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aDmInIstraţIE

Fondat de Cornel POENAR

Pag. 3
Proprietarii clădirilor 
abandonate din 
municipiul Hunedoara 
riscă amenzi de 50.000
de lei dacă le mai lasă
de izbelişte.

jUstIţIEPag. 16
Poliţiştii şi procurorii 
DIICOT au descins la 
traficanţii de droguri 
din judeţul Hunedoara. 
Trei kilograme de 
substanţe interzise 
au fost confiscate. 
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GRATUIT

Căldura din Deva - 
o problemă cârpită 
ani de zile 

Căldura din Deva - 
o problemă cârpită 
ani de zile

Elegantă şi foarte bine informată despre
problemele în care se implică- aşa poate fi

caracterizată doamna Marta Mate, inspector
general şcolar adjunct al judeţului. /pag.2

gHIOCELULPag. 8
Pe lângă frumusețe și 
candoare, ghiocelul posedă
virtuți terapeutice uimitoare,
dătătoare de sănătate

O primăvară 

plină de soare, 

un Mărțișor, 

respectul și considerația

noastră pentru 

toate doamnele 

și  domnișoarele, 

la acest 

început de martie.

ing. Nicolae Stanca
Manager general

Mărțișorul vine din 
timpuri străvechi, purtând

cu el speranțe, bucurii, 
împliniri. Fie ca el să vă

călăuzească pașii spre 
fericire și realizări

pe măsura gândurilor
voastre, doamnelor 

și domnișoarelor!

Ovidiu Pîrvu
Director general 

Simbol al frumuseții și renașterii naturii,
Mărțișorul aduce cu el o parte din căldura 
soarelui de martie, dar și bucuria 
unui nou început. Să aveți parte 
de fericire și noroc, 
doamnelor și 
domnișoarelor, 
odată cu venirea 
primăverii

Laurențiu Nistor
Președintele 
Consiliului Județean
Hunedoara

Mărțișorul,
purtător de
speranțe și
noroc, să vă
aducă sănătate,
bucurii, și câte
un strop din
frumusețea și
parfumul 
florilor de
primăvară.
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A
rcelorMittal (care
are aproximativ
190000 de salariați

în întreaga lume) a
anunțat - după cum ne-a
informat Mircea 
BORDEAN, președintele
Sindicatului Siderurgistul
Hunedoara -  că va imple-
menta în următorii doi ani
un program de reducere a
costurilor cu un miliard
de dolari. Acesta include
și sporirea productivității,
scăderea numărului de
furnizori și reducerea cu o
cincime a personalului de
birou. 

Lakshmi Mittal a declarat
că în trimestrul patru din
anul 2020 condițiile de piață
s-au îmbunătățit și compania
estimează o creștere a cererii
de oțel de 4,5-5,5% în anul
2021. 

ArcelorMittal Polonia va
concedia 1000 de angajați,
ținta finală pe companie fiind
în jur de 4000 de angajați. 

Cel mai mare producător
de oțel din lume deține în
România trei companii: la
Iași, Roman și Hunedoara. 

Despre reducerea de per-
sonal de birouri din socie tățile
din România deo camdată nu
se spune nimic, când și câți
vor pleca, vom vedea și ce mă-
suri pe linie sindicală se vor
impune. 

Una din problemele ma-
jore cu care se confruntă
ArcelorMittal Hunedoara este
prețul ridicat al energiei elec-
trice, aspect care se răsfrânge

în prețul produselor finite,
acesta fiind destul de ridicat
comparativ cu cel al pro-
duselor similare din Europa
unde energia este sub-
venționată. 

Noi producem energie
electrică și străinii o vând tot
nouă cu preț ridicat. 

În urma mult discutatului
salar minim pe economie,
2300 lei, am reușit în urma
discuțiilor cu conducerea so-
cietății, pentru păstrarea
ecartului între categorii și
grile de salarizare, să se
acorde creșterea de 70  lei la
aproape toți salariații, ex-
cepție făcând un număr mic
de salariați. 

Pe plan extern, dacă putem
spune așa, suntem canalizați
în continuare în demersurile
noastre pentru obținerea
grupei speciale de pensio -
nare pentru salariații care și-
au desfășurat activitatea în
fluxul închis operațional (coc-
serie, furnale etc.). 

De adăugat că nu suntem
de acord cu legile în vigoare
privind calculul punctajelor
pentru pensie, (o formulă de
calcul pentru cei de la Galați
și o alta pentru Hunedoara și
Călan). 

Diferența dintre valoarea
unei pensii între un furnalist
de la Galați și cel de la Hune-
doara poate depăși în unele
cazuri și 1000 lei.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad şi 

Georgeta-Ileana Cizmaș

ArcelorMittal Hunedoara
se confruntă cu prețul 

ridicat al energiei electrice

– Prezentați-ne un scurt bi-
lanț al activității primului se-
mestru desfășurată sub
semnul pandemiei, al anului
școlar 2020-2021. 

– Anul școlar 2020-2021 a
debutat cu un ordin comun al
ministrului educației  și al
minis trului sănătății, în care
cuvintele cheie au fost „scena -
riul”, „rata incidenței”,
„măștile”, „circuitele” „dezin-
fectantele”. Fiecare actor edu-
cațional și-a jucat bine rolul în
acest episod, Ministerul Edu-
cației a asigurat măști de pro-
tecție, autoritățile locale
ma te rialele sanitare și de
curățenie, unitățile de în-
vățământ au aplicat planul de
măsuri derivat din docu-
mentele legislative. Locul in-
spectoratelor școlare în acest
tablou „altfel” al începutului de
an școlar a fost de îndrumare
și consiliere, respectiv de dise -
minare a Ghidurilor și repe -
relor metodologice pregătite
minuțios pentru această pe-
rioadă marcată de pandemie.
De mare folos s-a dovedit a fi
pagina de web a Inspectoratu-
lui Școlar Jude țean Hunedoara,
de pe care se accesează direct
portalul Educația continuă, ce
conține prețioase materiale
care jalonează demersul di-
dactic și oferă sugestii, soluții,
recomandări pentru cadrele
didactice puse în fața unor
situații fără precedent. De
asemenea, colegii inspectori,
cu sprijinul consiliilor consul-
tative pe discipline și al profe-
sorilor care au elaborat
re sur  se educaționale deschise,
au realizat o bogată colecție de
materiale didactice utilizabile
cu ajutorul mijloacelor audio-
video, acce sabilă de pe pagina
de web a instituției, la topicul
Învățare online.

Ziua de 9 noiembrie 2020 a
marcat trecerea întregului
proces de învățământ în
mediul online, ceea ce a
reprezentat, ca și perioada
martie-iunie 2020, o provo-
care pentru întreaga comuni-
tate. De la nevoia celor mici de
a fi asistați permanent pe du-
rata programului școlar de
către un adult, până la dibăcia
de a stăpâni tainele tehnologiei
informației a fost nevoie de
multă răbdare, empatie, în-
credere, reziliență și pasiune

din partea tuturor.
Preocuparea majoră a fost

asigurarea dispozitivelor pen-
tru elevi, ceea ce s-a realizat
prin intermediul programelor
naționale: Școala de acasă, prin
care s-au distribuit 2759 de
tablete pentru elevii de gim-
naziu și Școala în siguranță,
prin care, la nivel de instituție,
am achiziționat și distribuit
2713 tablete pentru elevii din
învățământul primar și profe-
sional. Elevii de liceu vor bene -
ficia în curând de 1704
laptopuri prin proiectul ROSE
(Romanian Secondary Educa-
tion Project). În plus, după
lansarea  Programului Opera -
țional  Competitivitate, au fost
depuse granturi de finanțare
din fonduri europene, a
dotărilor cu echipamente de
către autoritățile publice lo-
cale, unitățile de învățământ și
inspectoratul școlar. În zonele
în care predarea online nu a
fost posibilă, dascălii au găsit
modalitatea de a transmite
materiale și temele care să
asigure învățarea.

La final de semestru, din to-
talul de 52994 de elevi,  s-a
constatat o scădere a număru-
lui de elevi care nu au reușit
să-și încheie situația școlară,
față de anul școlar trecut, re-
spectiv 323 pentru că nu au
avut dispozitive și/sau conex-
iune la internet, iar 2010 din
cauza absențelor. Aceștia au
posibilitatea în următoarele 8
săptămâni de la revenirea la
școală să-și încheie situația
școlară pe primul semestru. 

– În pofida stării de pan-
demie, cum s-a debutat în cel

de-al doilea semestru școlar
și cum se pune accent pe di-
mensiunile idealului edu-
cațional?

– Cu toții ne-am dorit să ne
întoarcem la școală, ceea ce 
s-a și întâmplat în majoritatea
cazurilor. Sigur, noul ordin
comun emis de cele două mi -
nis tere a stabilit și de această
dată măsuri speciale, menite
să limiteze răspândirea viru -
sului și a cazurilor de îmbol-
năvire. În prima săptămână 26
de unități au funcționat pe sce-
nariul verde, 85 de unități pe
scenariul galben și 8 în scena -
riul roșu.

Accentul se pune pe evalu-
area gradului de atingere a
competențelor de către elevi și
identificarea nevoii privind ac-
tivitățile remediale. În urmă-
toarea perioadă toți elevii care
au rămas corigenți sau cu situ-
ația neîncheiată vor constitui
grupul țintă pentru un pro-
gram național inițiat de Minis-
terul Educației. 

În această perioadă se
pregătește anul școlar următor
cu oferta de școlarizare adap-
tată la nevoile de formare in-
ițială ale tinerilor din
comu   nitate. Se stabilesc disci-
plinele opționale, menite să
aprofundeze domeniile de in-
teres pe care le urmăresc elevii
și familiile acestora. Toate
aceste demersuri trebuie să
servească dezvoltarea optimă
a tinerilor, în spiritul cetățeniei
active, a antreprenoriatului și
a cultului muncii.

(Citiţi interviul integral
pe www.accentmedia.ro)

Elevii care au rămas corigenţi sau
cu situaţia neîncheiată - grup ţintă

pentru un program naţional 
iniţiat de Ministerul Educaţiei 

Dialog cu prof. dr. Marta MATE - inspector școlar general adjunct, 
la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
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Două garnituri de
tren cu cărbune au
fost aduse în de-

pozitul termocentralei.
Deva – După o săptămână

în care apa caldă şi căldura
au lipsit în municipiul Deva,
Termocentrala Mintia şi-a
reluat activitatea, întreruptă
din cauza lipsei de cărbune
din Valea Jiului. În depozitul
termocentralei au intrat
două garnituri de tren încăr-
cate cu huilă energetică şi se
speră ca ritmul să fie
menţinut, fără să se mai
ajungă la sincope de genul
celei întâmplate săptămâna
trecută. 

Potrivit estimărilor făcute
de reprezentanţii Sindicatu-
lui Solidaritatea Hunedoara,
în cursul zilei de joi a fost re-
luată furnizarea agentului
termic, acesta ajungând,
seara, în parametri normali
de funcţionare. Prin urmare,
ar trebui ca de vineri să nu
mai fie probleme cu asigu-
rarea căldurii în aparta-
mentele din Deva şi apoi în
şcolile din oraş.

În linie dreaptă 
pentru separare

În ceea ce priveşte discuţi-
ile referitoare la viitorul
Complexului Energetic Hu -
ne doara, preşedintele Sindi-
catului Solidaritatea
Hu  nedoara, Cristian Iştoc, a
menţionat că documentele
necesare separării Termo-
centralei Mintia şi formării

unei alte entităţi economice
vor trebui să fie gata până la
sfârşitul lunii martie. 

„La sfârşitul lunii martie
va trebui să intrăm în linie
dreaptă cu separarea termo-
centralei. Apoi va trebui să
parcurgem doar chestiuni de
procedură”, a explicat Iştoc. 

El a menţionat că au fost
depuse, din nou, actele la
Agenţia pentru Protecţia
Mediului Hunedoara în ve -
derea obţinerii autorizaţiei
integrate de mediu pentru
Termocentrala Mintia, după
ce o primă documentaţie
înaintată de CEH a primit
aviz negativ. 

Datorii uriaşe

Dincolo de aceste veşti,
situaţia Complexului Ener-
getic Hunedoara este una di-
ficilă. Cu datorii de un
miliard şi jumătate de euro,
unitatea economică a gen-
erat, an de an, restanţe la
bugetul stat. Costurile de
producţie pentru un MWh se
ridică acum la circa 600 de
lei, din care 65% reprezintă
cheltuiala cu munca vie. 

Potrivit dezvăluirilor fă-
cute de Sindicatul Solidari-
tatea Hunedoara în cadrul
unei întâlniri ce a fost orga-
nizată la sediul Consiliului
Judeţean, Valea Jiului poate
asigura acum cărbunele pen-
tru cinci zile de funcţionare
normală pe săptămână. Ar
mai fi necesare două trenuri
de cărbune din alte surse,

însă furnitozii solicită banii
înainte. 

Pe de altă parte, directorul
general al CEH, Samuel
Dioane, afirma că este nevoie
de investiţii de circa 100 de
milioane de lei în termocen-
trale şi de 200 milioane de lei
în minele de cărbune din
Valea Jiului. „Singurele care
pot asigura stabilitatea ener-
getică a unei ţări sunt termo-
centralele”, argumenta aces ta,
men ţionând, totodată, că CEH
funcţionează pe o piaţă „ne-
dreaptă” în care energia hidro
şi cea eoliană se vinde cu 80
lei/MWh, de şase ori mai
ieftin faţă de cea produsă în
termocentrala Mintia.

Termocentrala Mintia
începe să livreze 
căldură în Deva

Amenzi uriaşe pentru
clădirile abandonate

Hunedoara – Primăria
Hunedoara doreşte să facă
ordine în oraş în ceea ce
priveşte clădirile abandonate.
Astfel, deţinătorii clădirilor şi
spaţiilor comerciale abando-
nate sau neîntreţinute core-
spunzător din muncipiu sunt
pasibili de amenzi de până la
50.000 de lei 

Pe raza municipiului
Hunedoara au fost identifi-
cate peste 100 de spaţii com-
erciale şi de servicii care nu
mai sunt utilizate, iar mai
bine de jumătate dintre ele
nu respectă nici reglemen-
tările Consiliului Local şi nici
Ordonanţa de Urgenţă
195/2005 privind protecţia
mediului. 

Cea mai cunoscută situaţie
de acest fel este cea a fostului
cinematograf „Modern”. În
urmă cu doi ani, Primăria a
aplicat proprietarului, soci-
etatea RomâniaFilm, o
amendă în valoare de 30.000
de lei, sancţiune menţinută
atât de instanţa de fond, cât şi
de instanţa de apel.  

În perioada următoare,
Primăria municipiului Hune-
doara va face demersuri pen-
tru identificarea proprie tarilor
fiecărui spaţiu nefolosit şi
neîntreţinut corespunzător.
Conform unor verificări pre-
liminare făcute de Poliţia Lo-
cală Hunedoara, în oraş există
108 spaţii comerciale (ori de
servicii) neutilizate, iar 61 din-
tre acestea nu respectă regle-
mentările legale referitoare la
curăţenie şi nici normele min-
imale de estetică şi protecţia
mediului.

Pentru început, fiecare
proprietar va fi înştiinţat
asupra prevederilor legale în
ce priveşte obligaţiile sale de

a întreţine corespunzător
res pectivul spaţiu şi va fi
avertizat. Dacă într-un ter-
men de câteva săptămâni nu
se va conforma, se vor aplica
amenzi, iar valoarea unei
amenzi pleacă de la 1.600 de
lei, conform unei hotărâri de
Consiliu Local din 2017, şi
poate ajunge până la 50.000
de lei, conform Ordonanţei
de Urgenţă 195/2005. 

„În cazul în care nici aver-
tismentele şi nici amenzile nu
vor avea efect, vom iniţia acţi-
uni în instanţă, la fel cum am
procedat, de exemplu, în
cazul clădirii ridicate nelegal
în Parcul Corvinul sau în situ-
aţia blocurilor neterminate
de pe strada 1 Decembrie
1918 (fostă „Modovei”). Dacă
proprietarii nu vor înţelege
când le spune Primăria că
trebuie să-şi cureţe vitrinele,
să înlocuiască geamurile
sparte, să-şi menţină curate
spaţiile deţinute, sunt sigur
că vor înţelege atunci când
astfel de măsuri vor fi dis-
puse de instanţele de jude-
cată. În unele situaţii, cum
sunt chioşcurile de tablă, de
exemplu, se va ajunge la
dezafectarea acestora”, a de-
clarat primarul Dan Bo bou -
ţanu.

În opinia sa, oricât de cu-
rată ar fi o zonă anume, imag-
inea de ansamblu a locului
este afectată de câte un fost
magazin, acum abandonat,
ori un chioşc sau o clădire
care se află într-o stare de-
plorabilă. 

De asemenea, pe lângă
avertismente, amenzi şi acţi-
uni în instanţă, primăria va
aplica soluţia majorării im-
pozitului cu 500 la sută pen-
tru clădirile abandonate.

INFORMARE
Această informare este efectuată de COMUNA RIBIŢA, sat Ribiţa, comuna Ribiţa, strada

Principală nr.22, tel: 0254-683791, care intenţionează să solicite de la 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI, Strada Ion Bogdan, nr.35, Oradea 410125,
judeţul Bihor, Telefon: +40(259) 442 033; +40(259) 443 892,aviz de gospodarire a apelor-
pentru realizarea lucrărilor de” MODER NIZARE DRUMURI DE INTERES  LOCAL, COMUNA
RIBIŢA, JUDEŢUL HUNEDOARA ", amplasate în satele Dumbrava de Sus şi Dumbrava de Jos,
intravilan – extra vilan, comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevede rile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizu-
lui de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz (Primaria Comunei Ribiţa,
Tel: 0254-683791 fax: 0254-683799, e-mail: primariaribita@yahoo.com) la adresa
menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, su gestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului sau la ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI – Strada Ion Bogdan, nr. 35, Oradea 410125,
judeţul Bihor, Telefon: +40(259) 442 033; +40(259) 443 892, Fax: +40(259) 444 237;
+40(259)442 064. 
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PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCEȘ

Acum, când natura renaşte 
în toată splendoarea ei, 
oferim cu respect doamnelor 
și domnișoarelor câte un
Mărțișor, care să le aducă 
fericire.

Achim Mărcuș Traian
Primar

ORGANIZAȚIA PSD TELIUCU INFERIOR
Împlinirile, sănătatea şi fericirea

să vă însoţească şi în această 
primăvară, doamnelor 

şi domnişoarelor. Mărţişorul 
începutului de martie 

să vă aducă liniște și bucurii.

Președinte
Radu Cătălin Brumar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL CRIȘCIOR
Mărțișorul, mesagerul primăverii, 
ne aduce  speranța de mai bine 
și bucuria renașterii naturii. 
Vă dorim, doamnelor și domnișoarelor,
să aveți parte de o primăvară 
plină de frumusețe.

Ovidiu Ilie Furdui
Primar

PNL BRAD
Din lumina și căldura începutului

de martie, natura împletește în
fiecare an, Mărțișorul. 

Fie ca el să aducă sănătate, 
fericire și speranța de mai bine 

tuturor doamnelor 
și domnișoarelor.

Ec. Florin Oprișa
Președinte

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL LUNCOIU DE JOS
Sănătate, fericire și o primăvară
minunată vă dorim, 
din toată inima, 
doamnelor și domnișoarelor, 
prin intermediul acestui Mărțișor.

Călin Dorin Dud
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL PEȘTIȘU MIC

An de an, ziua de 1 Martie renaște
speranţa, optimismul şi credinţa 
de mai bine. Le dorim doamnelor 

şi domnişoarelor, o primăvară 
plină de soare, alături de cei dragi!

Dobruțchi Saul Daniel
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCUREȘCI
Dătător de lumină, speranță 
și bucurii, Mărțișorul vine pe la noi
la fiecare început de martie.
Norocul, sănătatea și fericirea să vă
fie alături și în această primăvară,
doamnelor și domnișoarelor.

Mircea Ghilean
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL 
LOCAL BUNILA
Vestitor al primăverii, Mărțișorul 
aduce cu el bucuria unui nou început. 
Vă dorim din toată inima, 
doamnelor și domnișoarelor, 
ca acest simbol străvechi 
să vă facă viața mai frumoasă.

Romulus Stroia
Primar

PRIMĂRIA ȘI
CONSILIUL 
LOCAL 
VEȚEL

Sărbătoarea Mărțișorului să vă

aducă noroc și fericire, doamnelor

și domnișoarelor. Viața să vă fie

frumoasă ca o primăvară, 

plină de bucurii și împliniri.

DEPUTAT PSD

Viorel Sălan

Talisman purtător de noroc, Mărţişorul ne dă speranţă,
lumină şi căldură la fiecare început de martie. 

Îl oferim cu respect și prețuire tuturor doamnelor 
și domnișoarelor din comuna noastră. 

Ioan Hențiu
Primar
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Bucureşci – Comunele
mici din România nu se pot
descurca singure cu bugetul
pe care îl pot obţine din tax-
ele şi impozitele locale. Este
un adevăr cunoscut şi doar
într-un singur an guvernul a
ţinut cont de nevoile de dez-
voltare ale comunităţilor
mici, alocând sume fixe pen-
tru completarea bugetelor
acestora. 

Pentru administraţiile lo-
cale a fost o adevărată gură
de oxigen. Din păcate, în
acest an primăriile sunt, din
nou, în alertă, pentru a reuşi
să-şi asigure sumele nece-
sare pentru investiţii.

„Sperăm într-o alocare
bugetară care să ne ofere
posibilitatea continuării unor
investiţii necesare pentru co-
muna noastră. Bugetul local
nu ne permite să efectuăm in-
vestiţii de amploare, de aceea
recurgem la soluţia unor fi-
nanţări nerambursabile ofe -
rite de proiectele europene
sau programele guvernamen-
tale. Pentru a putea fi acce-
sate aceste finanţări avem

nevoie de cofinanţare locală,
de la bugetul consiliului local.
Acestea sunt sume de care
avem, în pricipal, nevoie pen-
tru a fi asigurate din fonduri
de la bugetul central sau
judeţean”, a arătat primarul
comunei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

Comuna Bucureşci are în

derulare mai multe proiecte
de investiţii, iar altele au fost
depuse pentru obţinerea
unor finanţări nerambur -
sabile la ADR Vest sau prin
programe guvernamentale. În
principal, acestea se referă la
infrastructura de drumuri,
educaţie sau iluminat public. 

Bugetul de stat contu-
rat de coaliția de la
guvernare este de un

amatorism teribil. Printre
toate tăierile, tot nu au
găsit finanțare pentru pen-
sii și alocații. În aceeași
manieră, au decis să poli-
tizeze în continuare și
Bugetul de Stat, județele
conduse de către PNL-USR-
PLUS-UDMR fiind supra-fi-
nanțate în comparație cu
județele conduse de PSD. 

Spre exemplu, deși județul
Hunedoara are cea mai mare
rețea de drumuri județene din
România, nu este primul județ
în clasamentul alocă rilor
bugetare pentru admi nis -
trarea drumurilor județene.
Guvernul a avut alte criterii
decât cele administrative la
bază, iar astfel de situații dis-
criminatorii sunt des întâlnite
în cuprinsul bugetului.

Pentru a corecta derapa-
jele celor de la guvernare, ală-
turi de colegii mei social-
democrați din județul Hune-
doara, am pregătit 62 de
amendamente pentru Buge-
tul de Stat. Am încercat să
acoperim nevoile reale ale
cetățenilor, colaborând în
acest sens cu primăriile din
județ. Drumuri locale și
județene, rețele de canalizare

și construcția spitalelor sunt
câteva dintre categoriile pen-
tru care am solicitat supli-
mentarea finanțării.

Un amendament impor-
tant prevede asigurarea drep-
turilor salariale pentru
mi nerii din Valea Jiului, pe tot
parcursul anului calendaristic
2021. În acest sens, am soli -
citat suplimentarea bugetului
Ministerului Energiei cu
suma de 182,7 mil lei.

În nume personal, am depus
mai multe amendamente pen-
tru domeniul educației. Con-
sider că în văță   mântul
ro mânesc merită mai mult.
Unul dintre amendamentele
depuse prevede alocarea
sumelor necesare înființării și
modernizării cabinetelor med-
icale școlare în toată țara.
Aceste cabinete sunt imperios
necesare, mai ales în contextul
actual.

Săptămâna viitoare, ne
vom susține județul în Parla-
mentul României, așa cum
este normal. Hunedoara me -
rită mai mult. Românii merită
mai mult.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru Învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 
BUGETUL DREPTEI

LASĂ DE DORIT

Crişcior – Copiii mici din
comuna Crişcior vor avea
parte, de luna viitoare, de o
grădiniţă nouă, a cărei con-
strucţie a fost posibilă graţie
unei finanţări nerambur -
sabile pe care administraţia
locală a reuşit să o acceseze
prin Agenţia pentru Fi-
nanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR). Potrivit primarului
Ovidiu Furdui, grădiniţa va
oferi condiţii deosebite pen-
tru 30 de preşcolari din co-

mună, care vor beneficia de o
masă gratuită şi de program
de somn. 

„Este o investiţie pe care o
merită copiii din comună.
Părinţii sunt încântaţi de
noua grădiniţă iar locurile
pentru înscriere sunt aproa -
pe epuizate. Părinţii îşi vor
putea lăsa aici copiii pe mâini
bune şi în siguranţă”, a pre-
cizat Ovidiu Furdui.

Construcţia grădiniţei a
început în urmă cu mai mulţi

ani din sume alocate din
bugetul guvernamental. Pen-
tru a fi finalizată a fost nevoie
de accesarea unei finanţări
nerambursabile din fonduri
europene asigurate prin
AFIR.

Pe de altă parte, primarul
comunei Crişcior a menţio -
nat că aşteaptă sumele care
vor fi alocate pentru echili-
brarea bugetului local. Chel-
tuielile sunt multe, iar
resursele sunt puţine, în
condiţiile unei economii care
a avut de suferit din cauza
pandemiei de coronavirus. 

În plus, comuna Crişcior
are în derulare mai multe
proiecte cu finanţare euro-
peană la care trebuie să asig-
ure partea de cofinanţare din
resurse proprii, valoarea
acestora fiind estimată la
circa două milioane de lei.
Pentru a ne menţine în sfera
infrastructurii educaţionale,
una dintre investiţiile vizate
este cea a liceului din co-
mună, construit în anul 1940.
Un corp de clădire va intra în
acest an în lucrări de moder -
nizare şi reabilitare, care in-
clud, printre altele, schim barea
acoperişului şi izolarea ter-
mică. 

Crişcior: Grădiniţă nouă 
pentru copiii din comună

Bucureşci: Investiţiile publice 
au nevoie de sprijin bugetar
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Îl purtăm cu drag, la
fiecare început de
martie, ca simbol al

frumuseții și renașterii
naturii. cele două fire, îm-
pletite în alb roșu reprez-
intă, în tradiția populară
românească, iarna care
trece și primăvara care
sosește, plină de viață și
culoare. Vechii daci perce-
peau Mărțișorul ca pe un
talisman purtător de
noroc, cu puteri solare.

Povestea 
Mărțișorului

În folclorul românesc,
povestea Mărțișorului este
strâns legată de legenda
Babei Dochia, ziua de 1 Mar-
tie fiind numită, în trecut,
Mărțișor, Baba Dochia sau
chiar Dragobete – Cap de
Primăvară. Într-una din le -
gende se spune că Baba
Dochia trăia într-un sat înde-
părtat, împreună cu fiica sa
vitregă, pe care nu o avea la
inimă. Într-o zi geroasă de
iarnă, Dochia i-a dat fetei o
haină neagră din lână,
cerându-i să o spele la râu,
până ce se albește. Tânăra 
s-a străduit din răsputeri să
albească haina, rănindu-și
mâinile, sângele lor colorând
albul zăpezii, dar în zadar.
Atunci, fata a primit ajutor
divin, în fața ei apărând un
tânăr chipeș, cu puteri ma -
gice, care se numea Mărțișor.
Auzindu-i povestea, Mărțișor
i-a oferit fetei o floare roșie și
una albă, îndemnând-o să
spele din nou veșmântul și
apoi să se întoarcă acasă.
Când a ajuns acasă, fata a
văzut că haina devenise albă

ca zăpada. Bătrânei nu i-a
venit să creadă că fata a
reușit. Iar când a văzut florile
alb-roșii din părul fetei, Baba
Dochia, imaginându-și că a
venit primăvara, a plecat cu
oile pe munte, îmbrăcată cu
12 cojoace. Și cum vremea
era frumoasă, Dochia și-a
lepădat, pe rând, cojoacele,
rămânând doar în cămașă,
spune suntparinte.ro. Când a
ajuns în vârful muntelui,
gerul a înghețat-o, transfor-
mând-o în stană de piatră,
împreună cu oile ei. 

De atunci și până astăzi,
stânca Dochiei străjuiește
Ceahlăul, în așteptarea pri -
măverii.

șnurul

Mărțișorului
Supranumit ”funia anului”,

acesta adună laolaltă, con-
form credinței populare, cele
365 sau 366 de zile ale anului,
lunile și cele două anotimpuri
iarna și vara. Despre el se
spune că ar fi fost tors de
Baba Dochia, în timp ce
mergea cu oile la munte.

Alcătuit din două fire de
lână răsucite, colorate în alb
și roșu, șnurul reprezintă uni-
tatea contrariilor: vară-iarnă,
cald-frig,fertilitate-sterilitate.
Cu timpul, șnurului i s-au mai
adăugat bănuți din aur, argint
sau bronz, care indicau, în

trecut, statutul purtătorului.
Și cum Mărțișorul este per-
ceput ca aducător de noroc,
de șnurul lui sunt prinse și
astăzi amulete ca: trifoi cu
patru foi, coșar, potcoavă etc. 

În unele zone ale țării
Mărțișorul se poartă în-

cepând cu 1 martie, până la
data de 9 martie, timp în care
se aleg și ”babele”, consider-
ate vestitoare de belșug sau
sărăcie, pentru anul care vine.
Tradiția ne spune că, dacă
ziua numită va fi însorită, este
semn că anul va fi bun pentru
cel care și-a ales ziua respec-
tivă. Dacă afară este tip urât,
anul va fi cu multe încercări

pentru cel care a făcut
alegerea. 

Tradiţii, credințe
și obiceiuri de 

Mărțișor
• În vremuri străvechi,

Mărțișorul era purtat cu dem-
nitate și chiar solemnitate de
către membrii societății
tradiționale. În pe ri oada în
care Mărțișorul le împodobea
îmbrăcă mintea, aceștia evitau
orice comportament indecent
potrivit traditiisi obiceiuri.ro

• Se purta la început de
martie până se arătau sem-
nele primăverii, când înflo-
reau cireșii, se auzea cântatul
cucului și veneau rân-
dunelele și berzele. 

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

• Conform tradiției, Mărți -
șorul trebuie legat la răsăritul
soarelui. Prins la piept sau la
încheietura mâinii, Mărțișorul
se leagă într-un singur nod,
care are rol protector, ținând
răul departe. 

În zilele noastre
Bănuțul dacic purtător de

noroc a dispărut, locul lui fiind
luat de tot felul de figu rine,
unele dintre ele neavând nicio
legătură cu tradiția poporului
nostru. Mărțișorului i-a mai
rămas doar semnificația, dar
cine știe până când.

Cornelia Holinschi

MăRțIșORUl – TAlIsMAN 
PURTăTOR de NOROc

IMPORTANT! În atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru 
și pentru investiții, acordate IMM-urilor

AccentMedia.ro oferă firmelor beneficiare ale
Granturilor pentru capital de lucru (Măsura 2) și
pentru investiții (măsura 3) acordate IMM-urilor
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită

prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-
bursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, publicarea anunțurilor de de-
marare proiect și închidere proiect în condiții rapide, nebirocratice și foarte
avantajoase.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:
1. Trimiteți pe e-mail la office@accentmedia.ro o comandă fermă, care

să conțină datele de facturare ale societății dvs. și data în care doriți publi-
carea, cu un telefon în prealabil la nr. 0761327773 sau 0722402044.

2. Trimiteți pe același e-mail datele referitoare la contractul de finanțare
pe care doriți sa le includeți  în anunțul de demarare sau închidere proiect

în format editabil (word). Noi ne vom ocupa de editarea, machetarea și
pregătirea anunțului pentru publicare.

3. Veți primi factura fiscală în valoare de 750 RON + TVA.
4. După ce faceți dovada plății, anunțul se publică pe prima pagină a co-

tidianului online AccentMedia.ro, www.accentmedia.ro, și la rubrica
Anunțuri publice.

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv
6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monito-

rizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării.
AccentMedia.ro  îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator

privind audiența, adresabilitatea și traficul. 
Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publi-

cați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.
Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.
În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere 

inutilă în condițiile sanitare actuale.
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A
takoy Sinan Erdem
Arena din Istanbul
a fost gazada celei

de a 26-a ediții a Campi-
onatului Balcanic de
atletism în sală pentru se-
niori,competiție inter-
națională la care au fost
prezenți la start peste
200 de sportivi din 18
țări,mulți dintre ei fiind
calificați la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

România a participat cu o
delegație  alcătuită din 36 de
sportivi  iar la finalul acestor
întreceri s-a clasat pe locul
patru în clasamentul pe
medalii, cu un total de 12
medalii cucerite din care

două de aur,cinci de argint şi
cinci de bronz,situându-se
după Turcia, Ucraina și Bul-
garia.

Atleta Florentina Ma -
rincu-Iușco, legitimată la LPS
Cetate Deva unde este
pregătită de antrenor prof.
Nicolae Alexe,a reușit o nouă
performanță și a cucerit o
medalie de bronz la săritura
în lungime cu 6,50 m. Cu
acest rezultat atleta din Deva
a primit și acceptul Feder-
ației Europene de Atletism
pentru participare la Campi-
onatele Europene de atle -
tism în sală care sunt
pro gramate în perioada 4-8

martie, la Torun în Polonia.
La competiția de la Istan-

bul, Claudia Maria Florea, le-
gitimată la SCM Deva- CS
Ghelari s-a clasat pe locul IV
în proba de 1 500 m, fiind
foarte aproape de a realiza
baremul de calificare la eu-
ropene iar Andrei Răzvan
Deliu (SCM Deva) s-a clasat
pe locul opt la săritura cu
prăjina.

Medaliile de aur ale dele-
gaţiei Românieiau fost
obţinute de Anamaria Nes-
teriuc la 60 m garduri şi de
Andrea Miklos la 400 m , am-
bele sportive calificate la
campionatele Europene din
Polonia.

Au urcat pe podiumul de
premiere la ediția din acest
an a Campionatelor Bal-
canice, cucerind medalii de
argint Marina Baboi la 60 m,
Roxana Rotaru la 3.000 m,
Claudia Bobocea la 800 m,
Gabriel Bitan la săritura în
lungime şi prin ştafeta mas-
culină de 4x400 m (Gabriel
Cristian Voicu, Mihai Sorin
Dringo, Denis Simon Toma,
Vlad Dulcescu )iar medaliile
de bronz au fost aduse la pal-
maresul  României de către
Claudia Bobocea la 1.500 m
,Diana Ana Maria Ion la
triplusalt, Florentina Iuşco la
săritura în lungime, Rareş
Toader şi Andrea Apachiţe,
ambii la aruncarea greutăţii.

Atletism:  Florentina
Marincu Iușco-medalie

de bronz la Istanbul

E
chipa de prima ligă
Autobergamo Deva s-
a calificat pentru a

şaptea oară în Final Four-
ul Cupei României la fotbal
în sală. 

Devenii, care au câştigat de
două ori trofeul, au trecut în
calificări de divizionara se-
cundă Kereszthegy Remetea
pe care au învins-o cu 6-2  și
de o altă formație din liga se-
cundă, Clubul Sportiv Local
Sportul Ciorăşti, scor final 8-
2, în turneul desfășurat la
Focşani. 

Imperial Wet Miercurea
Ciuc este cea de a doua echipă
calificată după ce a învins pe
rând formațiile ACS Futsal
Poli Iaşi cu 14-1 și apoi pe
CFR Timișoara cu 5-3.

Formația Luceafărul Buzău,
surpriza acestei etape din
Cupa României a acces și ea în
Final Four, după ce a depășit
pe  Metropolitan Ișalnița cu 8-
2 și pe Inter Gheorghieni cu 6-
2. Cea de-a patra formție
calificată în careul de ași la
ediția din acest an se va decide

la finele săptămânii viitoare.
CSM Târgu Mureș, FK Odor-
heiu Secuiesc, Ceahlăul Piatra
Neamț și United Galați se vor
duela pentru locul vacant.

Reamintim cititorilor noștri
că Autobergamo Deva s-a ca -
lificat pentru  a șaptea oară
consecutiv în Final Four.

Futsal:  Autobergamo Deva, 

în Final Four-ul Cupei României

M
unicipiul Tim-
ișoara a  găzduit
recent  întrecerile

ediției din acest an a Cam-
pionatul Național de Marș,
ediția de iarnă, competiție
care a reunit la start circa
100 de sportivi la mai
multe categorii de vârstă.

Organizatorii acestei com-
petiții, Federația Română de
Atletism în colaborare cu Di-
rectia pentru Tineret și Sport
a județului Timiș au organizat
un traseu de alergare în jurul
Stadionului „Dan Păltinișanu”
și  au asigurat toate condițiile
de securitate pentru partici-
panți cu respectarea  proto-
colului sanitar.

Sportiva Anamaria Bolo-
han, legitimată la SCM Deva ,
unde este pregătită de către
prof. Florin Bucur s-a clasat pe
locul IV la categoria ju-
nioarelor după ce a alergat pe
distanța de 10 km, ea fiind
una dintre speranțele  hune-

dorene în această probă atle -
tică. Din păcate,  problemele
legate de posibilitatea de a se
antrena în condițiile necesare
acestui gen de alergare (lo-
cație, pistă de alergare,) au
făcut ca mai toate antrena-
mentele  ei să se desfășoare
pe trotuarele din municipiul
Hunedoara, unde ea locuiește.

Echipa de junioare I  de la
SCM Deva alcătuită din
sportivele Iulia Marton, Ana-
maria Bolohan, Sorana Țuțu și
Delia Florea antrenate de prof.
Florin Bucur și Emerson
Toma  a cucerit titlul de vice-
campioană națională și meda -
lia de argint  iar atleta
Mădălina Danciu (legitimată
la CS Ghelari) s-a clasat pe
locul VI la această categorie.

O altă alergătoare de la
SCM Deva, junioara Ana Voina
s-a clasat pe locul 11 în clsa-
mentul general al probei de
5000 a junioarelor de catego-
ria a II-a.

Atletism

L
a Poiana Brașov, au fost
programate întrecerile
individuale  

de judo din cadrul Campio -
natului Național U 18, cu
participarea sportivilor de
la secțiile de performanță
din țară.

Sportivele de la Centrul
Național de Pregătire Olim pică
de la Deva, au cucerit medalii la
mai multe categorii de greu-
tate.Sunt  campioane naționale
la ediția din acest an: Elena
Ichim (categoria 40 kg) și
Lavinia Bălan (categoria 44 kg),
Patricia Cosmina  Nistor(cate-
goria 57 kg), Andreea Stan (ca -
tegoria -70 kg ) toate  cucerind
medalia de aur la categoriile la
care au participat.

Medalii de argint au câștigat
ocupantele locului  II în aceste
întreceri, Dorina Mari Pre-

jbeanu (categoria 44 kg) și
Carla Duma(categoria 57 kg)
iar cele de bronz au fost aduse
la palmaresul  clubului devean
de către Orsolya Lajos(catego-
ria 52 kg), Larisa Alina
Cadar(categoria 63 kg), Ana-
maria Răducan (categoria +70
kg ) și  Daria Elena Tudorache
(categoria- 70 kg).

Menționăm că în urma des-
fășurării Adunării generale de
alegeri la Federația Română de
Judo, calitatea de Președinte al
acestei federații i-a revenit fos-
tului președinte, Cosmin Gușă,
cel care a întrunit cele mai
multe sufragii din partea alegă-
torilor. Florin Berceanu-
antrenor emerit și coordona-
torul tehnic de la lotul feminin
de senioare și-a păstrat și el ca -
litatea de vicepreședinte.

Judo:  CN individual  de judo

pentru sportivi U18

Popicarii hunedoreni pe podium

la Cupa României
Noua arenă de popice din municipiul Cluj-Napoca a

fost gazda întrecerilor etapei finale ale Cupei României la
popice ,probe individual cât și pe echipe, atât la masculin
cât și la feminin, competiție organizată de către Federația
Română de popice și bowling. Echipa masculină U 23 a
popicarilor de la CS Siderurgica Hunedoara  alcătuită din
sportivii  Bogdan Istodor, Raul Chis, Flavius Marian, Da-
cian Bulgaru, Flavius Bahrin,Fabian Otvos și Florin
Dascălu, formație pregătită de  Nicolae Popa s-a clasat pe
locul al doilea în clasamentul formațiilor masculine
cucerind astfel medalia de argint  în timp ce perechea Da-
cian Bulgaru – Raul Chis s-a clasat pe locul al treilea și a
cucerit medalia de bronz la ediția din acest an.

În întrecerea feminină  Noemi Budoi a ocupat  în final
locul II- medalie de argint în clasamentul general la indi-
vidual iar la perechi loc IV unde a participat alături de
colega ei Andreea Cărămidariu.  



Născut din albul
zăpezilor îngemă-
nate cu soarele

primăvăratic, ghiocelul ne
aduce în fiecare primă-
vară, un strop de lumină,
speranță și bucuria unui
nou început. Dar, pe lângă
frumusețe și candoare,
ghiocelul posedă virtuți
terapeutice uimitoare,
dătătoare de sănătate. 

Povestea ghiocelului
O legendă creștină ne

spune că ghioceii au apărut pe
pământ atunci când Adam și
Eva au fost alungați din Rai.
Când au ajuns pe pământ,
acesta era acoperit de o man -
tie albă de zăpadă. Copleșită
de frig, Eva a început să
plângă, amintindu-și cu regret
de grădinile Raiului. Vă zând
asta,  Mărțișor i-a trimis câțiva
fulgi de zăpadă care, ajunși în
palma Evei, se transformau în
flori de ghiocei. Eva s-a bucura
mult, a strâns florile într-un
buchet minunat, amintindu-și
că prin ele, Dumnezeu îi
vestea apropierea primăverii,
scrie crestinortoodox.ro. Ast-
fel, ghioceii au  devenit simbol
al primăverii, purității și spe -
ranței.

Proprietăți 
terapeutice

În urma studiilor efectuate
s-a constatat că ghioceii, pe
lângă frumusețe, au și calități
terapeutice deosebite. De
aceea, extractele pe bază de
ghiocei și-au dovedit eficiența
în numeroase terapii interne
și externe. 

Tinctura de ghiocei
Este recomandată de tera -

peuți pentru îmbunătățirea
circulației cerebrale, dar și în
afecțiuni neurologice grave. Se
prepară din 50 de ghiocei us-
cați, care se lasă la macerat
timp de 14 zile în 200 g țuică
de secară, potrivit click.ro.
După acest interval, lichidul se

toarnă în sticle de culoare în-
chisă. Se administrează câte
30 de picături, care se pun
într-o cană de apă plată, de
două ori pe zi.

Decoctul de ghiocei
Are efect analgezic și

calmează crizele reumatice. Se
prepară din 6 linguri de plantă
uscată și 2 l de apă, fiartă la foc
mic, timp de 20 de minute.
Lichidul obținut se aplică pe
locurile dureroase sau se
toarnă în cada de baie. 

Infuzia de ghiocei 
Este un remediu excelent

pentru liniștirea crampelor
musculare, spun specialiștii.
Acționează pozitiv și în cazul
varicelor sau a durerilor
provocate de acestea. Se
pregătește din două linguriţe
de plantă uscată şi o cană de
apă clocotită. Se vor consuma
zilnic câte două căni de in-
fuzie, timp de o săptămână.
Tratamentul se poate repeta

trei luni la rând. 

Contribuie la tratarea
Alzheimerului

Cercetările efectuate pe
această floare arată că ghioceii
pot contribui la tratarea
Alzheimerului și a demenței,
datorită unui ingredient activ
din conținutul lor.

În cazul tegumentelor
cu pete sau pistruilor

Extractele din ghiocei sunt
foarte utile. Pentru ca aceste
afecțiuni dermatologice să fie
tratate, se aplică pe faţă şi pe
gât comprese cu infuzii simple
de ghiocei sau în combinaţie
cu suc de lămâie sau de
pătrunjel.

Foarte utilă în astfel de
cazuri este și soluția preparată
din: 30 de fire de ghiocei us-
cați, peste care se toarnă sucul
a trei lămâi foarte bine coapte.
Soluția se lasă la macerat timp
de șase zile, apoi se strecoară
și se pune în sticluțe închise

ermetic. Se păstrează la rece.
Cu această soluție se tam-
ponează zonele pătate de pe
față și gât, până când își va face
efectul. 

În loc de lămâi se poate
folosi o infuzie de pătrunjel,
preparată dintr-o legătură de
plantă și 250 ml. de apă clo-
cotită, care se lasă la infuzat
timp de 15 minute, spun te -
rapeuții. În acest caz, ghioceii
se macerează în infuzie doar

două zile, iar soluția se păs -
trează la frigider.

Important!
Dacă florile de ghiocei au

multiple calități terapeutice,
nu același lucru se întâmplă cu
bulbii ghioceilor, care, în stare
proaspătă, sunt otrăvitori. Din
acest motiv se pare că niciun
animal rozător nu se încumetă
să-i mănânce.

Cornelia Holinschi
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• Ghioceii conțin un antigel natural. Chiar dacă îngheață
când temperaturile sunt scăzute își revin imediat ce se
încălzește.

• Polenul și nectarul ghioceilor sunt  foarte apreciate de
albine, scrie adev.ro. Dungile verzi din interiorul florilor de
ghiocei îi fac vizibili de la distanță pentru aceste insecte.

• În timpul celui de-al doilea Război Mondial, polițiștii
militari americani erau numiți ghiocei, deoarece uniforma
lor avea culoarea verde-oliv, iar șapca și mănușile erau albe,
potrivit anidescoala.ro/.

• Cei care colecționează ghiocei sau îi caută cu disperare
peste tot sunt numiți galantofili.

• Sunt peste 2.500 de varietăți de ghiocei. Florile diferă
în înălțime de la 7 la 30 de centimetri și sunt împărțite în
peste 20 de specii. În unele țări este ilegal să aduni ghioceii
care cresc în păduri.

Ghiocelul – 
o frumuseţe
dătătoare 
de sănătate

Ghiocelul – 
o frumuseţe
dătătoare 
de sănătate
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PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BĂIȚA
Vă dorim să aveți o primăvară frumoasă,
doamnelor și domnișoarelor, 
iar Mărțișorul, purtător de speranțe 
și noroc, să vă aducă zile pline 
de soare și multe bucurii.
Damian Diniș
Primar

PRIMĂRIA ȘI 
CONSILIUL LOCAL HAȚEG
An de an, ziua de 1 Martie renaște speranţa,
optimismul şi credinţa de mai bine. 
Vă doresc, doamnelor şi 
domnişoarelor, o primăvară 
plină de soare, alături de cei dragi.

Sorin Dorian Crai
Viceprimar

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

inima, doamnelor și domnișoarelor,
prin intermediul acestui Mărțișor.

ASOCIAȚIA CADRELOR MILITARE 
ÎN REZERVĂ din MAI, Filiala Țebea

Alexandru Negoiță 
Președinte

GRUPUL DE FIRME
QUANTUM  DEVA

Primăvara este darul pe care Creatorul
ni-l face la fiecare început de martie. 
Mărțișorul, care sosește odată cu ea, 

să fie mesagerul fericirii voastre,
doamnelor și domnișoarelor.

Delia Alic
Administrator

SPITALUL MUNICIPAL
”AL.SIMIONESCU” HUNEDOARA 
Primăvara, dătătoare de viață și sănătate, 
să vă aducă doamnelor și domnișoarelor 
numai bucurii. Mărțișorul începutului 
de martie să fie și în acest an, 
vestitorul fericirii voastre.

Ec. Radu Budae
Manager

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RIBIȚA 

Cu bucurie-n suflet și primăvara-n case 
să vă găsească și în acest an, doamnelor 

și domnișoarelor – Mărțișorul. 
Vă dorim să aveți parte  

de sănătate, fericire și împliniri.
Ioan Faur

Primar 

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BRAD

În prag de primăvară, 
dăruim cu respect și prețuire 

tuturor doamnelor și domnișoarelor
câte un Mărțișor, 

care să le aducă noroc și fericire.
Ec. Florin Cazacu

Primar

Primiți primăvara în suflete,
doamnelor și domnișoarelor, 

ca pe un dar minunat oferit 
de natură, prin intermediul

Mărțișorului. Norocul, sănătatea
și fericirea să vă însoțească 

pe drumurile vieții. 

Natalia Intotero
Deputat PSD

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL HAȚEG

O primăvară plină de soare și 
o zi superbă de 1 Martie vă dorim,

din toată inima,
doamnelor și domnișoarelor. 

Adrian Pușcaș
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RÂU DE MORI
Mărțișorul – simbolul primăverii, 
să vă aducă bucurie în suflete, 
doamnelor și domnișoarelor, 
speranța de mai bine și câte 
un strop din parfumul și 
frumusețea florilor primăvăratice.

Dilertea Flaviu
Primar
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Încă de la începutul săptămânii
veți avea o viață socio-profesion-
ală intensă. Vă întâlniți cu
partenerii de afaceri sau vă
faceți planuri de viitor, alături de
persoana iubită. Chiar dacă situ-
ația pare a fi în favoarea voastră,
lăsați deciziile importante pe
mai târziu. 

Se conturează proiecte de anver-
gură, la care vă gândiți de mai
mult timp. Rezolvați multe pro -
bleme legate de munca voastră,
iar șefii apreciază efortul pe
care-l faceți. Este posibil să fie
discuții între colegi, care vor să
știe ce veți face mai departe. De
aceea, încercați să fiți prudenți.

Sunteți tot în vacanță, dar vă
gândiți ce veți face în viitor și
care sunt deciziile cele mai bune
legate de munca voastră. Sunt
mari șanse să vă găsiți ceva de
lucru, astfel că se poate deschide
un nou capitol în viața voastră.
Ar fi bine să vă notați tot ce aveți
de făcut.

Urmează o săptămână în care
nu este loc de odihnă. Veți partic-
ipa la anumite evenimente im-
portante pentru voi, unde
întâlniți persoane deosebite. Este
posibil să primiți noi responsabi -
lități la locul de muncă, iar acest
lucru vă motivează, fiind vorba și
de ceva bani în plus.

Este momentul să luați o
hotărâre legată de parteneri-
atele voastră întrucât, lucrurile
nu merg așa cum vă doriți.
Înainte de asta, chibzuiți cu
atenție fiecare situație în parte și
nu vă pripiți atunci când este
vorba de munca voastră. Sfătu-
iți-vă cu persoanele apropiate.

Apare momente tensionate în
plan sentimental, pe care trebuie
să le gestionați cu grijă. Încercați
să vă păstrați calmul și să
spuneți exact ce gândiți. La locul
de muncă lucrurile merg bine, vă
încadrați în timp cu lucrările și
este posibil să fiți recompensați
cu ceva bani în plus.

Revizuiți-vă atitudinea la servi-
ciu și încercați să nu vă implicați
în discuțiile colegilor. Nu de
altceva, dar situația poate deveni
tensionată, mai ales că apar
sarcini noi şi trebuie să le faceți
față. Este posibil ca o iubire mai
veche să revină în atenția per-
soanelor necăsătorite.

Proiectul la care lucrați se
apropie de final, iar răbdarea
voastră este la limită. Încercați să
vă abțineți de la comentarii
atunci când sunteți împreună cu
persoane care nu sunt de acord
cu ideile voastre. Păstrați totul
pentru voi și mai ales, nu spuneți
nimănui ce vă propuneți.

Situația voastră financiară nu
este foarte bună, de aceea încer-
cați să găsiți soluții pentru re-
dresarea ei. Evitați cheltuielile
extravagante și, mai ales, nu
faceți împrumuturi fără aco -
perire. Prietenii încearcă să vă
ajute, iar acest lucru vă face bine.

Este posibil să primiți o sumă im-
portantă de bani, care sosește pe
neașteptate. Acest lucru vă bu-
cură, mai ales că doriți să faceți
unele modificări în căminul
vostru. Vi se propune o colabo-
rare interesantă și trebuie să
luați o hotărâre în cel mai scurt
timp.

Intenționați să vă revizuiți toate
planurile personale și profesio -
nale, și abia după ce veți face acest
lucru, puteți să vă gândiți la vi-
itorul vostru. Este momentul să
analizați cu atenție situația actu-
ală și să vedeți unde lucrurile nu
stau așa cum vă doriți. Partenerul
de cuplu vă este aproape.

Intențiile voastre viitoare sunt
legate de mai mulți factori, la care
este cazul să vă gândiți cu atenție.
Stabiliți-vă prioritățile și nu lăsați
pe nimeni și nimic să intervină în
planurile voastre.  Ca să reușiţi
aveți nevoie de timp, răbdare și să
priviți totul cu detașare. Doar așa
veți avea succesul scontat.

• Mărțișorul…
– Iubitule, îmi iei şi mie un Mărţişor?
– De ce draga mea, ăla de anul trecut ţi-a

rămas mic?

• Discuție între soți
- Dragul meu, medicul mi-a recomandat să

călătoresc mult, mai ales de Mărțișor.
- Unde-mi sugerezi să merg?
- La alt medic…

• Felicitare la radio
- O felicit pe scumpa mea Maria cu ocazia

zilei ei 1 Martie. Îi doresc numai bine, o iubesc
şi vă rog să-i puneţi melodia: “Eu niciodată nu
mă voi căsători cu tine”.

• Nedumerirea soțului
Ia ascultă, nevastă:
Când vecinul nostru şi-a luat frigider nou,

ai insistat să ne luăm şi noi unul la fel. Tot aşa,
când şi-a luat telefon mobil.

Dacă şi-a schimbat tapetul, a trebuit să-l
schimb şi eu.

Acum, că el s-a recăsătorit, chiar de 1 Mar-
tie, eu cum procedez?!

• Planuri de viitor
După ce ne vom căsători, vom împărți toate

necazurile! 
- Nu-i așa prințul meu?
- Dar eu nu am necazuri, iubito!
- Am zis… după!

• La stomatolog
- Doctore, cum sunt dinții mei?
- Din punctul meu de vedere, excelenți.
- Cum așa ?
- Da, da. Zece sunt de scos și restul de

plombat…

Marți, 4 martie, ora 20,00

ALEGEREA
Serialul spune povestea unui profesor idealist,

pe nume Irfan. Acesta încearcă să aibă grijă de fiul
sau bolnav, Deniz, după ce află că suferă de o boală
gravă, care necesita o operație foarte scumpă. În
astfel de condiții, Ifran apelează la prietenul său
din copilărie Egemen, care, din dorința de a se îm-
bogăți, nu ezită să-și păteze mâinile și să renunțe
la principii. Și, în timp ce ușile i se închid, una câte
una, Ifran este prins în mijlocul unei aventuri în-
tunecate, de care nu mai poate scăpa.

Vineri, 26 februarie, ora 20,30

Eroi de sacrificiu 
Filmul îl are în central acțiunii pe Barney Ross,

liderul și principalul strateg al celei mai temute
echipe de șoc, alcătuită din războinici perfecți, care
trăiesc pe muchie de cuțit. Și pentru că reușește să-
și controleze perfect emoțiile și neștiind ce este
frica, atunci când un personaj misterios pe nume
Church le oferă o misiune pe care toți o refuzaseră,
Barney și mercenarii săi acceptă fără ezitare.
Aparent, era vorba de o misiune de rutină, care avea
ca scop detronarea generalului Gaza, temutul dicta-
tor al unei mici insule. Dar lucrurile se complică, iar
Barney și echipa sa intră rapid în bătaia gloanțelor,
fără să știe dacă mai există vreo șansă de
supraviețuire.

ANTENA 1 HAPPY CHANEL



Sunt uimit de ce văd la
acești politicieni,
,,lupi tineri’, care

dictează pentru viața mea
și a dumneavoastră, ca și
cum ar fi Dumnezeii
noștri. În realitate, sunt
niște derbedei care au pus
mâna pe putere,
cumpărând această putere
de la vânzătorul Ludovic
Orban. Vor să distrugă tot
ce este în România. Au
diplome făcute la co-
manda unor servicii care
vor, cu ajutorul lor, să dis-
trugă această țărișoară. Nu
are cine fi mediatorul pen-
tru că, cine ar trebui să fie,
este plecat la ski. Ce nu
știu politicienii ăștia
bezmetici, răi și inculți
este că ei nu au dreptul sa
hotărască în numele meu
sau al dumneavoastră.
Toate ”panaramele in-
culte” și toate
,,schizofrenicele”au ajuns
să ne hotărască destinul. 

Cu astfel de oameni 
vă lăudați, domnule

Președinte? 

Acum aveți și opoziția
mea. Dar cred că la dumneav-
oastră este problema; ori nu
aveți nimic, ori ați selectat
prost. De regulă, proștii se
conduc mai ușor.

Orice ființă vie de pe plan-
etă, prin faptul că s-a născut,
are dreptul la viață. Asta
înseamnă acces liber, prin
ofertă gratuită din partea na-
turii, la resursele esențiale
necesare traiului: hrană, apă,
aer și căldură... Orice ființă le
obține prin însăși traiul pe
care-l duce în mijlocul naturii.
Omul, pentru că s-a rupt de
natură, nu mai are aceste
drepturi. Și nu le mai are nu
pentru că nu ar putea să și le
procure prin forțe proprii, așa
cum face orice ființă de pe
planeta asta, ci pentru faptul
că semenii lui i-au interzis,
prin reguli, cutume sociale și
legi, accesul la toate resursele
necesare vieții, fiind obligat
prin șantaj sau chiar prin jaf,
să le plătească cu propria lui
viață... 

Plătim totul, cu o parte 
din viața noastră

Fără să înțelegem că
fiecare ban pe care-l scoatem
din buzunar este o bucată din
munca noastră. Căci acei
bani, câștigați cu trudă, i-am
câștigat mai ales cu consum
inutil din viața noastră, care
ni se scurge „printre degete”
trecând pe lângă noi, ca să le
oferim bani celor care ne per-
mit accesul la resurse numai
contra bani, prin șantajul so-
cial numit taxe, impozite și
prețuri..."Ne-au vândut cei pe
care noi am pus ștampila. În
primul rând am distrus
mediul de afaceri autohton,
când el este principalul plăti-
tor de taxe și impozite. Cine
sunt cei care ne-au distrus?
Politicienii…

,,SINDROMUL
„Politicianului” care se

pricepe la toate

Cu toții am întâlnit cel
puțin o persoană care se pri-
cepea la toate. Și aici nu mă
refer la meseriașul sau la au-
todidactul care a studiat și
care a învățat să facă mai
multe lucruri și chiar se pri-
cepe. Nu. Acum mă refer la
acea persoană care le știe pe
toate, are răspunsuri
pregătite în toate domeniile
începând de la politică, med-
icină, sport, cibernetică, fizică
cuantică, conspirații mondi-
ale etc. Acest om se „pricepe”
la toate, este foarte vocal și se
ia în gură cu toată lumea, in-
clusiv cu specialiștii, pe bune,
din diferite domenii de activ-
itate. El este politicianul care
știe totul, dar a dus o țară în
pragul falimentului și a dis-
trus cu bună știință un popor
întreg.

El este „ Politicianului” în
tot și-n toate, omul care, deși
nu a studiat mai nimic, le știe
pe toate atât de bine încât
orice părere diferită de a lui îi
declanșează setea de ofensivă
la adresa celor pe care îi con-
sideră neștiutori și inferiori
lui.

Omul ăsta știe să spună
oricui cum să își educe
odraslele, de ce educația lor
lasă de dorit și cum să se

corecteze.
„Politicianul”știe mai bine

decât tine cum să îți faci tre-
aba, chiar dacă el nu are nicio
tangență cu obiectul tău de
activitate. El va ști să spună că
nu așa se face, că nu e bine, că
ar trebui altfel, iar dacă îl în-
trebi cum, te vei trezi atacat
cu vorbe acide și comentarii
usturătoare la adresa ta, și nu
legat de subiect.

Un „politician” va ști că
profesorii nu predau bine, că
medicii nu așa ar fi trebuit să
prescrie tratamentul, că
politicienii nu așa ar trebui să
decidă, că nu așa se conduce
țara și guvernul, și că,
bineînțeles, ei ar ști mai bine
cum să facă. Ei sunt „politi-
cienii”, un om necunoscut
până atunci. Vor ști să îți
spună cum ar trebui să-ți
trăiești și să îți reconfigurezi
viața, deși habar nu au cine
ești și ce faci. Cred că ți-ai for-
mat deja o ideea despre ce
sau cine vorbesc. Și cum ai fi
putut recunoaște tipologia
„politicianului” dacă nu ai fi
trecut și tu prin acest stadiu,
și nu te-ai fi trezit la un mo-
ment dat.

„Politicianul” nu este conș-
tient că face ceea ce face; el e
convins că stăpânește în-
treaga cunoaștere a Univer-
sului. E nevoie de multe
șuturi în fund și pumni în
gură de la viață și de la oa-
menii întâlniți pentru a face,
la un moment dat, priză cu
realitatea.

În creșterea și dezvoltarea
noastră trecem cu toții prin
această experiență a „politic-
ului”, când contestăm totul și
pe toți care nu sunt de acord
cu noi și care formulează
teorii pe care nu le acceptăm
(încă!).

În drumul nostru prin
viață suntem, de multe ori
„politicieni”, înainte de a de-
veni cunoscători. E bine? E
rău? Depinde de ce parte te
situezi.

Ce ne învață experiența
„politicianului’ atât trăită di-
rect de noi cât și când întâl-
nim un asemenea om? Care
este lecția?

De ce unii se trezesc mai
repede iar alții aleg să

rămână o viață întreagă în
pseudocunoașterea „politi-
cianului“? De ce întâlnim
acești oameni? Cum să-ți dai
seama dacă ești sau nu
„politician”?

Românul votează cu orice

Cu inima, cu hormonii, cu
laba piciorului, cu ficatul,
numai cu creierul nu, spunea
Ion Cristoiu.

Românul are o înclinare,
ceva mai mult chiar, o pasiune
pentru politică. Ceea ce este
însă caracteristic acestei pa-
siuni, este indiferenţa lui faţă
de ideile politice şi interesul
deosebit pentru persoane. O
uşurinţă verbală, o sprinte-
neală a inteligenţei îi în-
lesnesc să prindă, fireşte
superficial, sensul situaţiilor;
o siguranţă plină de sufi-
cienţă face din orice român o
pitorească speţă umană.
Toată lumea vorbeşte de
toate, fără ca nimeni să se
simtă stingherit că nu ştie
nimic; îndrăzneala afirmaţiei,
ușurința de a vorbi, pot în-
locui o pregătire temeinică.
Pentru enciclopediştii nean-
tului de cultură era logic ca
politica să însemne doar o
chestie de relaţii, de instinct
oportunist cu abile ajustări
succesive. «Mie îmi spui?»
sau «Lasă că ştiu eu!» de-
finesc cele două invariabile
manifestări ale suficienţei
noastre.

Mai nou se dorește în-
străinarea noastră și
dezmembrarea țării De ce?
Oare de ce nu vor să respecte
legile țării? De Constituție
nici vorbă. De ce vor sa desfi-
ințeze acea Secție Specială ?
Pentru ca toate dosarele
,,smecherașilor politici” sunt
acolo. Se vede că toți sunt
dirijați, apărați, numiți unde
trebuie, de un singur regizor.

Păi, tocmai „asta” e. De
fapt, e „un singur regizor” și o
grămadă de prostănaci care
se cred și ei regizori, când, de
fapt, sunt actori în rolurile de
regizori! Nu contează cât de
mult știi, ci CE știi ! Paradoxal,
prostia cea mai mare e a celor
„deștepți” care știu „foarte
mul te”! Aici e „povestea

Cenu șăresei”. Și ea era mereu
„pedepsită” să aleagă lintea
din cenușă și fărâmituri de
pâine (parca…)! 

„MAREA FRICĂ”
a celor „mari” 

Este tocmai „deșteptarea
prostimii”. Ei realizează că în
ciuda valurilor create și imen-
sei puteri pe care au acumu-
lat-o la un moment dat, asta
nu înseamnă nimic. Și că este,
la îndemâna ORICUI, „scape”
din labirint și ceață. Iar dacă
„scapă” unul, pot scăpa și doi,
apoi TOȚI ! Asta înseamnă că
s-a terminat cu „puterea”!
Marea turmă abia fusese în-
vățată că e „închisă fără
ieșire” și apare UNUL zicând:
pe-aici E CALEA, fraților! 

„Liberul arbitru” e „instru-
mentul”, e adevărat, dar …
plugul singur nu ară ogorul
și-l face să rodească! Mai e
nevoie de voința plugarului,
puterea calului și … „să ploua
la timp”, după ce ai în-
sămânțat! Dar tocmai ACUM,
„foamea” a ajuns la un prag
critic – ceea ce dă voința plu-
garilor să iasă la arat, „caii” au
forța cum n-a mai fost, și…
„suflă vânt de furtună cu
tunete, trăsnete și ploaie”!
Oprește-le „pe toate” dacă
mai poți!, scria Ion Cristoiu.
Acest regizor a fost aplaudat
de public, iar acum publicul
nu vede nicio piesă de teatru
decât o cortină trasă și o sală
în întuneric. Există o singură
piesă, a prostiei, inculturii,
urii, infatuării a mojiciei. Vom
vedea dacă se mai aprinde lu-
mina.

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Când compari țara cu o corporație,
ajungi la Prostie și Nesimțire
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Mod de preparare:

Untul se topește într-o crăti-
cioară, se adaugă apoi făina,
laptele, amestecându-se re-
pede, să nu se facă cocoloașe.
După câteva clocote, vasul se ia
de pe foc, iar sosul se condi-
mentează cu sare, piper și
nucșoară.

Pastele se fierb în apă cu
sare, după indicațiile de pe am-
balaj, se scurg si se acoperă cu
un șervet. Untul se topește în
două linguri de ulei, în care se

călește ceapa și usturoiul. Când
se ceapa se rumenește, se
adaugă carnea, amestecându-
se. După ce carnea s-a prăjit su-
ficient, se condimentează cu
sare și piper, se adaugă patru
linguri de sos bechamel, jumă-
tate din parmezanul răzuit,
frunze tocate de busuioc. 

După omogenizare, cu
această compoziție se umplu

tuburile de cannelloni. 
Se pregătește apoi o tavă

adâncă, în care se toarnă jumă-
tate din sosul bechamel, iar
bucățile de cannelloni umplute
se așază deasupra.  Peste ele se
toarnă restul de sos bechamel și
sosul de roșii. Deasupra se pre-
sară parmezanul rămas, iar tava
se dă la cuptorul preîncălzit,
pentru 25 de minute.

INGREDIENTE

12 tuburi de paste

cannelloni, 300 g carne

de vită, un cățel de us-

turoi, o ceapă, două lin-

guri de ulei, 20 g unt,

sare, piper, busuioc

proaspăt,100 g

parmezan răzuit.

Sosul bechamel: 50 g

unt, 4 linguri de făină,

900 ml lapte, sare, piper

alb, nucșoară. 

Pentru decor: 200 ml

sos de roșii sare, piper,

busuioc

Cannelloni cu carne de vită 

Mod de preparare:

Batoanele se taie felii şi se
aşază într-o cratiţă de patru
litri. Separat, se fierbe un
litru de apă, la care se adaugă
opt linguri de zahăr, o lingură
de cacao şi esenţă de rom.
Siropul format se toarnă
fierbinte peste cornurile din
cratiţă, apoi se lasă la răcit.

Gălbenuşurile se mixează
cu trei linguri de făină şi o
jumătate de litru de lapte

rece. Laptele rămas se pune
la fiert cu opt linguri de
zahăr şi arome. Când începe
să fiarbă, se adaugă gălbe-
nuşele cu făină, amestându-
se continuu până se
în groaşă. Crema obținută se
toarnă peste cornurile răcite

şi se dă la rece. Albuşurile se
bat pe abur, cu o lingură de
zahăr, se adaugă şi gem, după
gust și se lasă la rece. După
răcire, compoziţia se toarnă
peste cremă. Budinca se
poarte orna cu fructe din
compot. 

INGREDIENTE

cinci batoane, un litru de apă, opt linguri de zahăr,

o lingură de cacao, rom sau esenţă de rom.

Pentru cremă: cinci ouă, un litru de lapte, trei lin-

guri de făină, opt linguri de zahăr, 2-3 plicuri cu zahăr

vanilat, un gem acrişor.

Cu un conţinut scăzut de calorii, dar bogat în fier, clo-
rofilă și fibre, spanacul este una din legumele cele mai
recomandate în controlul colesterolului şi în programele
de reducere a greutăţii. Întărește sistemul imunitar, re -
mineralizează organismul și curăță tubul digestiv. În
urma cercetărilor efectuate, s-a ajuns la concluzia că
spanacul tonifică miocardul şi stimulează activitatea in-
imii; creşte cantitatea de urină eliminată, stimulează se-
creţiile gastrice, pancreatice şi biliare, provoacă
eliminarea viermilor intestinali, previne infecţia gingiilor. 

Supă ardelenească de spanac

Mod de preparare

Spanacul se spală, se sărează, se acoperă cu un capasc
și se pune la foc. Când apa lăsată de spanac începe să fi-
arbă, se amestecă și se acoperă la loc, iar în câteva minute
spanacul va fi opărit. Spanacul astfel pregătit se scurge
și se taie mărunt. Jumătate din slănina tăiată se prăjește
ușor în oala pentru supă, iar peste ea se pune ceapa to-
cată și usturoi. Când ceapa s-a înmuiat, se adaugă pa-
prika, se amestecă repede, se stinge cu puțină apă rece,
apoi se adaugă spanacul. Totul se amestecă, apoi se
adaugă apă. După câtva clocote, supa  se acrește cu iaurt
amestecat cu lapte sau cu oțet și se mai dau câteva clo-
cote. Slănina rămasă se rumenete ușor, iar peste ea se
toarnă ouăle bătute, condimentate cu sare, piper și
mărar. Omleta se lasă la rumenit, apoi se taie bucăți și se
pune în supă. După câteva clocote se stinge focul, iar
supa se drege cu ou și smântâna.

INGREDIENTE

600 g spanac, 100 g slănină afumată, o ceapă,

usturoi, paprika dulce, 2 ouă întregi și un gălbe-

nuș, mărar proaspăt, 200 g smântână, sare, piper,

oțet.

Budincă din batoane 

SPANACUL 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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tALON DE ANUNŢ GRAtUIt PENtRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând urgent garsonieră 38 mp,

et.1, pe mijloc, mobilată și utilată, CT,
acte la zi. Preț: 10.000 euro, telefon:
0736.175.735, rog insistați.

l Vând apartament în Deva,
Al.Pescarilor, bl A10, sc.1, parter, 2
focuri de gaz, beci, terasă, 2 băi, posi-
bilități de extindere, o cameră proiect
balcon, CTC. Preț: 260.000 lei,
0753.671.752.

l Vând urgent casă, în roșu, în
Bretelin, ST 845, SC 412, SU 329, FS
16,6 m. telefon: 0751.462.085. 

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona Lido, et 1, decomandat,
balcon 60 mp. Preț: 49.500 euro, 
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, căsuță de vară, pomi fruc-
tiferi, fântână, cablu TV, uși noi, par-
chetat, singur, proprietar. Preț: 
13.000 euro, telefon: 0720.766.706.

l Vând garsonieră în Brad, etaj 3,
gresie, faianță, termopan, mobilată,
utilată complet, pe foc de lemne. Preț:
40.000 lei, telefon: 0737.192.061.

l Vând casă, zona Șoimuș, 80 mp
plus teren intravilan 1318, fântână,
curent. Preț: 27.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând garsonieră, et.3, parchet
laminat, gresie, faianță, termopan, ușă
metalică, pivniță, mobilată complet,
încălzire cu sobă de teracotă. Preț:
40.000, telefon: 0771.625.007, între
orele 8,00-20,00.

l Vând casă în Deva, 4 camere,
baie, bucătărie, beci și anexe, sobe ter-
acotă, teren 800 mp, pomi fructiferi.
Preț: 75.000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Cumpăr garsonieră, et.1, minim
2, cu CT, mobilată și utilată cu toate
cele necesare unei persoane cu handi-
cap gr.2, să aibă geamuri termopan,
ușă metalică, balcon. Preț:9500 euro,
telefon: 0736.175.735.

l Vând garsonieră, zona poliție,
Deva, nr 28, CT, termopan, mobilată și
utilată, parter înalt. Preț: 23.000 euro,
telefon: 0721.055.313.

l Vând garsonieră, 38 mp, etaj 1,
utilată și mobilată, frigider, aragaz,
butelie, mașină de spălat, CT, boiler,
cameră, hol, bucătărie, balcon mare,
ușă metalică, termopan, parchet, gre-
sie, faianță. Preț: 10.000 euro. Rog 
seriozitate. Telefon: 0736.175.735.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, balcon închis, căsuță de vară,
în roșu, fântână, curte, cu pomi fruc-
tiferi, renovată, teren arabil 2900 mp
sau schimb cu garsonieră în Deva.
Preț: 16.000 euro, tel. 0720.766.706.

l Vând garsonieră Deva, Bd. Iuliu
Maniu, 33 mp, renovată și mobilată,
etaj intermediar. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0254.215.212.

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

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

l Vând garsonieră Deva, zona

Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, 

termopan, aer condiționat, semimobi-

lată, ușă metalică. Preț: 35.000 euro,

negociabil, 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 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 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 spre închiriere apartament
2 camere și garaj în Timișoara, zona
zero, mobilat și utilat, totul nou. Preț:
375 euro, plus garanție. Telefon:
0721.055.313

l Ofer pentru închiriere aparta-

ment 2 camere, zona piață, decoman-

dat, balcon, termopan, mobilat și utilat

complet. Preț: 150 euro/lună, plus

garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT, teren,
mobilată modern. Chirie 300 euro/lună
plus garanție, pentru familie, fără ani-
male de companie. Tel. 0725.452.888.

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, bal-
con, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, pentru persoane serioase, cu
serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0254.215.212. 

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 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. Tel. 0722.564.004.

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

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TeReNURI

l Vând teren intravilan, 4200 mp,
FS33, zona Boromir, cu anexe
mecanice la șosea. Preț: 50 euro/mp.
Telefon: 0254.215.212.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren arabil, extravilan, în

Vețel, 5000 mp, FS 25 m, utilități în

apropiere, apă, gaz metan, curent.

Preț: 10 euro/mp, tel. 0721.055.313.

l Vând teren intravilan Deva, str.

Viilor, prelungire, 2700 mp, apă,

curent, gaz. Deva, telefon:

0726.254.452.

l Vând teren intravilan în locali-

tatea Cristur, 2160 mp, FS 21,5 m,

zonă centrală. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren lângă Deva, în

Șoimuș, zonă foarte bună, în spatele

pensiunii Hermes, teren, se va trece în

intravilan, S 5800 mp, S 4000 mp,

preț: 10 euro/mp, telefon:

0742.299.453.

l Vând 1,45 ha pădure, locali-

tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0720.731.280.

l Vând 3 ari teren în stațiunea

Râușor, lângă drumul de acces, cu acte

în regulă. Preț: 6000 euro, telefon:

0254.776.082.

l Vând, în zonă foarte bună, teren

extravilan în Șoimuș, 5800 mp și S

4100 mp, se trece intravilan. Preț: 10

euro/mp. Telefon: 0742.299.453.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,

2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent

între case, loc drept, cu proiect Topo.

Preț: 39.000 euro, telefon:

0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-

matriculat, situat în Lunca Crișului,

com. Baia de Criș. Preț negociabil,

telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând  11.000 mp teren în co-

muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,

Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de

Deva, scaun auto pentru copii, masă al-

imentație copii, două fotolii și o masă

rotundă. Telefon: 0744.633.217.

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 Opel Vectra 20, acte la zi,

stare foarte bună, 180 km, 4 jenți alu-

miniu, pe 15 cm/4 găuri. Preț negocia-

bil, telefon: 0732.052.844

l Vând motor Ford Tranzit 2496

cmc, complet, cu toate asamblările,

tobă eșapament, spoiler, mască

față,+3 jenți, negociabil, 0732.052.844

l Vând VW Touran, 2008, 1,9,

Diesel, 100.000 mile, volan dreapta, 7

locuri, 6 trepte, cutie viteza manuală

plus rulotă, portbagaj, cârlig remorcă,

barcă. Preț: 3500 euro,negociabil,

tel.0770.699.281.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,

motor 1,4 MPJ, 74.500, ITP 2021, cau-

ciucuri vară-iarnă, unic proprietar.

Preț: 2100 euro, negociabil, telefon:

0744.353.345.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,

stare foarte bună, 180 mii km. Preț ne-

gociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând VW Touran 2008, motor

1,9 Diesel, 100.000 mile, volan pe

dreapta, cutie normală, 6 trepte, 

7 locuri, acte la zi,, cârlig remorcă 

și rulotă. Arată impecabil, 

preț: 3500 euro, telefon: 0770.699.281,

Hunedoara.

l Vând Dacia Logan, 2009, 1,4

cmc, 74.000km., ITP 2021, cauciucuri

de iarnă pe jenți, stare bună, unic pro-

prietar. Preț: 2100 euro, negociabil,

telefon: 0744.353.345.

l Vând tractor U650, cu remorcă

auto 7 to, înscrisă în circulație, 24.000

lei, Mercedes 308, autoutilitară, 7000

lei, dubă furgon 650, 65000 lei, lăzi de

stup noi și faguri 15 PACH. Telefon:

0747.254.214.

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, tel.0744.353.345.

MATRIMONIALE

l Domn văduv, 61 de ani, sincer și

serios, fără obligații, doresc căsătorie

cu o doamnă de vârstă apropiată, sin-

ceră și serioasă. Telefon: 0727.062.558

l Tânăr, 42 de ani, caut o tânără

serioasă, să aibă peste 25 de ani, care

dorește o familie. Tel. 0732.469.582.

l Domn 33/1,80/78, serios, sincer,

sufletist, cu serviciu, situație foarte

bună, doresc căsătorie cu o doamnă

fără vicii, chiar și cu un copil, sinceră și

serioasă, cu vârstă de până la 35 de

ani. Aventurierele să se abțină! Tele-

fon: 0722.829.708.

l Domn singur, despărțit, 52 de

ani, 190/90, fără obligații, caut o

doamnă/domnișoară din Deva sau îm-

prejurimi, pentru o relație de prietenie

sau mai mult. Tel.0752.396.515.

l Tânăr, 34 de ani, din Brad, ab-

solvent de electronică şi informati că,

doresc să cunosc o tânără, pentru o

relaţie serioasă, eventual căsătorie.

Rog seriozitate. Tel. 0749.073.775.

l Pensionar, 60/1,78/80, sincer,

sufletist, nefumător, creștin ortodox,

fără obligații, cu locuință, doresc 

căsătorie cu o doamnă nematerial-

istă, serioasă, de vârstă apropiată. 

Telefon: 0737.192.061.

l Pensionar, 66/1,69/77serios,

bun creștin, ortodox, două pensii, fără

obligații, doresc căsătorie cu o doamnă

de 60 de ani, serioasă, sinceră, nemate-

rialistă. Rog și ofer serio zitate. Telefon:

0736.175.735 sau 072.514.674.

l Bărbat cu dizabilități, (neurop-

sihic, gr.2), 60 de ani doresc să cunosc

o persoană cu aceeași dizabilitate, de

49-50 de ani pentru prietenie-căsăto-

rie. Persanele care mă contactează să

fie de religie baptistă, creștină după

evanghelie sau penticostală. Telefon:

0774.042.022.

l Tânără, singură, sinceră, 

serioasă, fără obligații, doresc să

cunosc un tânăr serios pentru 

prietenie-căsătorie. Rog seriozitate! 

Telefon: 0756.310.694.

l Bărbat singur, pensionar, 73 de

ani, cu ușoare afecțiuni medicale,

locuiesc la bloc, în Deva, caut o

doamnă serioasă, cu credință în Dum-

nezeu, pentru a conviețui împreună și

a ne ajuta reciproc. Tel. 0720.042.768.

l Domn 63 ani, pensionar MAI, di-

vorțat, singur, serios, sincer, bun creștin,

ortodox, cinstit și  neprofitor, doresc

căsătorie cu o doamnă 60-63 de ani,

fără vicii, cu bun simț, frumoasă, nema-

terialistă. Tel. 0730.607.207.

l Domn, 66/1,68/80, serios, sin-

cer, bun creștin ortodox, văduv, fără

obligații, cu locuință, pensionar, fără

vicii, doresc căsătorie cu o doamnă

compatibilă, nematerialistă, neprofi-

toare, cu bun simț, harnică, frumoasă,

gospodină. Sunați între orele: 8-20.

Telefon: 0736.175.735. 

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 Văduv, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând goblenul ”Maica Domnu-

lui cu Pruncul”,înrămat, 14/21 cm,

preț 500 lei, negociabil. Telefon:

0725.483.189

l Doamnă serioasă, caut să îngri-

jesc o persoană în vârstă sau copii.

Telefon: 0731.129.646.

l Vând mileuri din macramé, 

diverse dimensiuni, toate în stare

foarte bună. Preţuri negociabile. 

Tel. 0726.344.495.

l Caut meșter pentru executarea

de trotuare din plăci, în jurul casei.

Telefon: 0745.750.705.

l Vând o haină de blană din

nurcă albă, mărimea 40 și una maro,

mărimea 50. Telefon: 0745.750.705.

l Vând colecție de flori de mină

(eșantioane de roci), 2 farfurii pictate

manual, cărți de literatură. Prețuri ne-

gociabile, telefon: 0254.211.687,

0735.195.269.

l Vând 3 uși din lemn masiv,

2,05x 0,90 noi, 2 butoaie din lemn de

100 și 150 l, birou cu furnir de nuc,

scaun birou, tapiserie din piele, servi-

ciu de masă 12 persoane, aspirator

nou Philips, saltea Elixor magnetoter-

apie. Prețuri negociabile, telefon:

0751.462.085.

l Vând două dulapuri, 2 uși, cu-

loare cireș, 1,80/1,05/0,60, 600 lei,

masă solidă, 2,80/1, 650 lei, canapea

extensibilă, 2 fotolii, 1200 lei, comodă

stejar cu 4 sertare, pătuț pentru nou

născuți, 100 lei, chiuvetă inox  ,

0,80/0,50, antenă dolce cu echipa-

ment, chiuvetă cu picurător. Prețuri

negociabile, telefon: 0751.462.085. 

l Vând grapă după plug, pentru

tractor 445 sau mai mic. Preț: 300 lei,

tel. 0254.776.082.

l Vând mașină de cusut electrică,

tip valiză, marcă germană, cu multiple

modele, preț: 250 lei,. muștiucuri pen-

tru trompetă și corn franțuzesc, preț

100 lei/buc. Telefon: 0254.776.082
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Băiţa – Comunicarea este
un atribut al eficienţei în
orice domeniu de activitate,
cu atât mai mult în ceea ce
priveşte relaţia pe care ad-
ministraţia locală o are cu
cetăţenii. Uniunea Euro-
peană a oferit posibilitatea
primăriilor să monteze dis-
pozitive pentru accesul gra-
tuit al cetăţenilor la internet,
prin programul WiFi4You.
Acesta este, de fapt, un aju-
tor european pentru in-
vestiţii în infrastructura de
comunicaţii, în care UE a
asigurat componenta de
achiziţie a materialelor nece-
sare, iar beneciarii pe cea
care ţine de abonamentul la
Internet. 

„Am accesat fondurile
necesare pentru acest proiect
deoarece în era tehnologiei
este important să ţinem pasul
cu aceasta. Este un program
foarte bun pentru cetăţenii
comunei, deoarece mulţi din-
tre ei pot lua legătura mai
uşor cu cei dragi, în special în
cazul celor plecaţi în străină-
tate”, a spus primarul co-
munei Băiţa, Damian Diniş.

Potrivit acestuia, pe raza
comunei au fost stabilite şi
sunt funcţionale nouă puncte
de conexiune gratuită la in-
ternet. Acestea sunt am-
plasate în locuri cunoscute de
localnici sau tranzitate intens
de către vizitatori. 

„Am stabilit ca aceste
puncte să fie la primărie,
căminul cultural, şcoală, ca să
le enumăr pe cele mai impor-
tante. Ele sunt marcate cu
plăcuţe exterioare de aten -
ţionare”, a precizat primarul
comunei Băiţa.
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16 - ACTUALITATE

Băiţa: Internet gratuit
în spaţiile publice

CURSURI GRATUITE DE FORMARE PROFESIONALĂ

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș în calitate de lider de proiect, ART FOREST

COMPANY SRL și SC EUROJOBS SRL  în calitate de parteneri, anunță înscrierea în grupul țintă

pentru angajații interesați de CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ din cadrul proiectului

“Vestul Calificat” (Cod proiect MySMIS: 128064), finanțat prin POCU, Axa Prioritară 3: 

“Locuri de muncă pentru toți”.

Cursurile se adresează angajaților din IMM-urile care-și desfasoară activitatea principală sau

secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC

și în domeniile de specializare inteligență conform SNCDI.

Cursuri organizate în Hunedoara: Sudor electric - 7212.1.1 Certificatele eliberate la absolvirea

cursurilor de formare profesionale sunt recunoscute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Înscrieri şi relaţii suplimentare la telefon: 0354-108.516, email: dani.stepan@gmail.com,

Stepan  Nicu Daniel – Coordonator Proiect EUROJOBS . 

Deva – O amplă acţiune
care a vizat traficanţii de
droguri din judeţul Hune-
doara a avut loc la mijlocul
acestei săptămâni. Poliţiştii
Brigăzii de Combatere a
Crimi nalităţii Organizate Alba
Iulia, sub coordonarea
procurorilor DIICOT - Servi-
ciul Teritorial Alba Iulia, au
efectuat 27 de percheziţii, la
diverse persoane din judeţ,
bănuite de trafic de substanţe
cu efecte psihoactive. Au fost
descoperite 3 kilograme de
masă vegetală, pregătite pen-
tru comercializare. 

Oamenii legii afirmă că
avem de-a face cu un grup in-
fracţional organizat. „Din
primele cercetări a rezultat că

unele dintre persoanele vizate
de anchetă ar fi procurat, prin
intermediul internetului, sub-
stanţe cu efecte psihoactive, pe
care le-ar fi distribuit unor
dealeri stradali din municipiile
Hunedoara şi Deva, acestea
fiind ulterior comercializate cu
sume cuprinse între 30 şi 50
lei/doză sau 150 de lei/gram.

În urma celor 27 de
percheziţii domiciliare, au fost
descoperite, pe lângă sub-
stanele interzise, cântare elec-
tronice, doze destinate
co mercializării, telefoane, în-
scrisuri şi peste 12.000 de lei.

La sediul DIICOT Alba Iulia,
au fost conduse, pentru au-
dieri, 19 persoane, cu vârste
cuprinse între 18 şi 43 de ani.

Deva - Un bărbat de 30 de
ani, din Deva, a fost reţinut de
poliţişti fiind acuzat de
spălare de bani şi trafic de
mercur, el fiind suspectat şi
de detecţii şi săpături neau-
torizate în situri arheologice
datând din epoca bronzului şi
din perioada romană.

Poliţiştii din municipiul
Hunedoara au reuşit să recu-
pereze o parte din obiectele
pe care acesta le deţinea ile-
gal, în urma desfăşurării unor
activităţi de braconaj arheo-
logic în zone protejate din
judeţul Hunedoara şi din alte
localităţi din ţară.

„Se pare că bărbatul efec-
tua detecţii şi săpături neau-
torizate în scopul localizării şi
ulterior al sustragerii şi valo -
rificării pe piaţa neagră a
tezaurelor arheologice, con-

stând în monede antice,
brăţări, obiecte de podoabă şi
alte antichităţi din perioada
romană şi epoca bronzului,
sustrase din situri arheolo -
gice aparţinând Patrimoniu-
lui Cultural Naţional”,
precizează IPJ Hunedoara.

Tot cu ocazia derulării
unor activităţi, poliţiştii au
reuşit şi recuperarea a 3 kg de
mercur.

Cercetările au arătat că în
activităţile infracţionale s-au
mai implicat şi alte persoane
din anturajul suspectului.

În acest context, poliţiştii
au efectuat opt percheziţii
domiciliare pe raza mai mul-
tor localităţi din judeţul
Hunedoara, la locuinţele a
patru persoane, printre care
şi cele ale bărbatului de 30
de ani.

Amplă acţiune la traficanţii 
de droguri din judeţ

Spălare de bani, trafic de mercur
şi detecţii neautorizate – 

acuzaţii aduse unui devean

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL VĂLIȘOARA

Primăvara este darul pe care 
Creatorul ni-l face în fiecare an, 

la început de martie. 
De sărbătoarea Mărţişorului, 

vă dorim,  doamnelor 
şi domnişoarelor sănătate, 

fericire și multe bucurii.

Camelia Bedea, 
Primar


