 și a actelor adiționale

ulterioare, pentru o nouă perioadă de cel mult 24 luni, cu
posibilitatea de prelungire, precum și menținerea garanți-
ilor constituite:

- Ipotecă imobiliară asupra imobilului reprezentând
teren intravilan în suprafață de 9534 mp și construcții con-
stând în: C1 - Hală  de producție ,,SALOMON’’, P și P+1; C2 -
Magazie nr 1, P; C3 - Magazie nr 2 + compresoare, P; C4 -
Magazie nr 3, P; C5 - Magazie nr 4 + Atelier mecanic, P; C6 -
Atelier mori, P; C7 -  Atelier montaj nr 1, P; C8 - Atelier mon-
taj nr 2, P; C9 - Magazie nr 5, P, înscrise în CF nr. 60503
Orăștie, proprietate a CHIMSPORT SA, situat administrativ
în Orăștie, str. Codrului, nr  24,  jud. Hunedoara;

- Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente ale CHIM-
SPORT SA deschise la CEC Bank SA;

- Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultând din
Scrisoarea de nominalizare din data de 10 iunie 2013, sem-
nată intre Chimsport SA si Euro Auto Plastic Systems;

- Ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultând din
Scrisoarea de nominalizare din data 15.10.2013, semnată
între Chimsport SA si Faurecia Interiors Industrie SNC
Franta;

- Garantii personale ale domnului Fărcaș Alexandru și
ale doamnei Fărcaș Monica Elena, continând clauza de re-
nuntare la beneficiul de discutiune si diviziune; 

-ipotecă mobiliara asupra conturilor deschise de Chim-
ica SA si Chimica Automotive SA la CEC Bank SA;

-gaj asupra polițelor de asigurare ale bunurilor aduse în
garanție în favoarea CEC Bank SA.

6. Mandatarea Administratorului unic prin reprezen-
tatul său permanent, să semneze în numele și pentru Soci-
etate toate și orice documente necesare prelungirii
facilităților de credit de la punctele anterioare, de trans-
mitere informații, de solicitare informații, a
contractelor/actelor adiționale de prelungire de facilități de
credit, a contractelor/actelor adiționale de
prelungire/menținere a garanțiilor, precum și a tuturor și
oricăror documente în legătură cu facilitățile de credit ce se
prelungesc.

7. Mandatarea Administratorului unic prin reprezentan-
tul său permanent, pentru îndeplinirea tuturor formal-
ităţilor necesare în vederea înregistrării şi publicării
hotărârilor AGA. 

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societatii, în-
registraţi la data de referinţă, au dreptul de a introduce noi
puncte pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile
de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al
României, cu conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o jus-
tificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare
AGA.

De asemenea, acţionarii au dreptul de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale,
înăuntrul aceluiaşi termen de 15 zile de la publicare în Mon-
itorul Oficial a convocatorului.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi pot exercita
dreptul de vot direct, pe baza Buletinului sau a Cărţii de
Identitate sau prin reprezentant cu procură specială / îm-
puternicire.

Procurile/ împuternicirile pentru reprezentare în cadrul
Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse/transmise
la sediul Societatii in original cel tarziu pana la data de
24.11.2020 (data numarului de registratură în cazul docu-
mentelor depuse, respectiv data poştei de plecare în cazul
documentelor expediate), ora 11:00, în plic închis, cu menţi-
unea scrisă în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” din
26/27.11.2020”. Procurile / împuternicirile se întocmesc în
trei exemplare, dintre care unul va fi trimis Societăţii până
la data şi ora menţionată, unul va rămâne reprezentantului
pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant la cererea
secretariatului adunării, iar un exemplar va rămâne
acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original depuse
sau expediate dupa data de 24.11.2020, ora 11:00, nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă
şi vot şi la numărarea voturilor în Adunarea Generală. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la
data de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul Adunării Generale din data de 26/27.11.2020, per-
sonal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative referitoare la
subiectele aflate pe ordinea de zi, se vor afla la dispoziţia
acţionarilor înainte de Adunare şi se pot obţine de la sediul
social al Societăţii.

Administrator Unic
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CONVOCATOR

Directoratul CHIMICA RESEARCH & DEVEL-

OPMENT S.A., societate administrată în sistem
dualist, având sediul in Orăștie, Str. Codrului, Nr.
24, jud. Hunedoara, avand codul unic de inregis-
trare: RO 30464576 si nr. de ordine în Registrul
Comerțului J20/651/2012, în temeiul art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, repu -
blicată, cu modificările ulterioare, prin Președ-
inte, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările
ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extra-

ordinară a Acţionarilor pentru data de
25.11.2020 ora 13:00 ce va avea loc în munici -
piul Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud. Cluj,
pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţiona -
rilor Societăţii la data de 13.11.2020, considerată
ca dată de referinţă.

În cazul în care la data menţionată nu se în-
truneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul
constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează
în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, repub-
licată, cea de-a doua Adunare Generală, pentru
data de 26.11.2020 în acelaşi loc, la aceeaşi oră
şi având aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraor-

dinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea solicitării restructurării datori-
ilor fiscale înregistrate de Societate față de buge-
tul de stat cu scadențe până la 31.07.2020 și
aprobarea planului de restructurare, în confor-
mitate cu procedura reglementată de OG nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,
aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordo-
nanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modifi-
carea altor acte normative, precum și ratificarea
Deciziei nr. 24 din 28.09.2020 adoptată de Direc-
torat și a Deciziei nr. 16 din 28.09.2020 adoptată
de Consiliul de Supraveghere privind aprobarea
demersurilor privind restructurarea datoriilor
fiscale reglementate de OG nr. 6/2019 privind in-
stituirea unor facilități fiscale, aprobată și modi-
ficată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
precum şi pentru modificarea altor acte norma-
tive.

2. Aprobarea contractării unei/unor facilități
de credit de la băncile partenere, CEC Bank SA
și/sau OTP Bank România SA și/sau orice altă
bancă și/sau instituție de credit și/sau instituție
financiară nebancară care poate oferi Societății
o finanțare având ca destinație plata datoriilor la
bugetul de stat, în valoare de până la 350.000 lei
pentru o perioadă de cel mult 7 ani și/sau pe du-
rata proiectului de restructurare rezultat în urma
demersurilor de la pct. 1, valoare a facilității ce
poate fi contractată de o singură instituție finan-
ciară și/sau mai multe instituții financiare, îm-
preună sau separat, având ca destinație achitarea
obligațiilor bugetare ce trebuie achitate până la
data depunerii cererii de restructurare în confor-
mitate cu procedura reglementată de OG nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,
aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordo-

nanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modifi-
carea altor acte normative.

3. Aprobarea garantării cu toate și orice
bunuri mobile și/sau imobile proprietatea Soci-
etății și/sau a altor societăți afiliate, legate sau
fidejusoare, cu creanțe prezente și/sau viitoare
rezultând din contracte comerciale, ipoteci mo-
biliare asupra stocurilor, ipoteci mobiliare
asupra conturilor bancare, contracte de fideiusi-
une, de rangul I și/sau de rang subsecvent, pen-
tru facilitățile de credit ce se vor contracta
conform celor de la punctele anterioare.

4. Aprobarea garantării cu toate și orice
bunuri mobile și/sau imobile proprietatea Soci-
etății și/sau a altor societăți afiliate, legate sau
fidejustoare, cu creanțe prezente și/sau vitoare
rezultând din contracte comerciale, ipoteci mo-
biliare asupra stocurilor, ipoteci mobiliare
asupra conturilor bancare, contracte de fideiusi-
une, de rangul I și/sau de rang subsecvent,
asumarea calității de codebitor garant pentru fa-
cilitățile de credit ce se vor contracta de către ori-
care din celelalte societăți ale grupului de
companii Chimica (Chimsport Automotive SA,
Chimsport SA, Ves SA, Chimica Automotive SA,
Chimica Real Estate SRL, Chimica Navete & BLC
SRL, Chimica Medical SRL) pentru achitarea
obligațiilor fiscale față de bugetul statului român
în cadrul procedurii de restructurare în confor-
mitate cu procedura reglementată de OG nr.
6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale,
aprobată și modificată prin Legea nr. 114/2020
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Gu-
vernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordo-
nanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea
unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modifi-
carea altor acte normative.

5. Aprobarea garantării cu toate și orice
bunuri mobile și/sau imobile proprietatea Soci-
etății și/sau a altor societăți, cu creanțe prezente
și/sau vitoare rezultând din contracte comer-
ciale, ipoteci mobiliare asupra stocurilor, ipoteci
mobiliare asupra conturilor bancare, contracte
de fideiusiune, de rangul I și/sau de rang sub-
secvent, asumarea calității de codebitor garant,
a unor facilități de credit ce se vor contracta
și/sau contractate, ca demers de schimb de
garanții cu băncile partenere și/sau cu statul
român și/sau cu furnizori garantați, având ca și
scop identificarea celor mai bune condiții de
garantare pentru obținerea finanțărilor necesare
și contractarea de facilități de credit pentru
achitarea obligațiilor fiscale în cadrul procedurii
reglementată de OG nr. 6/2019 privind insti-
tuirea unor facilități fiscale, aprobată și modifi-
cată prin Legea nr. 114/2020 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
precum şi pentru modificarea altor acte norma-
tive, datorate de Societate și/sau altă societate
din cadrul grupului de companii Chimica (Chim-
sport Automotive SA, Chimsport SA, Ves SA,
Chimica Automotive SA, Chimica Real Estate SRL,
Chimica Navete & BLC SRL, Chimica Medical
SRL).

6. Mandatarea Directoratului și/sau a mem-
brilor Directoratului ca, împreună și/sau individ-
ual, prin semnătura lor conjunctă și/sau
semnătura individuală, să semneze în numele și
pentru Societate toate și orice documente nece-
sare pentru ducerea la îndeplinire a procedurilor

prevăzute la puntele anterioare, semnătura indi-
viduală și/sau conjunctă a membrilor Directorat-
ului fiind opozabilă Societății, incluzand dar fara
a se limita la semnarea unor contracte de facil-
ități de credit, contracte / acte adiționale pentru
constituirea în garanție, de consultantă, asistenta
juridica, procuri sau imputerniciri unor profe-
sionisti pentru reprezentarea societatii. Man-
datul se întinde până la obținerea rezultatului:
restructurarea datoriilor fiscale în conformitate
cu procedura reglementată de OG nr. 6/2019
privind instituirea unor facilități fiscale, aprobată
și modificată prin Legea nr. 114/2020 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Gu-
vernului nr. 6/2019 privind instituirea unor fa-
cilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor
acte normative.

7. Mandatarea Președintelui Directoratului
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor nece-
sare în vederea înregistrării şi publicării
hotărârilor AGA. 

Unul sau mai multi actionari care detin, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social al societatii, înregistraţi la data de refer-
inţă, au dreptul de a introduce noi puncte pe or-
dinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, in
termen de cel mult 15 zile de la publicarea con-
vocatorului în Monitorul Oficial al României, cu
conditia ca fiecare punct sa fie însotit de o justi-
ficare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de AGA.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă îşi
pot exercita dreptul de vot direct, pe baza Bulet-
inului sau a Cărţii de Identitate sau prin
reprezentant cu procură specială sau împuterni-
cire.

Procurile speciale / împuternicirile pentru
reprezentare în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor vor fi depuse/transmise la sediul
Societatii in original cel târziu pana la data de
23.11.2020 (data numarului de registratură în
cazul documentelor depuse, respectiv data
poştei de plecare în cazul documentelor expedi-
ate), ora 13:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă
în clar şi cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONAR-
ILOR” din 25 / 26.11.2020”. Procurile/împuter-
nicirile se întocmesc în trei exemplare, dintre
care unul va fi trimis Societăţii până la data şi ora
menţionată, unul va rămâne reprezentantului
pentru a putea dovedi calitatea de reprezentant
la cererea secretariatului adunării, iar un exem-
plar va rămâne acţionarului. 

Procurile speciale / împuternicirile în original
depuse sau expediate dupa data de 23.11.2020,
ora 13:00, nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului de prezenţă şi vot şi la
numărarea voturilor în Adunarea Generală a
Acţionarilor. 

Numai persoanele care sunt înregistrate ca
acţionari la data de referinţă au dreptul de a par-
ticipa şi de a vota în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor din data de 25/26.11.2020, per-
sonal sau prin reprezentant.

Documentele şi materialele informative refer-
itoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, se vor
afla la dispoziţia acţionarilor înainte de Adunare
şi se pot obţine de la sediul social al Societăţii.

PREŞEDINTELE DIRECTORATULUI



Anul acesta, țara
noastră va trece la
ora de iarnă în

noaptea de 24 spre 25 
octombrie. Astfel că, 
ceasurile vor fi date
înapoi, ora 4,00 urmând
să devină ora 3,00, ziua
de 25 octombrie fiind cea
mai lungă din an.

Cum ne afectează
schimbarea?

Chiar dacă ne vom trezi
mai târziu cu o oră, specia -
liștii susțin că procesul de
adaptare este diferit de la o
persoană sau alta. Adaptarea
organismului poate dura
până la câteva săptămâni,
scrie libertatea.ro., asta în -
semnând o perioadă cu somn
mai neliniștit, depresie, risc
crescut de accident vascular
cerebral din cauza creșterii
nivelului de cortizol. 

Dar, pentru ca trecerea la
ora de iarnă să nu afecteze
organismul, este bine ca
orele de somn să fie respec-
tate, și cel mai important, să
se renunțe la acti vitățile
suprasolicitante înainte de
culcare. De asemenea, ex-
punerea la lumina artificială
a ecranelor tele-  foa nelor

mobile este dău nătoare. Și,
nu în ultimul rând o alimen-
tație sănătoasă și o dietă
adecvată, bogată în legume și
fructe, poate ajuta mult,
susțin specialiștii. 

Potrivit studiilor, efectul
schimbării orei nu durează
foarte mult, în cazul per-
soanelor sănătoase, care se
odihnesc suficient. În caz
contrar, lucrurile pot lua o
altă turnură. Ca să se evite
astfel de situații, unele țări au
hotărât să renunțe la aceste
schimbări.

Începând cu anul
2021

Comisia Europeană a pro-
pus renunțarea la schimbarea
orei în funcție de sezon, ofe -
rind statelor membre li ber -
tatea de a decide dacă doresc
să aplice în mod permanent
ora de vară sau pe cea de
iarnă. Astfel că, țările care
doresc să mențină mereu ora
de vară, vor trebui să facă
această modificare în ultima
duminică din luna martie
2021, scrie csid.ro. Statele
care rămân la ora standard de
iarnă, vor face modificarea în
ultima duminică din oc-
tombrie 2021. 

Numerotarea
fusurilor orare

Începe de la Greenwich,
Marea Britanie, timpul oficial
stabilindu-se în funcție de dis-
tanța faţă de primul meridian,
cel care are ora Greenwich
Mean Time, scrie adevărul.ro.
Și, conform convenției
fusurilor orare, ceasurile
arată pentru fiecare punct de
pe Pământ acelaşi minut şi
aceeaşi secundă, diferențele
dintre ore fiind date de faptul
că, la fiecare 15 grade longitu-

dine apare o oră în plus.
Suprafaţa terestră este îm-
părţită în 24 de fusuri, core-
spunzându-i fiecăruia câte o
oră din zi.  

Pentru Eurora
• Ora Europei Occidentale -

ora fusului 0 (GMT 0)
• A Europei Centrale – ora

fusului 1 (GMT 1)
• A Europei Orientale – ora

fusului 2 (GMT 2)
• Țara noastră se afla în

fusul orar 2 (GMT 2), iar pe-
rioada dintre lunile octombrie
şi martie este denumită „tim-
pul legal român”, scrie silver-
hand.ro/.

În unele țări
• Pe lângă fusurile orare cu

diferențe de număr întreg de
ore, există, din motive istorice,
teritorii în care ora legală este
intermediară între două
fusuri "obișnuite". De exem-
plu, India are ora legală
UTC+5h30min.

• Federaţia Rusă este ţara
desfăşurată pe cele mai multe
fusuri orare. Aceasta acoperă,
cel puţin, teoretic, 12 fusuri,
însă diferenţa dintre extremi -
tăţi este de 10 ore (GMT+2h la

Kaliningrad şi GMT+12h în
Kamceatka şi strâmtoarea
Bering).

• China este țara care nu
ţine cont de desfăşurarea sa
longitudinală. Aceasta aco -
peră cinci fusuri orare, dar are
aceeași oră, a Beijingului
(GMT+8h), pe întreaga su pra -
faţă

• În Antarctica, timpul ofi-
cial este împărţit în funcţie de
zonele revendicate de Noua
Zeelandă, Australia, Norvegia
etc.

• La Polul Sud, la staţia şti-
inţifică Amundsen-Scott, se
foloseşte ora Noii Zeelande
(principalul stat cu care co-
munică staţia), potrivit
wikipedia.ro În mai multe
sectoare din jurul polului se
foloseşte timpul universal
(GMT sau UTC). 

În timpul marilor 
descoperiri geografice

•  Meridianul origine era
disputat de portughezi şi
spanioli deoarece acesta juca
rol esenţial în distribuirea
coloniilor. Meridianul Green-
wich a fost adoptat în anul
1884.
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Ora de iarnă

Dferența de fus orar dintre România 
și alte țări din Europa:

România – Austria –o oră 
România – Belgia –o oră 
România – Elveția –o oră 
România – Germania –o oră 
România – Danemarca –o oră 
România- Finlanda – are același fus orar
România – Marea Britanie –două ore 
România – Irlanda –două ore 
România – Olanda –o oră 
România – Norvegia –o oră 
România – Portugalia –două ore 
România – Suedia –o oră, potrivit

https://silverhand.ro/ 



Oîntâmpinăm cu
evlavie, în fiecare
an, la 26 octombrie.

Anul acesta, peste liniștea
și bucuria sărbătorilor s-a
așezat o umbră, care,
încet, încet, ne copleșește.
Și, aproape că nu mai știm
unde este ”adevărul ade-
vărat” și unde se oprește
nesiguranța. În astfel de
condiții, doar rugăciunea
ne mai poate aduce liniș -
tea și pacea sufletească.
Să ne aplecăm cu smere-
nie frunțile, rugându-ne
Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie ne fie aproape,
în aceste vremuri pline 
de incertitudini.

Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie
A trăit pe vremea lui Dio-

cletian și Maximilian Galeriu,
împărați faimoși ai Imperiu-
lui Roman. Dimitrie era fiul
voievodului din cetatea Tesa-
lonicului, iar părinții săi,
creștini fiind, l-au botezat în
taină, temându-se de ceea ce
vor fi putut păți atât ei, cât și
copilul, în acea perioadă în
care creștinii erau persecu-
tați. Tainele sfintei credințe și
tot ceea ce putea învăța de-
spre Dumnezeu și Mântuitor,
le-a primit într-o cameră as-
cunsă din palat. Minunile
Mântuitorului și milostivenia
acestuia de-a lungul vieții
Sale au reprezentat începu-
turile lui Dimitrie în slujba
lui Dumnezeu. Și, pe măsură
ce anii treceau, Dimitrie de-
venea tot mai înțelept. După
moartea părinților săi, el a
rămas singurul moștenitor al
averilor și al numelui. 

Împăratul Maximilian de-

cide ca Dimitrie să devină
voievodul cetății, auzind de-
spre el că este o persoană
foarte înțeleaptă. Toți credin-
cioșii din cetate s-au bucurat
foarte mult și l-au întâmpinat
cu bucurie pe Dimitrie. 

Dar vestea că acesta era
creștin a ajuns până la îm-
părat, iar acesta tare s-a mâ-
niat. Întorcându-se dintr-o
bătălie împotriva sciților,
Maximian a ordonat organi-
zarea de praznice în fiecare
cetate, în cinstea zeilor.
Ajungând la Tesalonic, îm-
păratul îl întreabă pe Dim-
itrie dacă este adevărat ceea
ce a auzit despre el. Fără să
stea pe gânduri, Dimitrie îi
mărturisește sincer că este

creștin. Enervat, împăratul
poruncește ca Dimitrie să fie
închis în temniță, până ce
jocurile organizate  în cinstea
lui se sfârșeau. În timpul
jocurilor, împăratul avea un
luptător pe nume Lie, care
era foarte puternic și ucidea
mai ales creștinii, arun -
cându-i în sulițe. Printre cei
care au luat parte la sărbă-
toare se afla și Nestor, un
tânăr viteaz, prieten al Sfân-
tului Dimitrie. Văzându-l pe
Lie cum omora oamenii fără
milă, Nestor i-a cerut binecu-
vântarea Sfântului Dumitru,
rugându-l să-l ajute. Sfântul i-
a făcut semnul crucii pe
frunte și a rostit cuvintele:
“Du-te și pe Lie vei birui și pe

Hristos vei mărturisi!”
Nestor a ieșit învingător în

luptă, iar când împăratul a
aflat că primise binecu-
vântarea lui Dimitrie, a ordo-
nat ostașilor să-l străpungă
pe Dimitrie cu sulițe, fă cân -
du-l  responsabil de moartea
lui Lie. Sfântul Dumitru a
murit în brațele lui Dum-
nezeu, continuând să facă
minuni și tămăduiri uimi-
toare și după moartea sa,
potrivit ortodox.ro. La scurt
timp, Maximilian ordona
tăierea capului Sfântului
Nestor.

Moaștele Sântului
Dimitrie  

Se află în Biserica Sfântu-

lui Dimitrie din Salonic unde,
izvorâtorul de mir este cin-
stit, moaștele sale reprezen-
tând izvor de tămăduiri
pentru toţi cei care aleargă
cu evlavie şi credinţă să se
roage, locurisacre.ro.

Tradiții, obiceiuri și 
superstiții

Fiind ultima sărbătoare a
toamnei, prăznuirea Sfântu-
lui Dumitru este asociată, în
popor, cu venirea iernii, când
căldura intră în pământ, iar
gerilă începe să-și arate
colții.

• În noapte de 25 spre 26
octombrie, se ține ”Focul lui
Simedru”. Prin curți și pe
dealuri se aprind focuri,
peste ele sărind copiii și
tinerii. Copiii, ca să fie sănă-
toși, iar tinerii, ca să se căsă-
torească. Cărbunele rezultat
se arunca în grădină, să fie
rod bogat în anul viitor, tradi-
tii-superstitii.ro/.

• Se spune că, cei care vor
păzi cu sfințenie această săr-
bătoare, vor fi feriți de boli
sau lovituri. 

• Fiind o zi a soroacelor
pentru slujbe, femeile duc
mâncare la biserică, pe care
o dau de pomană, în memo-
ria celor trecuți în neființă. 

• Tot acum, există și su-
perstiții legate de vreme,
crezându-se că, dacă în ziua
sărbătorii este vreme aspră,
iarna va fi bună, iar de va fi
vreme bună, toamna va fi
lungă și frumoasă, potrivit
traditiisiobiceiuri.ro.

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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Vor apare oportunități profesio -
nale și financiare nesperate, așa
că ar fi de dorit să vă hotărâți și
să acționați în consecință. Bazați-
vă pe intuiție pentru a alege
oferta cea mai convenabilă. S-ar
putea să fie probleme în cuplu și,
pentru a merge mai departe,
faceți unele schimbări. 

Concentrați-vă și acționați în
domeniul de activitate pe care-l
stăpâniți cel mai bine. Nu de
altceva, dar dacă vă axați pe tot
felul de lucruri mărunte, nu veți
reuși să le finalizați pe cele im-
portante. Trebuie să fiți mai
atenți la problemele de sănătate
pe care le aveți.

Este posibil să aflați niște ade-
văruri despre oamenii cu care lu-
crați. Chiar dacă sunteți
dezamăgiți, trebuie să mergeți
mai departe și să vă selectați co-
laboratorii. În viața de cuplu este
necesară o schimbare a compor-
tamentului vostru, ca lucrurile să
se redreseze. 

Abilitățile de comunicare și intu-
iția vă ajută să realizați lucruri
frumoase. Întâlnirile sau ne-
gocierile la care participați vă vor
ajuta să realizați proiecte impor-
tante, aducătoare de beneficii fi-
nanciare. Astfel că, vi se vor
deschide orizonturi noi și puteți
realiza ceea ce v-ați propus.

Alegerile pe care le faceți în
această săptămână sunt de
bun augur, atât în plan finan-
ciar, cât și pe alte domenii de
activitate. Vă descurcați
destul de bine și în situațiile
critice, care se pot ivi. Totul
este să vă păstrați calmul.

Negocierile pe care le veți face pe
parcursul intervalului vor avea
sorți de izbândă. Chiar dacă săp-
tămâna se caracterizează printr-
un climat astral tensionat, reușiți
să treceți peste toate. Spre sfârși-
tul intervalului, vă veți bucura de
o realizare importantă pentru
voi.

Este momentul să vă schimbați
atitudinea în relațiile de familie și
să acceptați și anumite lucruri
care nu vă sunt pe plac. În plan
profesional, vă veți continua ac-
tivitatea, fără să vă stea nimeni
în cale. Pentru că, ceea ce vă
propuneți, va fi în folosul vostru.

Intenționați să faceți niște schim-
bări în viața voastră și veți începe
cu aspectul fizic. Dacă vă
nemulțumește climatul profe-
sional, puteți să încercați altceva.
În plan sentimental nu sunt
schimbări semnificative. Aveți
grijă și de sănătatea voastră.

Apar oportunități financiare nes-
perate și, totodată, aveți șansa să
vă puneți în evidență unele ta -
lente ascunse. Mergeți cu în-
credere pe drumul ales și nu
lăsați pe alții să decidă pentru voi.
Doar așa veți avea succes și, mai
mult decât atât, vă puteți realiza
un vis.

Primiți vești bune legate serviciu,
iar ideile voastre vă ajută mult
atunci când este vorba de profe-
sie. Aveți tot felul de informații
despre prieteni sau un proiect de
grup. Încercați să vă revizuiți tre-
cutul, ca să nu mai faceți greșeli
în viitor.

Dacă vă păstrați calmul atunci
când este cazul, veți reuși să faceți
lucruri extraordinare. Folosiți-vă
imaginația și aveți încredere în
voi și activitățile pe care le deru-
lați. Nu vă luați după alții, care
încearcă să vă oprească din
drum.

Primiți informații confuze și acest
lucru vă pune pe gânduri. Nu
acționați imediat, căutați să ana -
lizați cu atenție fiecare aspect al
muncii voastre. Vi se vor deschide
noi oportunități, și, dacă le valori-
ficați cum se cuvine, succesul va fi
garantat.

• La un restaurant
Soţul şi soţia iau cina la un restaurant de

lux, iar imediat ce masa e servită, soţul zice:
– Mâncarea arată delicios, să mâncăm!
Soţia:
- Scumpule, de obicei spui rugăciunea

înainte să mâncăm acasă!
– Asta e acasă, dragă, aici bucătarul ştie să

gătească!

• De ce avea nevoie Sir?
- John, adu-mi te rog pianul!
- Doriți să cântați, Sir?
- Nu, dar mi-am uitat telefonul pe pian și

nu vreau să te deranjez pentru un fleac!

• La doctor:
- Dumneavoastră sunteți cel salvat din in-

cendiu?
- Da, domnu doctor.
- Păi, tu ai mai multe fracturi decât arsuri.
- Da, știu... m-au stins cu lopata!!!

• Inelul pierdut
O blondă şi-a pierdut inelul cu diamant

lângă un bloc.
Fiind noapte, era aprins un felinar în

spatele blocului. Trecând pe acolo, un polițist
o întreabă:

- Căutați ceva domnișoară?
- Da, mi-am pierdut inelul cu diamant
- Aici l-ați pierdut?
- Nu, la blocul vecin, dar aici e lumina!

• Discuție în doi
- Iubi, mergem la film weekend-ul acesta ?
- Nu pot ! Poate celălalt…
- Nu poate nici el, l-am întrebat !

Părăsește serialul

Vahide Percin (55 de ani), actrița care o inter-
pretează pe  Hunkar din serialul ”Mă numesc Zu-
leyha”, va ieși din serial, urmând să moară în
episodul 71. Producția a revenit pe micile ecrane
turcești cu episoade noi, din 17 septembrie, iar
zvonurile că aceasta dorește să iasă din serial au
mai apărut și anul trecut. 

O viață plină de neprevăzut

Actrița Deniz Ugur, care o interpretează pe
Seher, din serialul ”Nemilosul Istanbul” poate fi ea
însăşi subiect de film, scriu ziarele turcești. Face
parte din lumea bună a Turciei, tatăl ei fiind cân-
tăreț de operă, iar mama balerină, renumită pentru
frumusețea ei. A doua ei căsătorie s-a terminat
tragic, soțul ei fiind împușcat de un vecin. Între anii
2008-2010 a avut o relație cu un jurnalist, având
împreună doi gemeni. Relația s-a finalizat cu jigniri,
fiecare dintre ei luptând pentru custodia copiilor.

SE SPUNE CĂ:

Sâmbătă, ora 20

Idilă de noiembrie 
Filmul spune povestea Sarei Deever, care își alege

în fiecare lună câte un alt partener, căruia îi propune
să stea împreună o lună și să trăiască după regulile
ei. În luna noiembrie, aceasta îl alege pe Nelson
Moss, un tânăr ambițios, care punea cariera pe
primul loc. Cunoscând-o pe Sara, acesta o place și îl
tentează perspectiva unei vieți trăite la maximum,
cu bucuria clipei, a plăcerilor simple sau nebuniilor
de moment. Dar, în cele din urmă, Nelson descoperă
că idilele de o lună nu sunt un simplu joc al seducției
și că Sara încearcă cu disperare să dea un sens ul-
timelor sale luni de viață.

HAPPY CHANEL



Ş
arlatanii și reforme
inexistente. Clasa
politică este bântuită

de câteva mii de șarlatani,
care pândesc oportunități
pentru a se “realiza”,
ajungând în primele rân-
duri ale formațiunilor
politice, așa numite de
“centru-stânga” sau “cen-
tru-dreapta”. 

Bineînțeles, cuvântul cheie
a fost, este și, probabil va fi,
“de centru”. Exact punctul nu-
mitorului comun în care se în-
grămădesc toate promisiunile
electorale, care nu se vor re-
specta niciodată. De multe ori,
acești șarlatani reușesc să
capteze atenția publică și să-
și promoveze interesele până
la vârful piramidei politice, în
partidele lor sau chiar la nivel
de guvernare.

România este într-o 
reformă continuă 

Sau, cum zicea cineva mai
demult, „România este într-o
tranziție de nicăieri, spre nici-
unde”. Zeci de reforme sunt
începute cu fiecare guvernare,
primar sau consiliu local,
fiecare partid se reformează,
până își înnebunește alegă-
torii și susținătorii. Singurul
lucru care nu se poate re-
forma este electoratul, care se
împarte în două categorii
clare: cei care nu votează și
ceilalți, care votează pentru
un kil de ulei-zahăr-făină sau
o promisiune mai convingă-
toare decât alegerile. Dar
simțim, pe zi ce trece, că
România se îndreaptă spre o
direcție greșită. Până acum,
am crezut că dacă numai vin-
dem și nu muncim, mai bine
spus, nu aducem plus valoare,
avem o problemă. Uniunea
Europeană se pare că s-a
trezit și nu dorește să ne mai
țină în calitate de remorcă. Tot
ce am avut am vândut, iar
străinii ne spun PA, mergeți
pe drumul vostru. Statul
român are mari probleme, iar
UE nu mai agreează aseme-
nea lucruri.

”Bruxellesul ne avertizează
că nu mai putem rămâne o
economie ”colonială”, fără
plus valoare, sublinia  Mircea
Coșea.

Comisarul european Jo-
hannes Han a discutat cu pre-
mierul Orban planul de
re  lan sare economică a Româ -
niei și UE. ”De acum, în
condițiile actuale, ne vom

concentra cu mai mare inten-
sitate pentru a vedea cum
aceste fonduri și acești bani
pot veni în ajutor, în viitor, și
în ce mod să investim în acest
viitor, nu doar se umplem an-
umite goluri”, a avertizat
comisarul european respons-
abil pentru buget și adminis-
trație, care a mai cerut
Bucureștiului ”termene con-
crete”. Profesorul Mircea
Coșea de la Academia de
Studii Economice spune că
mesajul e clar: ”România nu
mai poate rămâne o țară
”colonială”, care doar exportă
materii prime și inteligență și
nu aduce plus valoare Uniunii
Europene. În secolul 21, când
întreaga construcție econom-
ică trebuie regândită, Româ-
nia nu mai poate veni cu
proiecte de construcție de au-
tostrăzi, rețele de canalizare și
spitale, chiar dacă și acestea
sunt necesare. În schimb,
România ar trebui să dezvolte
capacități de procesare a ma-
teriilor prime valoroase din
agricultură și să scape de de-
pendența de importuri, care
fac ca orice creștere econom-
ică să ajute, de fapt, alte state.
De asemenea, România ar tre-
bui să investească într-o altă
”materie primă”, valoroasă, in-
teligența. Cum? Venind cu
proiecte de cercetare, inovare
și dezvoltare”. Trăgând linia,
profesorul în economie
Mircea Coșea ne avertizează
că ”mesajul comisarului Han
nu e întâmplător și e un sem-
nal că Uniunea Europeană va
fi extrem de selectivă cu
proiectele și programele
prezentate de România”.

Problema nu este numai a
statului, problema este și la
noi. Ne-am obișnuit într-atât
să trăim cu minciuna și
corupția, zi de zi, încât consi -
derăm că așa este normal.

Problema este dezbătută în
spaţiul public în toată lumea,
de sute de ani încoace. Însă se
pare că nimeni nu a găsit până
în prezent leacul care să re-
ducă apetitul politicienilor
pentru bani. Nu voi încerca să
vă explic care sunt metodele
prin care aş transforma per-
sonajele politice din România
în cei mai cinstiţi oameni de
pe planetă, ci mai degrabă,
vreau să prezint trei motive
pentru care aceştia fură. Dacă
ar fi să le rezum, ar suna cam
aşa: pentru că pot, pentru că
vor şi pentru că trebuie. Așa

cum spune un proverb româ-
nesc:”. 

„Cine-mparte, 
parte-şi face”!

Mai nou, nimeni nu mai re-
spectă nicio lege. Avem un gu-
vern care nu știe ce face de la
o oră la alta, dar de la o zi  la
alta? Poate la început s-au
gândit de două ori înainte să
tragă din morman, cu vârful
degetelor, o singură bom-
boană. Însă, odată ce capătă
experienţă, contabilizată sub
forma mandatelor, politicienii
prind curaj şi ajung astfel să
fure nu doar pentru că pot, că
au de unde trage, ci și pentru
că vor. Acesta este momentul
în care bagă mâna până la cot,
fără să se gândească că astfel
se pot murdări de ciocolată pe
mânecă, lucru care îi va da de
gol la un moment dat. Dacă
merge prima dată, a doua
oară, a treia oară, se in-
stalează în subconştient ideea
că va merge întotdeauna. 

În România, până de
curând, intangibilitatea oame-
nilor politici era primul lucru
pe care îl învăţa cel proaspăt
ales. Şi asta pentru că maşi -
năria de partid funcţiona într-
o armonie perfectă cu lipsa
separaţiei puterilor în stat.

Politicienii fură pentru că
pot, pentru că trebuie, au con-
tact direct cu fondurile statu-
lui. Politicienii fură pentru că
vor, se obişnuiesc cu ideea că
nimeni nu va observa faptul
că sustrag, în mod regulat,
bomboane din grămadă. Și, în
final, politicienii fură pentru
că trebuie. Aici poate v-am
bulversat puţin. De cele mai
multe ori, în România, oa-
menii politici împart aceeaşi
masă cu oameni de afaceri,
doctori, avocaţi, profesori etc.
În general, oameni realizaţi
din punct de vedere profe-
sional. Gândiţi-vă că atunci
când ei se reunesc, fiecare îşi
etalează maşinile, ceasurile,
costumele de lux. Cei care
ajung în funcţii publice înalte,
înainte să reuşească pe plan
profesional, vor avea nevoie
de acel „bonus”, obţinut ilegal,
pentru a se putea integra.

De ce fură politicienii? 

Nu putem da un răspuns
sigur. Unii pentru că au nevoie
de bani, alţii pentru că vor să
domine, să-şi arate puterea
sau, pur şi simplu, pentru că li

se pune în braţe o valiză plină
cu bani (care este destul de
greu de refuzat). Tendinţa
este să îi închidem pe cei care
atentează la bomboanele
strânse de la cetăţenii cinstiţi,
lucru care nu poate decât să
ne bucure şi să ne dea sper-
anţa că în viitorul apropiat
toate proiectele se vor încheia
la timp şi la preţul corect. Așa
credem noi, dar nu este așa.
Și, realizăm că toți cei care
ajung la putere fură, indifer-
ent de culoarea politică, pen-
tru că nimeni nu le face nimic. 

De ce am ajuns în acest
HAOS? Încă din 2017 scriam
că mergem spre un HAOS in-
stituționalizat, provocat de
Bruxelles, cu complicitatea
celor aleși tot de ei, că noi nu
mai alegem de mult timp.
Orice ar fi, număra STS-ul. 

Cu mâna la inimă, 
de grija poporului !

Ei nu mai pot dormi de
grija poporului! Cam o dată la
patru ani, depinde de cum de-
curg lucrurile, politicienii
devin foarte activi și, mai toți,
sunt cu mâna la inimă, de
grija poporului. Uneori, când
dă bine, mai scapă câte o
lacrimă, suspinând amarnic:
”poporul meu drag”. După ce
trece perioada în care fiecare
vot contează, nu-i mai vezi,
nu-i mai auzi, decât atunci
când îi înjură pe ăia de-i la
putere, cum fură, cum mint,
cum sunt dracu în persoană,
și că, dacă erau ei la putere
(ăștia de nu-s conectați la
robinetul cu bani de la stat,
din cauză lu’ votul de la
popor), ce bine ar fi fost, că ei
de când au pregătit laptele și
mierea pe care să le
slobozească peste lume.

Totuși, de ce se bat atât de
tare politicienii să ajungă la
putere, că-s la nivel local, că-s
la nivel de comenduire națio -
nală? Bine, în afară de grija
față de popor, care aproape că
îi seacă de lacrimi. Salariul?
Nici vorbă, că nu-i cine știe ce.
Atunci, ce? Într-un fel, răspun-
sul e unul care ține de piața
afacerilor, și anume import-
export de influență, o afacere
extrem de bănoasă, lucru ușor
de observat la majoritatea
politicienilor, care, după ce
sunt la butoanele de co-
mandă, ajung foarte repede
putred de bogați. Și nu numai
ei, ci și (ori mai ales) clientela
politică, cea care a pompat

bani la greu în perioada elec-
torală, iar acum a venit timpul
să-și primească peșcheșul.

E adevărat, există politi-
cieni care sunt activi tot tim-
pul și care sunt preocupați,
într-un fel sau altul, de bunul
mers al țării, deci și de
bunăstarea oamenilor de
rând. Pentru ei, tot respectul!
Dar sunt mult prea puțini, ca
să însemne ceva în tot
tărăboiul politic, cu enormă
miză financiară, și ai căror
unici beneficiari sunt fix
politicienii. Pentru popor, lasă,
ne mai vedem și auzim peste
patru ani, când, cu vocea
tremurând de emoție, atenție,
grijă și îngrijorare, promisiu-
nile or să curgă din gura
politicienilor mai ceva ca
ploile de toamnă. 

Să ne trezim din somnul
minciunii!

Haideți să le cerem politi-
cienilor să semneze un con-
tract cu noi. Că tot se pretind
oameni de afaceri, majori-
tatea. În contract, să trecem la
obligațiile lor, toate promisiu-
nile electorale. Și, peste patru
ani, să vedem ce au făcut din
ceea ce au promis. Dacă au
făcut măcar jumătate, pot să
mai candideze, daca nu, „adio
și-un praz verde!”

Credeți că va semna vre-
unul contractul?! Toți mint,
dar este bine să începem să ne
trezim din somnul minciunii
politicianiste. S-au stins lu-
minile la Palatul Cotroceni,
Victoria, mai bine s-ar muta la
Snagov, că tot nu înțelegem
nimic din ce spun. Ei au legile
lor și nu mai vor să asculte de
nimeni. Poporul este cu bot-
nița la gură și, prin metodele
aplicate de politicieni, are
posibilitatea de a se TÂMPI. S-
a ajuns chiar la exterminare?!
Vom trăi, dacă ne mai lasă să
trăim, dacă nu se primesc alte
ordine din afară. 

Care este diferența între
conducătorii reali și execu-
tanții plătiți cu bani grei? 

Cititorule, votează că și așa
numără ,,cine trebuie să iasă".
Suntem de plâns, nu de râs !

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Oare există ,,şarlatani" în
politica românească?
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Mod de preparare:

Morcovul şi ceapa verde se
curăţă, apoi se spală bine.
Ardeii se pun la copt, după
care, se curăţă  de coajă şi
seminţe și se desfac în fâşii.

Separat, într-o crăticioară
se căleşte ceapa tăiată mă -
runt şi morcovul ras fin. Piep-
tul de pui se trece prin
ma şina de tocat, apoi se
călește  împreună cu ceapa şi
morcovul, adăugându-se şi
una-două linguri de apă.
După ce ingredientele s-au
călit iar apa a scăzut, se stinge
focul şi compoziţia se lasă să

se răcească. Se condimen -
tează apoi  cu sare, piper, roz-
marin tocat fin, se adaugă şi
ouăle bătute, amestecându-
se până la omogenizare.

Cartofii fierţi se pasează,
se amestecă cu trei linguri de
ulei de măsline, smântâna,
laptele, rozmarinul, iar la
sfârșit se adaugă albuşul de
ou bătut spumă. 

Se pregăteşte o tavă

termo rezistentă, care se unge
cu ulei şi se tapetează cu pes-
met. Peste pesmet se pune un
strat de carne, deasupra se
aranjează fâşiile de ardei copt
şi totul se acoperă cu piureul
de cartofi. Tava se dă la cup-
torul preîncălzit pentru 30 de
minute. 

După coacere, musacaua
se lasă să se răcească puţin,
apoi se porţionează

INGREDIENTE

500 g. piept de pui, un morcov, 4-5 ardei copţi, 3 fire

de ceapă verde, 800 g cartofi fierţi, 100 ml lapte, două

linguri smântână, ulei de măsline, două ouă + un albuş

de ou, pesmet, sare, piper măcinat, un fir de rozmarin.

Musaca în trei culori Musaca în trei culori 

Mod de preparare:

Stafidele se pun într-un bol,
iar peste ele se toarnă esență
de rom. Într-un bol se pun
stafidele și peste ele se toarnă
esența de rom, lăsându-se așa
timp de 20 de minute.

Într-un alt bol se pun
merele rase și scurse de
zeamă, scorțișoara, apa min-

erală și uleiul, și totul se
amestecă bine. 

Albușurile se mixează îm-
preună cu un praf de sare
până se spumează, apoi se
adaugă, treptat, zahărul, za-
hărul vanilat și se continuă
mixarea până se topește za-
hărul. Pe rând, se adaugă și
gălbenușurile, amestecându-

se ușor, cu telul, până se încor-
porează. 

La compoziție se adaugă
stafidele cu esența de rom,
zeama de lămâie, nuca tăiată,
morcovul răzuit și merele
stoarse de suc, amestecându-
se totul până la omogenizare. 

În final, adăugăm făina
amestecată cu praful de copt,
care se încorporează ușor cu
telul. Compoziția se pune într-
o tavă tapetată cu hârtie de
copt și se dă la cuptor pentru
30-35 de minute, până se
rumenește frumos. După ce s-
a răcit, se pudrează cu zahăr și
se porționează.

INGREDIENTE

5 ouă, 180 gr zahar, 240 gr faina, 10 gr zahar vani-

lat, 80 ml ulei, 1 praf de sare, 1 linguriță praf de copt,

1 lingura zeama de lamaie, 180 gr măr răzuit, 100 ml

apa minerala, 1 linguriță scortișoară, 100 gr nucă tăi-

ată, 100 gr stafide, 10 ml esență rom, 100 g morcov

răzuit.

Prăjitură de toamnă

Sfecla roşie

Cunoscută și utilizată de secole, sfecla roșie are un
conţinut ridicat de minerale şi vitamine, îmbunătăţeşte
metabolismul, previne apariţia bolilor de inimă. Aceasta,
spre deosebire de alte legume, prin fierbere își păstrează
calitățile, susțin nutriționiștii. Consumul regulat de sfeclă
roșie detoxifiază organismul, ajută la protejarea ficatului,
sucul ei fiind o sursă importantă de antioxidanți, scrie
libertatea.ro. În plus, sucul de sfeclă roșie  reface flora in-
testinală, fiind eficient și în caz de amigdalită, bronșită
sau ocluzii intestinale, spun specialiștii

Ciorbă de sfeclă roşie
După ce se curăță de coajă, sfeclă roşie se taie fideluţe

şi se pune la fiert în doi litri de apă. Când apa începe să
fiarbă, se adaugă şi două cepe tocate şi doi morcovi tăiaţi
fideluţe. După aproximativ 20 de minute, în ciorbă se pun
doi cartofi, tăiaţi cubuleţe şi totul se lasă la fiert. Când
cartofii au fiert, ciorba se acrește cu un litru de borș clo-
cotit și deasupra  se presară pătrunjel şi leuştean tocat.
Se mai lasă câteva minute pe foc, iar după ce se stinge
focul, se bat două ouă, la care se adaugă câteva picături
de apă rece, apoi se toarnă în borşul clocotit,
amestecându-se continuu, pentru a nu se coagula. Se
serveşte cu smântână acrişoară. 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

F - C - N - IAC - PAZA - RO - UNI - LAN - BT - V - U - C - ARI - TEI - GRI - LT - ETA - AVA - R - MU - ED - ITE - B - Z - P - ACAR - STIUT -

MONSENIORI - I - INDICIU - TRACTIUNE - BAIE - BRAIE - TT - TRI - ELE - USI - MP - AMARA - CER - RR - SALVARE - U - NI - VALID -

STANJENITA - IR - UTA - ASI - A - B - IV - AL - CALUGARI - II - UED - NET - FAMILIARIZA



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 garsonieră Deva, Bd. Iuliu

Maniu, 33 mp, renovată și mobilată,
etaj intermediar. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă, zona Certej, 2
camere, baie, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la
zi pe spațiu și teren. Preț negociabil,
telefon: 0722.546.509, 0767.395.755,
0748.294.350.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, etaj intermediar, 
decomandat, cu balcon, 50 mp, ușă
metalică, mobilat și utilat. Preț:
40.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Schimb (vând) garsonieră, în
Deva, zona Eminescu - Profi, 42 mp,
decomandată, et.3/4, bloc de
cărămidă, CT, gresie, faianță, parchet
stejar, balcon mare, închis, ușă metal-
ică, termopan și ofer diferență pentru
un apartament cu 2 camere, decoman-
dat CT, minim 50 mp, et. 1,2,3 în Deva,
zonă bună. Telefon: 0762.442.881.

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 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 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 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 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 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 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 urgent și ieftin casă în Sân-

crai, trei camere, din care două mobi-

late, 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 casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 
2900 mp. Preț: 15.000 euro, 
tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere spațiu 85

mp, dispune de toate utilitățile, poate fi

folosit pentru depozitare, prestări ser-

vicii comerciale, situat în cartierul

Oituz. Tel.: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Ofer pentru închiriat aparta-

ment 2 camere, et 1, central, Deva,

balcon, CT, termopan, mobilat și utilat

modern, pentru persoane serioase, cu

serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus

garanție. Telefon: 0254.215.212. 

l Caut garsonieră sau apartament
de închiriat, eventual cumpăr, în zona
Gojdu sau lângă piață, la parter sat
etaj 1, cu lift. Telefon: 0734.151.585.

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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Ofer pentru 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  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 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 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

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 Dacia Logan 2009, roșie,
motor 1,4, 73.000 km,  cauciucuri de
vară și iarnă pe jantă, ITP 2021, iunie,
unic proprietar, stare bună, preț nego-
ciabil. Preț: 2400 euro, telefon:
0744.353.345.

l Vând Opel Corsa în stare de
funcționare, pentru programul Rabla.
Preț negociabil, telefon: 0741.367.062.

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 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.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut meseriaș care să execute
acoperiș cu tablă pe un garaj de 4x6.
Telefon: 0745.750.705.

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 Caut persoană cu dizabilități
(doamnă cu vârsta de 55-60 ani) pen-
tru căsătorie. De preferință de religie
baptistă, penticostală, creștin după
evanghelie. Telefon: 0774.042.022.

l Domn, 63 de ani, 1,72/80, șaten,
ochi verzi, sincer, ortodox, din Deva,
doresc împreună noi să fim și un
apartament să-ți dăruim. Sunați să 
ne vedem. Telefon: 0720.366.434.

l Văduv, pensionar, 70 de ani,
1,76/80, cu casă și mașină, doresc
cunoștință cu o doamnă văduvă, fără
obligații, de vârstă apropiată, pentru
prietenie sau căsătorie. Doresc să
locuiască la mine. Tel. 0735.425.828.

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

PIERDERI

l Pierdut certificat constatator al
SC PERFECT WEB SRL, pentru punctul
de lucru din Deva, b-dul 22 Decembrie,
nr . 118, cam. 35, jud. Hunedoara, 
eliberat de ONRC Hunedoara. Se de-
clară nul. 

DIVERSE

l Ofer gratuit scule pentru gră-
dinărit tradițional. Trebuie văzute.
Telefon: 0745.344.510.

l Vând tractor China, 18 CP, plug
două brăzdare, săpătoare pentru
prașila I și II și scos cartofi și remorcă.
Telefon: 0787.889.781.

l Vând cazan pentru țuică, 
capacitate 60 kg, construit special, 
nu trebuie amestecat, preț: 2500 lei.
Telefon: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Vând rolator (ajutor mers), nou,
robust, cizme negre bărbătești, îm-
blănite, noi, nr.45, palton negru de 
Astrahan și o haină gri cu căciulă, tot
Astrahan, ambele noi. Preț negociabil,
telefon: 0743.973.331.

l Vând 1 ha de pădure de fag, sat
Techereu, com. Balșa, acces din dru-
mul principal. Telefon: 0766.764.661.

l Vând hambar pentru cereale
din metal, sobă emailată pe gaz sau
butelie, 25/70/70, 2 fotolii, masă ro-
tundă și masă alimentație copii. Preț
negociabil, telefon: 0744.633.217.

l Vând polizor Profesional 380 V,
2,2 W,, pietre 300m cu suport, putere
2,2 KW,-380 V, preț: 1500 lei și teasc
pentru struguri, șurub inox, placă 
aluminiu, 380 lei, mașină de spălat
Automatică 300 lei, lămâi cu rod, tele-
vizoare cu tub. Tel. 0765.268.107.

l Vând ceas automatic bărbătesc,
pe metal, galben, în stare de
funcționare. Preț: 200 lei, telefon:
0745.750.705.

l Vând saltea Elixor magnetoter-
apie profesională nouă,1700 lei, co-
modă stejar cu patru sertare, 500 lei,
2 dulapuri cu suprapozabilă, 600 lei
ambele,3 uși din lemn, culoare cireș,
făcute la comandă plus feronerie,
1000 lei/buc. Telefon:0751.462.085.

l Vând aspirator nou Philips,
1500 W, spală, aspiră și usucă,600 lei,
serviciu de masă din porțelan, 12 per-
soane, nou, 700 lei, masă de stejar, 650
lei, antenă ”Dolce” cu echipament
complet, chiuvetă inox cu picior, 70 lei,
negociabile. Telefon: 0751.462.085.

l Vând televizor de cameră,
Marca ”Ney”, ecran 45 cm, preț 200 lei.
Telefon: 0720.677.035, 0354.415.533.
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16 - SPORT

Rezultatele etapei a V-a

ACS Şoimul Băiţa - ACS Minerul Uricani  2 - 1 (0-0)
AS Victoria Călan- CSO Retezatul Haţeg 1 - 6 (0-1)
CS Inter Petrila -C.S. ,,Gloria” Orașului Geoagiu 0 - 2 (0-1)
CSM Deva -?-? CSM Vulcan  amânat
CSM Dacia Orăştie 2010 - CSA Aurul Brad 2 - 2 (2-1)

Clasamentul la zi

1 CSO Retezatul Haţeg 5 4 1 0 16 4 13 p
2 CSA Aurul Brad 5 3 2 0 16 6 11 p
3 Gloria Geoagiu 3 3 0 0 6 0 9 p
4 CS Inter Petrila 5 2 1 2 13 7 7 p
5 CSM Dacia Orăştie 5 2 1 2 7 8 7 p
6 CSM  Vulcan 3 2 0 1 7 5 6p
7 ACS Şoimul Băiţa 5 2 0 3 7 12 6p
8 CSM Deva 3 0 2 1 2 3 2p
9 AS Victoria Călan 5 0 1 4 1 18 1p
10 ACS Minerul Uricani 5 0 0 5 3 15 0p

C
ampionatele
naționale de box
pentru juniori orga-

nizate de către Federația
Română de Box la Tg.Jiu
s-au desfășurat  respec-
tând toate condițiile im-
puse de către Ministerul
Tineretului și Sporturilor
(MTS)și Ministerul
Sănătății(MS) prin proto-
colul comun cu privire se-
curitatea  sportivilor și
tehnicienilor.

Întrecerile au avut și rolul
de a stabili loturile cu care
România va participa în luna
noiembrie la Campionatele
Europene de juniori  care
sunt programate să se des-
fășoare la Sofia, în Bulgaria
dar au și confirmat faptul că
la CSS Hunedoara se mun -

cește cu multă ambiție și
dăruire. Două medalii au fost
cucerite de sportivii hune-
doreni pregătiți de maestrul
Ilie Captari. Prima medalie a
fost cucerită pentru CSS Hu -
nedoara de juniorul Vlad
Șchipu care  s-a clasat pe locul
al doilea la categoria 52 de kg,
el fiind întrecut în finala cate-
goriei de către Ionuț Chiriac
din Craiova.

Noul campion national la
categoria 54 kg este de acum
boxeurul hunedorean, Daniel
Gîrleanu, fratele mai mic al
campionului Gosmin Gîr-
leanu, cel care este singurul
pugilist roman calificat la
Jocurile Olimpice de la Tokyo.

La competiția organizată
la TG. Jiu, Daniel Gîrleanu  a

evoluat în finala categoriei
avându-l adversar pe Florin
Luis Camen Ymad (SCM
Craiova), cel care este  com-
ponent al lotului național de
juniori. Victoria  hunedorean-
ului a venit ca  o surpriză pen-
tru cei prezenți, el fiind cotat
cu o șansă mai mica în fața
craioveanului. O medalie de
aur pentru Daniel Gîrleanu,
care   confirmă încă odată că
toți membrii familiei, practi-
canți ai boxului, sunt ambi -
țioși și cu putere de
con  centrare la competițiile
importante.

Hunedoreanul Daniel Gîr-
leanu a primit la Tg. Jiu și tro-
feul pentru cel mai combativ
boxer al competitiei. Cum
spuneam el este pregătit la
CSS HUnedoara (la fel ca și
celălat medaliat, Vlad Șchipu)
de maestrul Ilie Captari, cel
de care se leagă cele mai mari
performanțe ale boxului
hunedorean din ultimii ani.

Este de așteptat acum de-
cizia FR Box cu privire la in-
cluderea sportivului Daniel
Gîrleanu în lotul cu care
România va participa la Cam-
pionatele Europene, com-
petiție de la care tânărul
junior hunedorean se poate
întoarce cu un bun rezultat.

F
ederația Română de
lupte libere a organi-
zat la Bacău între-

cerile etapei finale din
cadrul  Campionatului
Național Individual de 
Juniori  la toate cele 
trei secțiuri din program:
lupte Greco-romane,
lupte libere și lupte femi-
nine, cu participarea
sportivilor de la secțiile
de performanță din țară.          

Mădălina Pusok, legiti-
mată la CS Inter Petrila,
pregătită de Marian Lucaci a
reusit să se impună și la
aceste întreceri  ea cucerind
medalia de aur  la categoria
60 kg.

Alți doi sportivi din Valea
Jiului, legitimați la CSS Petro -
șani unde sunt pregătiți de

prof. Gheorghe Răducu, au
urcat pe podiumul de pre-
miere, cucerind medalii la
aceste întreceri naționale.
Este vorba de Alexandra
Chiș, medaliată cu argint la
categoria 76 kg și de colegul
ei Claudiu Căldăraș, cel care

a cucerit o medalie de bronz
la categoria 61 kg.

Următoarea competiție
din calendarul federației
este finala pe țară  a Campio -
na tului Național de seniori,
programată în perioada 23-
25 octombrie la Reșița.     

Lupte libere:  Medalii  pentru sportivii 
din Valea Jiului la naționale

BOX: Daniel Gîrleanu, 
campion naţional de juniori

E
tapa a V-a, ultima
din cadrul primului
miniturneu  din

campionatul Ligii a IV-a, 
a avut un singur joc fiind
amânat, cel de la Ilia
(unde evoluează de obicei
CSM Deva), deoarece de-
venii se află în carantină
pentru 14 zile.

Nu au fost surprize în
această etapă, care  a clarifi-
cat situația în prima parte a
clasamentului, cu precizarea
că  peste o săptămână Asoci-
ația Județeană de Fotbal a
convocat pentru o analiză
reprezentanții formațiilor
participante în competiție.

Ca urmare a rezultatelor

înregistrate în primele etape
din miniturneu, formația
CSO Retezatul Hațeg  este
lider al clasamentului cu  13
puncte  acumulate din cele
cinci partide  disputate  ur-
mată de CSA Aurul Brad cu
11 puncte  din cinci jocuri și
Gloria Geoagiu cu 9 puncte
din trei partide.

Cel de al doilea mini-
turneu este programat să se
desfășoare în luna noiem-
brie, având doar patru etape,
după care în funcție de ce se
va stabili la nivelul conduce -
rii AJF HUnedoara, fie
echipele vor lua o pauză  fie
se va continua competiția cu
alte două etape.

Fotbal Liga  a IV-a:  Retezatul
Haţeg este lider după primele

cinci etape


