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Aproape jumătate din
maşinile oprite în trafic de
inspectorii RAR au avut
probleme tehnice. 
Cât de sigur este parcul
auto din judeţ şi din ţară. 
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Prefectura Hunedoara 
are doi subprefecţi noi,
numiţi în funcţii după
noua legislaţie care 
deschide posibilitatea
nominalizării acestora de
către partidele politice. 
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GRATUIT

Din nou, fără căldură
şi apă caldă în Deva 
Din nou, fără căldură
şi apă caldă în Deva 

INTERVIUPag. 5
“Cântecul popular este 
viața mea”, afirmă 
Carmen Muntean, 
solistă de muzică 
populară născută pe
meleaguri hunedorene.

Soarele primăverii să vă lumineze
viaţa, doamnelor şi domnişoarelor

și să vă bucuraţi de tot ce vă 

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

Câştigătorii pe luna IANUARIE:
• Staţia PETROM 2 Deva

SUCIU DARIUS
MURARU VALENTINA

• Staţia PETROM 5 Deva
NADIA BEANGA
URSAN RAMONA MARIA

Primăvara, plină de
culoare și frumusețe,
să vă dăruiască 
doamnelor și domnișoarelor, 
cu ocazia Zilei de 8 Martie,
câte o rază din 
soarele ei strălucitor, 
sănătate, fericire 
şi bucurii.

La mulți ani!

ing. Nicolae Stanca
Manager general

O primăvară plină de bucurii, 

respectul și considerația noastră

pentru toate doamnele 

și domnișoarele cu ocazia 

zilei de 8 Martie. 

La mulți ani!

Laurențiu Nistor,

Președintele 

Consiliului Județean 

Hunedoara

CONSILIUL JUDEȚEAN

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

La mulți ani!

Costel Avram

Administrator
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C
onducerea SJU Deva
- după cum ne
spunea recent

medicul Emil STOICA-
MARIȘ (foto 1), în cali-
tatea sa de manager - este
în permanență preocu-
pată de îmbunătățirea
continuă a condițiilor și
serviciilor oferite de spi-
tal, a relației cu pacienții/
beneficiarii noștri și a
proceselor sistemului de
management al calității și
face eforturi să acorde în-
grijiri medicale care să
satisfacă așteptările pa-
cienților, atât din punct
de vedere al rezultatelor,
cât și din punct de vedere
al condițiilor în care se
acordă.

Dezvoltarea și promo -
varea spitalului este bazată
în primul rând pe activitatea
medicală competitivă și
sustenabilă, pe o infrastruc-
tură modernă și servicii de
înaltă calitate, accesibile tu-
turor, dar în principal spri-
jinită de un corp medical
înalt calificat și responsabil.

Resursele umane și diver-
sificarea serviciilor unității -
a adăugat medicul Lucian
MIRON (foto 2), director
medical - fac parte din pre-
ocupările principale ale ac-
tualei structuri de
management al spitalului ex-
primate prin atragerea de
tineri medici care să în-
tregească echipa SJU Deva.

Astfel în perioada noiem-
brie 2020 - februarie 2021
echipei noastre i s-au alătu-
rat încă 14 medici cu toți
adevărați profesioniști, cu o
dorință sinceră de afirmare.

Prin urmare, în ultimele
patru luni, echipa medicală a
SJU Deva „a întinerit”. Le
urăm bun venit noilor colegi
și le dorim succes!

Cu toții credem cu tărie în
valorile noastre: deontolo-
gie, empatie, devotament.

Iată și noii medici în-
cadrați la SJU Deva: Ciotloș-
Sinoi Alexandru Ciprian
(medic specialist - pneu-
mologie), Albu Cecilia-Laura
(medic primar - neurologie),
Roșu Mihaela (medic primar
- neonatologie), Toma Sanda
Laura (medic specialist -
hematologie), Ciof Octavian
Paul (medic specialist - gas-
troenterologie), Lazăr Gheo-
rghe (medic specialist -
medicină legală), Macadan
Carmen (medic specialist -
neurologie), Matei Oana
(medic specialist - cardiolo-
gie), Cancel Pleșa Alina
(medic specialist - pedi-
atrie), Miclea Radu (medic
specialist - pediatrie UPU),
Pleșa Dan Sebastian (medic
specialist - urologie), Ior-
dache Lorena (medic spe-
cialist - oncologie), Mănescu
Ștefania (medic specialist -
oncologie) și Oltean Gabriela
Cristina (medic specialist -
medicină internă) care ne-a
declarat în exclusivitate:
„Sănătatea omului este o pri-
oritate pentru activitatea
mea profesională. Aici, la SJU
Deva, încerc să înscriu fapte
de muncă în slujba omului
suferind, prin pasiunea ce
îmi va purta amprenta
vârstei și competenței mele
profesionale. Doresc să mă
afirm în profesie înseninând
viața pacienților, iar gân-
durile bune pentru aceștia să
aibă totdeauna prospețime.
Pentru orice diagnostic voi
lua decizii mature, desigur
pe baza unor investigații pre-
cise”.

Au consemnat 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

„A întinerit” echipa 
medicală a SJU Deva 

Deva – Guvernul a publicat
în Monitorul Oficial noua
echipă de conducere a Prefec-
turii Hunedoara. Prefectul Călin
Marian a fost menţinut pe
funcţie, el fiind susţinut de PNL.
Modificările vizează subpre -
fecţii, aceştia fiind Oana Biriş,
de la USR, şi Szell Lorincz, de la
UDMR. 

Prefectul judeţului Hune-
doara, Petru Călin Marian,
ocupă această funcţie din 9 oc-
tombrie 2020, susţinut, şi
atunci, de PNL. De atunci, s-a
implicat activ în toate pro -
blemele majore ale judeţului,
una dintre cele mai grele fiind
negocierile în săptămâna de
proteste ale minerilor din Valea
Jiului. Totodată, Călin Marian a
coordonat, cu rezultate foarte
bune, campania de vaccinări
împotriva COVID-19 în Hune-
doara, astfel că judeţul s-a
numărat între primele din ţară
în care au început imunizările.

Călin Marian are 49 de ani,
este de profesie inginer
agronom, absolvent al Univer-
sităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară din Cluj-
Napoca. Din luna iulie 2020
până în octombrie 2020, a fost
subprefect al judeţului Hune-
doara. În ultimii ani a ocupat
mai multe funcţii, cum ar fi cele
de director al Unităţii Fitosan-
itare pentru Protecţia Plantelor
din judeţul Hunedoara, al Ofici-
ului de Studii Pedologice şi
Agrochimice Hunedoara, al
APIA Hunedoara, al Companiei
Judeţene de Turism din cadrul
Consiliului Judeţean Hune-

doara, al Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială Baia de Criş, al
Oficiului Judeţean de Plăţi pen-
tru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Hunedoara şi al Camerei Agri-
cole şi director al Direcţiei pen-
tru Agricultură Judeţeană
Hu nedoara.

Oana Biriș are 41 de ani și a
absolvit Universitatea "1 De-
cembrie 1918" Facultatea de
Filologie și Istorie, cu spe-
cializarea Limba și literatura
română - Limba și literatura en-
gleză, în anul 2003. Activitatea
de cadru didactic desfășurată
pe parcursul a 10 ani, atât în
mediul privat cât și în cel de
stat, cu elevi de toate vârstele,
de la preșcolarii la adulți ce
doreau o reconversie profe-
sională, au format-o într-o per-
soană activă, comunicativă,
deschisă învățării permanente

și inovațiilor, căutarii metodelor
optime pentru eficiență și cu
rezultate de lungă durată.

Széll Lőrincz are 43 de ani,
şi a îndeplinit, până la numirea
ca subprefect, funcţia de direc-
tor executiv al Direcției Ju -
dețene pentru Sport și Tineret
Hunedoara. El este inginer li-
cențiat în automatizări și infor-
matică și are un master în
administrație publică. A ab-
solvit Programul de formare
specializată pentru ocuparea
unei funcţii publice corespun-
zătoare înalţilor funcţionari
publici organizat de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Pub-
lici. A fost subsecretar de stat
pentru tineret între 2010-2012.
Este membru UDMR din anul
1995, a deținut mai multe
funcții la nivel local și la nivel
județean.

Prefectul rămâne în
funcţie. Noii subprefecţi

provin de la USR şi UDMR

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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Deva – Termocentrala Min -
tia a rămas, din nou, fără căr-
bune şi a fost nevoită să-şi
oprească instalaţiile de pro-
ducere a energiei electrice şi
agentului termic. Prin urmare,
aproape 4.000 de apar -
tamente din Deva vor fi lipsite
de apă caldă şi căldură până la
refacerea stocului de huilă în
depozitele termocentralei. 

Practic, circa 22.000 de per-
soane nu vor mai beneficia de
facilităţile vieţii normale şi vor
fi obligate să pornească radia-
toarele electrice în case şi să
încălzească apă pe aragaz. 

Veştile proaste venite din
partea conducerii termocen-
tralei arată că întreruperea ac-
tivităţii s-ar putea întinde pe
tot parcursul săptămânii vi-
itoare, până când se va reuşi să
se aducă huila necesară. 

Şcolile, cele mai 
afectate

Dincolo de faptul că locu i -
torii municipiului reşedinţă de
judeţ vor fi nevoiţi să se des-
curce, cine ştie cât timp, fără
minime condiţii, cea mai gravă
problemă rămâne cea a şco -
lilor. Abia dacă reuşiseră să
revină la şcoală copiii din
clasele primare şi cei din anii
terminali de gimnaziu sau de
liceu, că acum vor trebui să
treacă, din nou, la studiul on-
line. Consecinţele sunt uşor de
previzionat în ceea ce priveşte
pregătirea lor la finele acestui
an şcolar.

Legat de acest aspect, pri-
marul municipiului Deva,

Florin Oancea, a declarat re-
cent că între priorităţile de in-
vestiţii ale acestui an se
numără montarea în şcoli a
unor centrale termice pe gaz
metan. În acest fel, unităţile
şcolare nu vor mai depinde de
termocentrala Mintia pentru
asigurarea căldurii şi apei
calde în sălile de clasă.

Stocul de cărbune

Pe de altă parte, primarul
spune că administraţia locală
a plătit toate sumele pentru
subvenţia la termoficare. În
aceste condiţii locuitorii oraşu-
lui ar trebui să beneficieze de
agent termic furnizat de ter-
mocentrală, dar aceasta nu are
cărbune din Valea Jiului. 

Chiar dacă toată lumea dă
vina pe minerii din Valea Jiului,
problema ţine însă de capaci-
tatea de organizare a Com-
plexului Energetic Hunedoara.
În acest context, să reamintim

doar faptul că Sindicatul Soli-
daritatea Hunedoara a solici-
tat, oficial, ca termocentrala să
aibă un stoc de cărbune asigu-
rat ca rezervă de stat, însă
această cerere a rămas la sta-
diul de document. De ce nu
este cărbune? Acest lucru ar
trebui investigat de Ministerul
Energiei şi prezentate soluţiile
necesare. 

Din punct de vedere strict
economic, repornirea termo-
centralei costă nu mai puţin de
200.000 de lei, spunea direc-
torul general al CEH, Sa muel
Dioane. Adică un sfert din
preţul unei garnituri de 32 de
vagoane de huilă adusă din
Valea Jiului. Cum vor fi recu-
peraţi banii pierduţi prin
aceste opriri, este o întrebare
la care plătitorii de impozite
din România aşteaptă un
răspuns. De ce? Pentru că în
ultimele şase luni termocen-
trala Mintia s-a oprit de patru
ori din lipsă de cărbune. 

Din nou, fără apă
caldă şi căldură

COVID-19: 78 de localităţi
au intrat în scenariul roşu
Deva - Conform datelor

Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă (CJSU)
Hunedoara, 78 de localităţi
din judeţ se confruntă, din
această săptămână, cu o inci-
denţă a cazurilor de COVID-
19 mai mare de 3 la mia de
locuitori. Acest indicator se
calculează ţinând cont de
situaţia raportată în ultimele
14 zile, între localităţile
numărându-se municipiile
Hunedoara, Orăştie, Petro -
şani, Vulcan, precum şi
oraşele Aninoasa şi Geoagiu

În municipiul Petroşani s-
a intrat, de miercuri, în sce-
nariul roşu, după ce incidenţa
cazurilor de COVID-19 a de-
păşit, în ultimele trei zile, va -
loarea de 3 la mie.
Auto rităţile locale precizează
însă că şcolile vor rămâne de-
schise până vineri, când va fi
luată o decizie privind pro-
gramul acestora în funcţie de
numărul infectărilor cu noul
coronavirus. 

Potrivit Primăriei Petro şani,
sunt interzise organizarea şi
desfăşurarea acti vităţilor care
ţin de  cinematografe, specta-
cole şi concerte. Comitetul

Local pentru Situaţii de Ur-
genţă (CLSU) Petroşani a fost
convocat şi a aprobat mai
multe măsuri de protecţie san-
itară.

Astfel, unităţile de alimen-
taţie publică îşi vor suspenda,
pentru moment, activitatea în
interiorul clădirilor, în timp ce
pentru şcoli decizia referi-
toare la modul de desfăşurare
a activităţilor didactice va fi
luată vineri. „Dacă incidenţa
cazurilor nu scade sub 3 la
mie, atunci se vor stabili noi
măsuri pentru unităţile de în-
văţământ”, a precizat pri-
marul municipiului Petroşani.

Totodată, ca urmare a situ-
aţiei apărute, în oraş au fost
reluate acţiunile de dezin-
fectare a scărilor de bloc, iar
recipientele pentru dezin-
fectanţi montate în scările
blocurilor vor fi umplute din
nou.

De asemenea, este reluată
acţiunea de dezinfectare a
spaţiilor publice şi a instituţi-
ilor din subordinea Primăriei
Petroşani, în timp ce evoluţia
fenomenului pandemic este
„atent monitorizată”, a pre-
cizat administraţia locală.

Călan - Președintele Con -
siliu lui Județean Hunedoara,
Laurențiu Nistor, a solicitat con-
ducerii spitalului judeţean și
secției UPU-SMURD din cadrul
SJU Deva să pregă tească o serie
de simulări în vederea asigurării
unei linii de gardă de la UPU
Călan, altfel încât punctul de
lucru să funcționeze la para-
metri normali. 

”Vineri dimineața, ne vom
întâlni, din nou aici, pentru a
stabili detaliile finale, astfel
încât, din luna aprilie, exten-
sia UPU Călan să devină
funcțională. Este important să
asigurăm rezolvarea urgen -
țelor pentru locuitorii din
acea zonă, să nu mai fie

nevoie ca pacienții să vină
până la spitalul din Deva. De
asemenea, vom avea nevoie
de sprijinul tuturor spitalelor
din zonă pentru asigurarea
specialiștilor necesari pentru
gărzi”, a declarat președintele
Laurențiu Nistor. 

Pentru a asigura buna
funcționare a UPU Deva și a
celor două puncte de lucru de
la Călan și Ilia, se are în ve -
dere scoaterea la concurs a 3
posturi de medici specialiști
de urgență, dar și a câte unui
post de medic specialist gine-
colog, medic specialist pedi-
atru, medic specialist oncolog
și medic specialist neuro -
chirurg.

Pregătiri pentru UPU Călan
Deva – Bilanţul activităţii

desfăşutate anul trecut de
Registrul Auto Român (RAR)
este unul cât se poate de în-
grijorător. Inspectorii RAR au
verificat în trafic, din punct de
vedere tehnic, 64.096 de ve-
hicule, la nivelul întregii țări şi
au constatat că 45,61% dintre
acestea aveau deficiențe
tehnice majore și/sau pericu-
loase și au fost declarate
neconforme. 

Cele mai multe probleme
au fost constatate la instalația
electrică de iluminare-sem-
nalizare (27,7%), urmate de
emisiile poluante (21,1%),
defecţiuni la punți, jante, an-
velope și suspensie (12,9%)
şi de lipsa unei bune vizibi -

lităţi din cauza neconformi -
tăţilor la parbriz, geamuri la -
terale, lunetă (11,7%).

Probleme la sistemul de
frânare au fost depistate la
3,92% dintre vehicule şi în
1,51% din cazuri au fost con-
statate probleme la sistemul
de direcţie. În urma măsură-
torilor efectuate s-a constatat
depăşirea nivelului maxim
admis de emisii poluante la
2.203 autovehicule. 

Inspectorii RAR au depis-
tat în trafic şi vehicule cu de-
fecțiuni periculoase la
sis  temele de frânare, direcţie
sau la punţi și fuzete. În cazul
a 3.274 vehicule s-a consi -
derat că acestea prezintă
pericol iminent de accident.

În urma controalelor mixte
desfăşurate de RAR şi Poliţia
Rutieră, pe parcursul anului
2020, au fost aplicate 20.391
de sancțiuni, au fost retrase
16.592 de certificate de înma-
triculare, au fost imobilizate
147 vehicule și 269 ITP-uri au
fost anulate.

În județul Hunedoara au
fost verificate, pe parcursul
anului trecut, 1.412 vehicule.
Dintre acestea, 12,82%
prezentau diferite neconfor-
mități tehnice sau legate de
acte. Din totalul autovehi -
culelor oprite în 1,73% din
cazuri s-au constatat defi-
ciențe din sfera poluării și
4,41% aveau ITP fals, expirat
sau anulat.

Aproape jumătate dintre autovehicule – 
cu probleme tehnice majore
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Primăria şi Consiliul Local

LUNCOIU DE JOS
Fericirea, sănătatea şi spiritul acestei zile 

să vă însoţească pretutindeni, 
doamnelor şi domnişoarelor.

”La mulți ani!” cu ocazia 
zilei de 8 Martie 

Călin Dorin Dud

Primar

Primăria şi Consiliul Local

BUCUREȘCI
Belşug în casă, bucurie în suflet şi
împliniri în familie – acestea sunt

urările noastre cu ocazia zilei 
de 8 Martie pentru toate 

doamnele şi domnişoarele. 

„La mulţi ani!”
Mircea Ghilean

Primar

ORGANIZAȚIA PSD 

TELIUCU INFERIOR 
Pentru doamne și domnișoare, 

timpul se oprește în loc la 

fiecare început de primăvară. 

Cu această ocazie, vă doresc să aveți 

gânduri curate, împletite de iubire, 

alături de un sincer „La mulți ani!”

Să aveți mereu primăvara în suflet!

Brumar Radu Cătălin - Președinte 

Primăria şi Consiliul Local

BUCEȘ
Un sincer „La mulţi ani!”, 

sănătate și fericire pentru  

toate doamnele și domnișoarele, 

cu ocazia zilei de 8 Martie. 

Achim Mărcuș Traian

Primar

Primăria şi Consiliul

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

La mulţi ani !
Romulus Stroia

Primar

Primăvara reprezintă, prin excelență,
tot ce ascunde sufletul unei femei:
dăruire, curaj, sacrificiu și răbdare.
Ziua de 8 Martie să vă  
lumineze viaţa, doamnelor 
şi domnişoarelor și să vă 
bucuraţi de tot ce vă înconjoară! 

La mulţi ani ! 
DEPUTAT PSD

Viorel Sălan

Primăria şi Consiliul Local

CRIȘCIOR
Soarele primăverii să vă lumineze
viaţa, doamnelor şi domnişoarelor, 
să vă bucuraţi de tot ce vă înconjoară!

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

Ovidiu Ilie Furdui

Primar

Primăria şi Consiliul Local  VEȚEL
Ziua de 8 Martie să fie plină 
de soare pentru toate 
doamnele și domnișoarele. 
Vă dorim să aveți parte 
numai de bine, iar visele voastre
să devină realitate. 

La mulţi ani!
Ioan Hențiu

Primar

Primăria şi Consiliul Local

PEȘTIȘU MIC 
La început de primăvara, când
natura renaşte, aducem un omagiu
celor care duc viața mai departe. 
Cu ocazia zilei de 8 Martie dorim 
tuturor doamnelor și domnișoarelor
zile senine, pline de bucurii. 

Dobruțchi Saul Daniel

Primar

PNL BRAD 
Dragostea de frumos, sănătatea 

şi fericirea să vă însoţească mereu,
doamnelor şi domnişoarelor, 

iar sufletul să vă fie veşnic tânăr. 

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

Ec. Florin Oprișa

Președinte
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Parlamentul
României a adoptat
Bugetul de Stat pe

anul 2021, chiar dacă PSD
s-a împotrivit din răspu -
teri acestui proiect de
austeritate, care nu aduce
perspective bune pentru
români. 

Din păcate, este un mo-
ment nefericit și pentru
județul Hunedoara. Sloganele
din campanie, prin care
libera lii se angajau să dez-
volte județul, să dezvolte
România, nu s-au menținut și
când aceștia au ajuns la gu-
vernare. În ultimele zile, de la
tribuna Camerei Deputaților,
am auzit multe neadevăruri
și promisiuni goale de la ac-
tualii guvernanți. Însă, ceea
ce vedem negru pe alb în
bugetul propus, dezbătut și
adoptat doar de coaliție,
acela este adevărul.

Adevărul este că județul
Hunedoara primește anul
acesta mai puțini bani pentru
întreținerea și modernizarea
drumurilor județene, decât în
anii precedenți, deși are cea
mai mare rețea din țară. 

Adevărul este că Guvernul
Cîțu a inventat o nouă fișă
bugetară, anexa 7/03 din
Legea bugetului de stat pe
anul 2021, prin care dă bani
pentru investiții exclusiv ad-
ministrațiilor de dreapta. Hu -
ne doara nu este pe această
listă exclusivistă.

Adevărul este că reprezen-
tanții Ministerului Finanțelor
se aud pe înregistrarea Comi -

siei pentru buget spunând
„nu susținem” pentru toate
amendamentele pe care le-
am făcut pentru județul
Hunedoara, votul parlamen-
tarilor de dreapta fiind în
aceeași manieră. 

Spitale, școli, drumuri,
toate au fost respinse. Inclu-
siv amendamentul pe care l-
am depus pentru acoperirea
dreptu rilor salariale pentru
mineri a fost respins, parla-
mentarii hunedoreni PNL și
USR-PLUS fiind printre cei
care au votat împotriva pro-
priului județ. Acesta este ade-
vărul.

În aceste condiții, cu
această guvernare ostilă,
județul Hunedoara va avea
patru ani grei în față, Consi -
liul Județean și primăriile din
județ dispunând de resurse
limitate.  Asta înseamnă ser-
vicii mai puține pentru ce tă -
țeni, condiții mai puțin
favorabile pentru dezvoltare,
instabilitate financiară, sala -
rii întârziate și tăieri bu ge -
tare. 

Chiar și așa, am toată în-
crederea că administrațiile lo-
cale și Consiliul Județean își vor
duce proiectele de anvergură la
bun sfârșit. Hunedorenii știu să
se gos po dărească singuri și au
demonstrat în nenumărate
rânduri că găsesc soluții pentru
comunitate.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 
HUNEDOARA E 

MARGINALIZATĂ DE 
GUVERNUL COALIȚIEI

- Carmen MUNTEAN, ești
născută și crescută într-o
zonă etnografică de legendă
în peisajul cultural româ-
nesc.

- Da, m-am născut în satul
Hășdău, comuna Toplița din
Ținutul Pădurenilor unde am
și copilărit, cunoscând bine
tradițiile și obiceiurile din sat
și din satele pădurenești. Din
acest spațiu cu o bogăție fol-
clorică unică și de o mare
originalitate s-au ridicat ta -
lente excepționale, cum a fost
Drăgan Muntean, iar între
valorile folclorului pădure-
nesc actual, cred că mă în-
scriu și eu.

- Ce înseamnă pentru tine
cântecul popular ?

- Locul în care m-am năs-
cut mi-a oferit șansa unică de
a cunoaște marile valori ale
folclorului pădurenesc,
bogăția și varietatea acestuia.
Pentru mine cântecul popu-
lar este viața mea. Prin fol-
clorul pădurenesc am cunos-
cut locuri și oameni, intrând
în contact cu tot ce are mai
valoros cântecul popular
românesc, folclorul nostru
fiind cel mai important brand
al României. Pot spune că,
dacă la ora actuală numele
meu este cunoscut în județ și
în țară, este o consecință a
cântecului popular, care mi-a
deschis uși și porți, altfel in-
accesibile pentru mine. Cân-
tecul popular îmi dă liniștea
și puterea de a trece peste
greutățile vieții, ca să nu mai
vorbesc de satisfacția apa -
riției în fața publicului spec-
tator sau pe ecranele diver-
 selor posturi Tv, ori pe undele
radio.

- De când ai început să in-
terpretezi cântece populare?

- Copil fiind eram foarte
atentă la fetele mai mari și
mai ales la femeile măritate

care cântau la nunți și la în-
mormântări sau cu diverse
alte prilejuri. Când am mers
la școală am fost remarcată
pentru calitățile mele vocale,
iar la serbările școlare cân-
tam de fiecare dată.

Aveam deja opt ani, când
am cântat într-un spectacol
cu marele rapsod Drăgan
Muntean, iar de atunci mereu
la diferite spectacole.

- Care este zona folclorică
pe care o reprezinți?

- Reprezint zona Ţinutul
Pădurenilor. Cunoscuta etno-
grafă Elena Secoşan, care a
cercetat mulţi ani zona,
spunea despre pădurenii
Hunedoarei că „sunt o co-
moară etnografică unică, o
arhivă de documente vii...”.

Folclorul este deosebit de
bogat în Ţinutul Pădurenilor.
Dansurile specifice zonei
sunt: „Jocul de doi”, „Brâul”,
„Spicul de grâu” şi „Arde-
leana”. Cu excepţia „Jocului de
doi” care este de perechi,
celelalte trei se joacă în grup.
De altfel se pare că dansul
popular a fost şi a rămas,
marea pasiune a pădurenilor.
După o statistică făcută de et-
nologul Rusalin Işfănoni (pă-
durean și el), pădurenii
participau la joc cam 90 de
zile dintr-un an: la şezători, în
toate duminicile (exceptând
posturile), la nunţi, nedei sau
când plecau feciorii în ar-
mată. 

Dintre acestea, jocul du-
minical era obiceiul tradi -
ţional cel mai frecventat de
tineri. De asemenea, nedeia
este printre cele mai mari
sărbători din acest ţinut.
Nedeile se ţineau eşalonat, în
duminicile lunilor de vară în
fiecare sat. 

Chiar dacă o bună parte
din această zestre excepţion-
ală pentru cultura populară
românească nu se mai

păstrează în formele ei
tradiţionale, totuşi în multe
sate din Ţinutul Pădurenilor
vom regăsi încă aspecte care
au dat atâta originalitate
acestei zone.

- Te ocupi și de culegeri
folclorice?

- Tot repertoriul meu se
axează pe cântecele culese
din satul natal, dar și din cele-
lalte sate pădurenești. Deși
locul meu de muncă (sunt
asistentă medicală la Spitalul
Județean de Urgență din
Deva) nu îmi permite să fac
deplasări prea dese pentru
culegeri folclorice, totuși în
weekend și când am zile
libere, mă deplasez în zonă
de unde culeg, de la femeile
mai în vârstă, cântece pe care
ele le-au păstrat cu sfințenie.

- Prezintă-ne un succes
deosebit din carieră.

- Cel mai important trofeu
l-am obținut tot în Ținutul Pă-
durenilor, la concursul
,,Moștenitorii”, desfășurat în
cadrul Festivalului Pădure-
nilor. 

- Ai avut o neîmplinire în
activitatea artistică?

- Poate că cea mai mare
neîmplinire în cariera mea
artistică este faptul că nu am
cules mai multe cântece din
această fascinantă și unică
zonă folclorică. O adevărată
comoară folclorică se duce
odată cu dispariția celor mai
în vârstă, care încă mai con-
servă mari valori autentice.

- Ce înseamnă pentru tine
spectatorul- iubitorul de fol-
clor?

- Apariția în fața publicului
spectator este cea mai mare
satisfacție pentru un inter-
pret de folclor, aici se dă
marele examen în ceea ce
privește calitățile tale vocale
și valoarea artistică a reper-
toriului ales. Spectatorul este
cel mai important juriu în
fața căruia îți dai examenul la
fiecare spectacol, el este cel
mai bun și sever judecător al
calităților tale artistice.

-  Care îți sunt gândurile
de viitor?

- În ultima perioadă am
cules multe cântece din zonă,
acest bogat material este
acum în prelucrare, urmând
să fie materializat în trei al-
bume cu doine și cântece de
joc din Ținutul Pădurenilor.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Cântecul popular este viața mea
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Federația Internațion-
ală de Handbal
(IHF)a schimbat din

nou condițiile de califi-
care la Jocurile Olimpice
pentru turneul pre-
olimpic  care se va des-
fășura la Podgorica
(19-21 martie).

IHF trebuia să nominali -
zeze o echipă din Asia, au
căutat un înlocuitor pentru
Kazahstan, însă Hong Kong,
următoarea națiune din
clasamentul IHF pentru Asia,
a comunicat că nu poate face
deplasarea, iar Thailanda nu
a oferit un răspuns în ter-
menul limită indicat.

Astfel Turneul preolimpic

din Muntenegru, grupa a
treia, programată la  Podgo -
rica se va juca doar în trei
echipe cu participarea națio -
nalelor din Norvegia, Româ-
nia și din țara gazdă,
Mun tenegru

România va întâlni pe 20
martie, în primul joc, Norve-
gia, iar o zi mai târziu va juca
împotriva gazdelor, Muntene-
gru. Doar două echipe obțin
calificarea la Jocurile
Olimpice!

Au fost convocate pentru
turneul din Muntenegru:

Portari: Diana Ciucă, Da-
ciana Hosu, Elena Șerban

Pivoți: Raluca Băcăoanu,
Lorena Ostase, Crina Pintea

Centri: Eliza Buceschi,
Cristina Laslo, Andreea Popa,
Laura Pristăvița

Extremă stânga: Nicoleta
Dincă, Cristina Florica, Ana
Maria Iuganu

Interi stânga: Cristina
Neagu, Anca Polocoșer

Interi dreapta: Alina Ilie,
Laura Popa

Extreme dreapta: Laura
Moisă, Andra Moroianu

Trei jucătoare care nu sunt
prezente la stagiul de la Bu-
curești, Denisa Dedu, Gabriel
Perianu (ambele cu coro -
navirus) și Iulia Dumanska
dar vor intra cu siguranță în
vederile selecționerului.

Handbal feminin: 
S-au schimbat condițiile

la turneul preolimpic

Programul echipei CSM Deva:
vineri 5 martie:etapa 9

CSU Oradea- CSM Deva
Sâmbătă 6 martie etapa 10

CSM Deva - CSU Reșița
Duminică 7 martie- etapa 11

CS Gloria Bistrița Năsăud- CSM Deva

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 250 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.

Începând de vineri și
până duminică se va
desfășura cel de al

treilea turneu organizat
de către Federația
Română de Handbal în
cadrul  competiției alocată
Diviziei A, liga secundă de
handbal feminin. 

Formația  CSM Deva care
este repartizată în seria B va
evolua la Tg. Jiu, conducerea
federației considerând că
acolo sunt cele mai bune
condiții.      

La Tg. Jiu s-a desfășurat în
februarie cel de al doilea
turneu din campionat iar
acum este programat și cel de
al treilea deși în seria B ac-
tivează CSM TG. Jiu formație
care și-a anunțat  pretențiile
la promovare.

În clasament conduce for-
mația CSM Tg. Jiu care are 21

puncte acumulate din 7 par-
tide dispuate , urmată de CSM
Deva cu 15 puncte din 6
jocuri și CS Gloria Bistrița
Năsăud cu 15 puncte din 7
partide.

Ultimul turneu este pro-
gramat să se dispute  în pe-
rioada  9-11 aprilie,locația
urmând să fie stabilită din
nou de către fedarație, dar
mai mult ca sigur că va fi o
altă localitate decât munici -
piul Tg. Jiu. 

Handbal: SCM Deva participă
la  turneul de la Tg. Jiu
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T
urul Ciclist al Sibiu-
lui, care anul trecut
a impus un stan-

dard de siguranță me -
dicală, fiind prima
competiție din calendarul
Uniunii Cicliste Inter-
naționale organizată
după declararea pan-
demiei la nivel global, își
confirmă și anul acesta
anvergura, aducând în
România echipe profe-
sioniste pe care le vedem
în Turul Franței, al Italiei
sau al Spaniei. 

Iar dacă în 2020 au pro-

dus artificii pe traseu Bora
Hansgrohe și Israel Start Up
Nation, anul acesta vor
anima spiritele în pluton trei
echipe de World Tour: Bora
Hansgrohe (Germania), care
vine să-și apere titlul câștigat
cu Gregor Mühlberger, As-
tana - Premier Tech (Kazah-
stan) și Team Qhubeka Assos
(Africa de Sud), iar lista încă
nu s-a închis. Ediția 11
marchează încă o premieră:
pentru prima dată ajung în
România și sportivii de la
Novo Nordisk, echipă profe-
sionistă a cărei misiune este

de a inspira, educa și împu -
ternici oamenii care suferă
de diabet.

Nu vor lipsi, bineînțeles,
echipele pentru care peda -
lează cei mai titrați dintre ci-
cliștii români ai momentului:
Team DELKO, cu Eduard
Grosu și Wildlife Generation
Pro Cycling USA, cu Serghei
Țvetcov (campion național
en titre la contratimp) și nici
echipa națională a României,
unde ne așteptăm să-l vedem
pe campionul național an
titre la șosea, Daniel Crista. 

Pentru prima dată în isto-

ria sa de 11 ani, Turul Ciclist
al Sibiului nu va începe la mi-
jlocul săptămânii, ci sâmbăta
(3 iulie), cu prologul progra-
mat în centrul istoric al Sibi-
ului - un contratimp
individual de 2,5 kilometri
desfășurat aproape integral
pe piatră cubică. Duminică, 4
iulie, are loc prima etapă, pe
un traseu de 208 km care
ajunge și pe teritoriul județu-
lui Alba, la Sebeș, și se ter-
mină în cățărare în stațiunea
Păltiniș (Sibiu-Sebeş-Jina-
Răşinari -Păltiniş). Luni, 5
iulie, este ziua etapei regină,
care poartă plutonul profe-
sionist pe un traseu de 185
de km cu sosire pe legendara
cățărare de la Bâlea Lac, la
peste 2000 m altitudine, pe
Transfăgărășan (Sibiu-Crist-
ian-Avrig-Bâlea Lac). Marți, 6
iulie, Turul Ciclist al Sibiului
face o nouă incursiune în
județul Alba cu etapa trei - și
ultima - care se desfășoară
pe un traseu de 226 de km
(Sibiu-Mediaș-Blaj-Sibiu).

Ca la fiecare ediție, organi-
zatorii au gândit și eveni-
mente dedicate amatorilor,
în ideea de a promova ciclis-
mul ca sport de masă, dar și
pentru a inspira copiii și
tinerii să facă ciclism de per-
formanță. Astfel, pe lângă
Cursa Sponsorilor, care alini-
ază la start, în Sibiu, echipe
ale partenerilor implicați în

organizarea Turului, anul
acesta vor avea loc simultan,
la Sibiu și Blaj, concursuri
Green Day Kids, dedicate
copiilor. Nu lipsește din pro-
gram tradiționala competiție
King of the Mountain, pe
traseul spre Păltiniș, dar or-
ganizatorii propun, în pre-
mieră, Transfăgărășan
Challenge - un concurs pe cel
mai spectaculos drum din
România, programat în
aceeași zi cu etapa regină din
Tur.

Turul Ciclist al Sibiului
este organizat de Clubul
Sportiv Sibiu Sport Project,
sub egida Federației Române
de Ciclism și a Uniunii Ci-
cliste Internaționale. Încă de
la prima ediție, care a avut
loc în iulie 2011, Turul Ciclist
al Sibiului s-a impus drept
cea mai titrată competiție ci-
clistă organizată în România
și una dintre cele mai impor-
tante din sud-estul Europei,
găzduind echipe naționale,
Continentale, Pro-Continen-
tale și, în premieră pentru
țara noastră, de World Tour.
În cele 10 ediții organizate
până acum, am avut ocazia
să vedem la Sibiu cicliști care
au făcut istorie, precum Egan
Bernal - câștigător al Turului
Franței în 2019, sau Primož
Roglič - câștigător al Turului
Spaniei în același an.

Ciclism: Elita ciclismului mondial 
la Turul Ciclist al Sibiului

O
rașul polonez
Torun găzduieste
începând de astăzi

și până duminică  ediția a
36-a a Campionatului 
European de atletism în
sală pentru seniori. 

Găzduite pentru a doua
oară în istorie de Polonia,
după ediția Katowice 1975,
întrecerile de la Torun aș -
teaptă peste 600 de sportivi
de pe întreg continentul.
Printre ei se vor număra și
15 atleți români (9 la femi-
nin și 6 la masculin), după
cum urmează:

FEMININ: Marina Baboi
(60 m), Andrea Miklos (400
m), Claudia Bobocea (1.500
m), Anamaria Nesteriuc (60
m garduri), Alina Rotaru
(lungime), Florentina Iusco
(lungime), Daniela Stanciu
(înălțime), Roxana Rotaru

(3.000 m), Petronela Simiuc
(800 m);

MASCULIN: Petre Nicolae
Rezmives (60 m), Gabriel
Bitan (lungime), Cosmin Ilie
Dumitrache (60 m garduri),
Alin Anton (60 m garduri),
Robert Parge (400 m), Mihai

Cristian Pîslaru (400 m).
Antrenori: Cornel Gri -

gore, Kanizsay Magdolna,
Oana Pantelimon;

Kinetoterapeut: Sebas -
tian Bularda;

Șef delegație: Valentin
Anghel

Atletism: România are sportivi la 

Campionatul European de sală

O
rganizatorii
turneului WTA de
la Dubai (Emiratele

Arabe Unite), programat
în perioada 7 – 13 martie,
turneul câștigat anul 
trecut de Simona Halep
(29 de ani, 3 WTA) au luat
o decizie extremă pentru
a preveni răspândirea
Covid-19 și au comunicat
că a 21-a ediție a eveni-
mentului WTA va fi lipsită
de spectatori, în confor-
mitate cu protocoalele
Covid-19 din Emiratele
Arabe Unite.

„Am comunicat în perma-
nență cu autoritățile cu
privire la protocoalele nece-
sare pentru organizarea aces-
tui eveniment de talie
mondială în Dubai. Am dori
să mulțumim autorităților
din Emiratele Arabe Unite
pentru sprijinul lor continuu
și așteptăm cu nerăbdare să

organizăm un turneu extraor-
dinar”, a declarat Colm
McLoughlin, vicepreședinte
executiv și CEO Dubai Duty
Free.

Simona Halep s-a bucurat
de susținerea permanentă a
spectatorilor la edițiile prece-
dente ale turneului din Dubai
și are o imagine excelentă în
Emiratele Arabe Unite, fiind
ambasadoarea companiei
Dubai Duty Free care spon-
sorizează turneul WTA dotat
cu premii în valoare totală de
1,83 milioane de dolari.

Tenis de câmp:  Turneul de la

Dubai se joacă fără spectatori

Florentina Iusco



Sărbătorită în fiecare
an la data de 8 Mar-
tie, Ziua Internațio -

nală a Femeii aduce un
omagiu femeilor din în-
treaga lume, indiferent de
religie sau naționalitate,
care, de-a lungul timpului,
au luptat pentru drep-
turile și libertățile lor. Ofi-
cializată de ONU în anul
1975, sărbătoarea a de-
venit o tradiție în majori-
tatea țărilor din Europa,
SUA și Africa.

8 Martie
Are o semnificație deo -

sebită, comemorându-se, la
această dată, cele 129 de
muncitoare  din New York,
care la 8 martie 1857 au fost
arse într-o fabrică de textile,
după ce au organizat un
protest împotriva condiţiilor
mizere de muncă şi a salari-
ilor mici. Mai târziu, în anul
1908, aproximativ 15.000 de
femei au mărşăluit pe străzile
din New York City cerându-și
în continuare drepturile, mili -
tând pentru o societate
firească. Dar, Ziua Inter-
națională a Femeii a fost iniți-
ată în 1910 la Copenhaga,
fiind sărbătorită în martie
1911 în Austria, Danemarca,
Germania și Elveția. În anul
1975 Adunarea Generală a
ONU a proclamat printr-o re-
zoluție, ziua de 8 martie ca
Ziua Națiunilor Unite pentru
Drepturile Femeilor și Pace
Internațională. De la această
dată, sărbătoarea a devenit o
tradiţie în majoritatea ţărilor
din Europa, Statele Unite şi
Africa.

Ziua Mamei
Are origini străvechi, dar

este întâmpinată cu mare bu-
curie și în zilele noastre. În
unele țări ale lumii, Ziua
mamei este asociată cu cin-

stirea Fecioarei Maria, mama
Domnului Iisus Hristos, iar
celebrarea acestei zile începe
cu oficierea unei slujbe reli-
gioase la biserică, pentru
toate mamele din lume,
scrie.mothersdaycelebra-
tion.com. 

Potrivit tradițiilor fiecărei
țări în parte, mamele, bunicile
și străbunicile se bucură de o
atenție deosebită. 

În Grecia antică, sărbă-
toarea era dedicată zeiţei
Rhea, mama tuturor zeilor si
zeiţelor din Olimp. La Roma
era cunoscută sub denumirea
de Hilaria, ţinea trei zile, fiind
dedicată aceleiaşi mame a tu-
turor zeilor, cunoscută sub
numele de Cybele. Mai târziu,
în secolul al XVII-lea, în An-
glia se sărbătorea, în a patra
sâmbătă a postului Paştelui,
aşa-numita “Sâmbăta Mame -
lor. 

În Statele Unite ale
Americii, Julia Ward Howe
este cea care a propus pentru
prima dată, în anul 1872, săr-
bătorirea Zilei Mamei drept o
zi dedicată păcii, potrivit
wikipedia.

În România
S-a prevăzut, pentru prima

oară în Constituția din 1923,
după lungi presiuni din
partea Consiliului Național al
Femeilor Române, egalitatea
în ceea ce privește drepturile
civile ale femeilor, scrie 
aleg-romania.eu.

Tradiții și obiceiuri 
de 8 Martie în lume
Asociată cu renașterea na-

turii și apariția primelor flori,
8 Martie aduce un plus de
parfum și culoare, mai ales că
acum este omagiată Femeia,

dătătoare de viață.  
• În țara noastră se

păstrează obiceiurile vechi,
când, de Ziua mamei se oferă
flori și cadouri celor dragi. În
plus, unele companii oferă zi
liberă femeilor, iar unele din-
tre ele își sărbătoresc ziua în
grup, unde se bucură de
atenție din partea celor din
jur. 

• În ţările baltice, de 8 Mar-
tie se pune mai mare accent
pe Ziua Mamei, sărbătoare
marcată prin oferirea de
daruri şi flori acestora.

• În Italia, de 8 Martie, sunt
organizate reuniuni pe tema
afirmării drepturilor femeilor,
iar bărbații le oferă mimoze
galbene.

• Mimozele galbene şi cio-
colata sunt daruri oferite
frecvent şi femeilor din Rusia
şi Albania, scrie tradiții și obi-
ceiuri.ro.

• Femeile din Portugalia
respectă și ele tradițiile de 8
Martie și sărbătoresc această
zi prin petreceri, la care băr-
bații nu iau parte.

• În Polonia femeile își pe-
trec ziua acordând o impor-
tanță deosebită demonstra-
 țiilor feministe de mare
amploare. 

• Femeile din Pakistan în-
tâmpină multe dificultăți
pentru a lua parte la aceasta
zi de sărbătoare. Pentru a se
putea bucura de frumusețea
zilei de 8 martie, ele sunt
nevoite să se opună inter-
dicțiilor religioase ale țării lor,
conform cărora, nu dețin
această libertate.

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

Cornelia Holinschi
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Primăria şi Consiliul Local
BĂIȚA
De ziua voastră, doamnelor şi 
domnişoarelor, vă dorim să aveți parte
de o primăvară senină, plină de bucurii
și întâmplări frumoase. 

”La mulţi și fericiți ani”!
Damian Diniș
Primar

Primăria şi Consiliul
Local BRAD 

O primăvară frumoasă, 
realizări și numai bucurii 
să vă aducă, doamnelor și 

domnișoarelor, ziua de 8 Martie. 

”La mulți ani!”

Ec. Florin Cazacu
Primar

GRUPUL DE FIRME
QUANTUM  DEVA

Mereu puternice şi hotărâte, sufletul
vostru ştie ce este iubirea, cum se

dăruieşte şi cum se primeşte 
fericirea. Ziua de 8 Martie 

să vă îndrepte pașii spre fericire, doam-
nelor și domnișoarelor!

„La mulţi ani!  
Delia Alic, Administrator

La fiecare început de primăvară,
aducem un omagiu celor care 

ne-au dat viaţă. 
Pentru voi, doamnelor şi 
domnişoarelor, un sincer

„La mulţi ani! cu ocazia 
zilei de 8 Martie, 

Natalia Intotero 
Deputat PSD

Primăria şi Consiliul
Local HAȚEG 

Felicitări pentru voi şi familia voastră,
pentru cei dragi şi pentru 
cei care vă sunt aproape, 

doamnelor și domnișoarelor! 
“La mulţi ani” și o zi frumoasă 

de 8 Martie!

Adrian Pușcaș
Primar

SPITALUL MUNICIPAL
”AL.SIMIONESCU” HUNEDOARA 
Pentru că ne sunteţi alături şi duceți 
viața mai  departe, fiind exemplu de 
dăruire și curaj, vă urez, 
doamnelor și domnișoarelor, 
cu ocazia zilei de 8 Martie 
un sincer ”La mulți ani!”
Ec. Radu Budae
Manager

Primăria şi Consiliul Local HAȚEG
Soarele începutului de martie să vă lumineze viața, 

doamnelor și domnișoarelor, 

iar în ziua de 8 Martie să 

aveți parte numai de bucurii. 

”La mulți ani” cu sănătate!

Sorin Dorian Crai

Viceprimar

Primăria şi Consiliul 
Local RIBIȚA 
Un buchet de flori şi o primăvară 
minunată le dorim tuturor 
doamnelor şi domnişoarelor 
din comuna noastră. 
Viaţa să vă fie plină de soare, 
iar ziua de 8 Martie 
să vă aducă numai bucurii! 
Ioan Faur
Primar 

Primăria şi Consiliul
Local RÂU DE MORI

Primiţi primăvara în suflet 
doamnelor şi domnişoarelor, 
ca pe un dar de preţ, oferit de

natură, cu ocazia zilei de 8 Martie.
”La mulți ani!, sănătate și fericire 

Dilertea Flaviu
Primar

ASOCIAȚIA CADRELOR MILITARE ÎN
REZERVĂ din MAI, Filiala Țebea
Belşug în casă, bucurie în 
suflet, optimism şi împliniri 
în familie – acestea sunt urările 
mele cu ocazia zilei de 8 Martie 
pentru toate doamnele şi domnişoarele.

„La mulţi ani!”
Alexandru Negoiță 
Președinte
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În perioada următoare, vă veți în-
drepta atenția spre familie, unde
vor avea loc întâlniri cu rudele și
discuții legate de viitor. Cu puțin
efort și bunăvoință se poate
ajunge la un consens. Spre sfârși-
tul intervalului lucrurile se vor
clarifica și la locul de muncă, unde
situația nu este așa cum pare.

Informațiile legate de munca
voastră ar fi bine să le țineți pentru
voi, întrucât nu știți pe viitor ce
turnură vor lua lucrurile. De aceea
se recomandă prudență în tot ce
întreprindeți. Veți avea călătorii pe
distanțe scurte, în care vă veți re-
zolva unele chestiuni profesionale,
dar și personale.

Ocupați-vă, în primul rând, de
situația financiară și încercați să
reduceți cheltuielile inutile. Fiți
prudenți și nu vă lăsați duși de
promisiuni deșarte. Verificați
fiecare document pe care-l aveți
de semnat. Foarte curând, veți
găsi ceea ce căutați, iar lucrurile
vor lua turnura dorită.

Finalizați-vă toate proiectele
restante și abia după ce ați reali -
zat acest lucru, începeți altele noi.
Renunțați, dacă este posibil, la
prieteniile toxice și căutați să
mergeți pe drumul vostru, fără
ajutorul nimănui. A doua parte a
săptămânii vă poate aduce o
sumă importantă de bani.

Primiți informații neobișnuite, pe
căi doar de voi știute. Trebuie să
profitați de acest lucru și să
mergeți înainte, pe drumul
vostru. Veți avea discuții impor-
tante cu partenerii legate de seg-
mentul profesional. Intenționați
să renunțați la unele proiecte care
nu v-au adus rezultatele scontate.

Sunteți în cea mai bună formă și
reușiți să realizați, în timp util,
toate problemele de la locul de
muncă. Sunteți alături de pri-
etenii care v-au susținut cândva,
iar acum încercați să faceți și voi
același lucru. Nu vă neglijați
sănătatea și încercați să vă odih-
niți mai mult.

Problemele din familie sunt pe
cale să se rezolve, așa că este tim-
pul să vă ocupați puțin și de voi.
Nu de altceva, dar în ultimul timp
ați acordat atenție lucrurilor care
nu vă privesc în mod direct. La
serviciu este multă agitație și vă
străduiți să faceți față cu succes
tuturor problemelor ivite.

Este posibil să vi se schimbe statu-
tul profesional, dar asta depinde
și de voi. Pentru că atitudinea și
imaginea contează foarte mult în
activitatea voastră. Trebuie să fiți
deschiși și să priviți cu atenție și
interes evenimentele care se
succed. Prietenii vă sunt alături la
nevoie.

Apar schimbări în plan  financiar,
la care nu vă așteptați. Dar pentru
orice lucru, țineți cont de intuiție
și nu de sfaturile așa-zișilor oa-
meni bine intenționați. Evitați in-
vestițiile de anvergură și nu-i
lăsați pe alții să profite de pe
urma realizărilor voastre. 

Se va finaliza o etapă importantă
din viața voastră și multe lucruri
interesante se vor ivi pe parcurs.
Este posibil să renunțați la un
parteneriat neprofitabil sau să vi
se ofere o colaborare interesantă.
Indiferent de situație, chibzuiți cu
atenție orice pas și nu mergeți
niciodată la întâmplare.

La serviciu vor fi multe schimbări,
iar unele vă privesc în mod direct.
De aceea, fiți atente la tot ce se pe-
trece în jur și nu luați decizii pri -
pite. Informați-vă corect, din surse
sigure și concentrați-vă atenția la
orice amănunt, aparent neimpor-
tant. Doar așa veți putea merge
mai departe.

Ar fi de dorit să vă desprindeți de
parteneriatele care funcționează
prost și să căutați alte modalități
de a merge mai departe. Primiți
propuneri de afaceri interesante,
dar există detalii ascunse, pe care
trebuie să le observați la timp.
Sunt posibile unele probleme de
sănătate.

• Curiozitate…
- Iubi, ce-mi cumperi de 8 Martie?
- Nimic!
- Poți să-mi spui măcar că sunt frumoasă ?
- Îți spun de 1 Aprilie!

• Florile de  8 Martie 
Aflându-se la birou, soția își sună soțul:
– Vai, dragule! Toate colegele mele au

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

• Curiozitate…
Iubitule, unde e cadoul meu de 8 Martie?
– Iubito, vezi Ferrari-ul ăla roşu de afară?
– Vai, iubitule…
– Ţi-am luat un ruj de aceeași culoare. 

• Într-un magazin
Intră un bărbat dorind să-i cumpere soției

un cadou de 8 Martie. Și cum nu se putea
hotărî, vânzătoarea îl întreabă:

- E pentru soţie sau doriţi ceva mai
scump?!

• Întrebare
Scumpo, ce să-ţi iau de 8 martie? 
– Vai, nici nu ştiu… 
– Bine, îţi mai dau un an să te gândeşti.

• La o cafea
- Fato, am auzit ca te-ai împăcat cu soțul

chiar înainte de 8 Martie. De ce ai făcut asta?!
- Pentru că nu mai suportam să-l văd

fericit!

Vineri, 5 martie

Antena 1, ora 20,30, Eroi de sacrificiu 2
PRIMA, ora 22,30, Drumul oaselor

Sâmbătă, 6 martie

TVR 2, ora 20,10, Anna Karenina
HAPPY CHANNEL, ora 23,00 Pariu că mă căsă-

toresc

Duminică, 7 martie

TVR 2, ora 22,10, Cântec de amurg
Prima, ora 0,00, Magnatul

Luni, 8 martie

PRO CINEMA, ora 20,30, Spionul din vecini
HBO, ora 22,40, Raiul meu

Marți, 9 martie

FILMCAFE, ora 20,00, Sereniy
PRO CINEMA, ora 20,30, Omul din umbră

Miercuri, 10 martie

PRO CINEMA, ora 22,30, Frizeria 3
DIVA, ORA 21,00, Misterele Aurorei

Joi, 11 martie

HBO, ora 20,00, Zombieland: Rundă dublă
PRO CINEMA, ora 20,00, Jocul asasinilor

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 6 martie, ora 20,30

Cântec pentru ea
Filmul prezintă a povestea lui Jed King, un cân-

tăreț și compozitor, care se zbate cu problemele per-
sonale și profesionale, dorind să ajungă vedetă.
Întrucât este fiul unei legende a muzici country,
David King, Jed se chinuie să fie recunoscut pentru
ce este el, nu pentru faima tatălui său. Hotărât să-și
facă un nume, Jed acceptă să cânte la o podgorie, iar
această decizie se va dovedi a fi cea mai buna din
viața lui. Acolo, el o întâlnește pe fiica proprietarului
podgoriei, Rose, cea care, ulterior, îi va deveni soție.
Inspirat de Rose, el îi scrie "cântecul", care devine
un mare hit și ajunge să capete faima mult dorită.
Dar, odată cu faima vin și alte probleme care-i pun
în pericol mariajul.

PRO CINEMA



F
emeia este o ființă vie de pe planetă,
prin faptul că s-a născut, are dreptul la
viață. Asta înseamnă acces liber, prin

ofertă gratuită din partea naturii, 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 plan-
eta 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, dar nu înțelegem că fiecare
ban pe care-l scoatem din buzunar este o bucată
din viața 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 șan-
tajul social numit taxe, impozite și prețuri...Ni se
interzice dreptul de a avea și de a fi părinți, ni se
recomanda totul la grup ….

De la tată primim puterea de a avea succes și de
a ne dezvolta în viața profesională, iar de la mamă
luăm viața pentru a fi abundentă și prosperă.Vin-
decarea relației cu mama noastră este re-
conectarea cu viața.

Mama noastră este canalul pe care l-am ales
pentru a ne trăi experiența fizică și, din această
perspectivă largă, nici o mamă nu este rea ci toate
sunt bune.

Un alt lucru este că sub prisma percepției noas-
tre și a judecăților noastre o etichetăm pe mama
ca fiind bună sau rea. Un copil rănit care cere
afecțiune constantă, are deja o mulțime de vise. 

Pe măsură ce o accept pe mama, încep să mă
împac cu mine, pentru că ea este sămânța din care
plec și cea care îmi permite să-mi desfășor tot
potențialul.Când ești supărat pe mama ta, indife -
rent dacă este sau nu în preajmă, ceea ce nu con-
tează, poți face un exercițiu care constă în a-ți
spune „Mama și eu sunt aici”.

A accepta nu înseamnă a fugi și a-i spune
mamei ca o iubești, nu este o treabă de exterior, ci
mai degrabă este o sarcină internă de a o accepta
în inima ta cu toate defectele și virtuțile ei ...
înțelegând că a acționat din istoria ei de durere,
cunoștințele și nivelul său de conștiință ... și a făcut
tot ce a putut de acolo ...Un alt pas foarte impor-
tant este să o onorăm și să o respectăm pur și sim-
plu pentru faptul că ne-a dat viață și acesta este
cel mai mare lucru pe care ni la putut da, orice
altceva și oricât de mult ne-ar da este nesemnifica-
tiv. Alături de asta, dacă consideri că mama ta nu
ți-a dat lucruri bune, poți să-ți spui mereu că mi-a
dat viață și că acesta este cel mai bun dintre
daruri.Începând sa vă onorați mama, aşa începeți
să onorați viața așa cum este și când acceptați
viața, nu vă blocați în rezolvarea problemelor, pur
și simplu trăiți viața și o lăsați pe mama dumneav-
oastră cu propriile poveri şi convingerea că se
poate descurca cu circumstanțele pe care le-a ales

în viața ei. Copilul începe să se vindece atunci când
vrea să nu-şi mai schimbe mama, când încetează
să-și mai concentreze energia în ea și o concen-
trează spre a-și trăi propria viață, singura care îi
aparține, repet, singura care îi aparține și în caz că
nu l-ai conștientizat, pe singurul care îţi aparține. 

Suntem parte a mamei noastre
Dar aparținem vieții noastre.Viața și mama sunt

mai mari decât tine și, înainte de asta, rămâne
doar să le accepți, să te predai și să le iei cu cea
mai bună intelegere posibilă. Când te simți mai
mare decât mama ta și o condamni cu degetul
acuzator, amintește-ți că ea este marea și tu ești
un râu care se naște din ea.

Și dacă ți-ai despărțit mama de viața ta pentru
că este violentă sau îți amenință integritatea fizică
sau emoțională, este în regulă, dar amintește-ți că
nu o vei putea scoate niciodată din inima ta,de
aceea, repet că acceptarea mamei tale este o
muncă interna și depinde de decizia și liberul tău
arbitru.

Mama și viața merg împreună
Una nu există fără cealaltă, a înţelege mama

înseamnă a lua viața fără judecăți și deschis, este
un Da vieții, este un Da îngrijirii, alimentației, tan-
dreții, amabilității. Este un Da către o iubire mai
mare pentru noi înșine.,,Mama tot mama rămâne
“Giorgiana Nita-Străchinaru a spus,în strofe, de-
spre ,,femei”răspunzând la toate întrebările,care
definesc ființa cea mai iubitoare ,,Femeia’.,,Pentru
că mama este tot o femeie’

"Dacă mă-ntrebi azi cine sunt, îți spun... doar o fe-
meie!
Mai mult de atât nu pot să zic, eu nu mă pot descrie.
Sunt doar un amalgam de stări, stări ce le simt în
mine,
Am zile triste, căci sunt om și zile când mi-e bine!  

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... sunt doar
un suflet!
Care înfruntă azi dureri, dar nu scoate un sunet.
Stă mut, tăcut și speră doar ca rana ce-l apasă
Să se transforme-n cicatrici, căci e prea
dureroasă!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... o minci-
noasă!
Mă mint pe mine și pe toți că am viața frumoasă
Și-o mască-mi pun mereu pe chip mimând că-s
fericită,
Zâmbesc, dar ochii mei transmit durerea nerostită!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... o visă-
toare!
Care-a visat un vis mereu, dar l-a lăsat să zboare.
Dar totuși într-o zi, cândva, voi reuși să-l prind...
Și drumu' nu-i mai dau deloc, cu brațele-l
cuprind!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... eu sunt o
lașă!
Nu am avut curaj nicicând, iar azi mă simt părtașă.
Că sufletul mi-e suferind și inima rănită,
Dacă vorbeam când am tăcut... azi eram fericită!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... un om ce
speră!
Ce speră că-ntr-o bună zi, primește ce oferă.
Vorbe frumoase, mângâieri, zâmbet și bunătate,
Căci nu mai vreau să simt în jur, ură și răutate!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... o luptă-
toare!
Căci am puterea să nu las, nimic să mă doboare.
Chiar dacă uneori mai cad, eu mă ridic mereu,
O lacrimă eu nu mai vărs, chiar dacă-mi este greu!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... nu sunt
nimic!
În fața sorții sunt și-am fost ceva...ceva prea mic,
Prea mic, prea neînsemnat, prea șters și fără in-
teres.
Așa gândesc, căci ea mi-a dat necazuri mult prea
des!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... sunt o fi-
ință!
Care-am avut în viața mea o singură dorință,
Să iubesc sincer și să fiu la rândul meu iubită,
Să-mi dau jos masca ce o port...să zâmbesc fericită!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... sunt eu...
atât!
Sunt cea care-a simțit dureri, dar nu m-au
doborât.
Sunt eu...am temeri, frici și plâng, atunci când
mai greșesc
Și-oricâte piedici voi avea, eu tot am să zâmbesc!

Dacă mă întrebi azi cine sunt, îți spun... o muri-
toare!
Care o viață am avut, dar nu i-am dat valoare,
Mi-am irosit-o fără rost, crezând doar în iluzii,
De azi eu voi trăi frumos și fără deziluzii!"

Vă iubim dragele noastre surori, soții, prietene,
mame!

“LA MULŢI ANI FEMEIE”, SUFLET CURAT!

Al dumneavoastră același 

Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare: 

Carnea se aşază într-o
cratiţă, iar peste ea se toarnă
moare de varză. Se acoperă
cu un capac şi se dă la fiert,
timp de 25-30 de minute.

După acest interval, carnea
se scoate, se lasă la răcit,
apoi se condimentează cu un
amestec de sare, piper, boia,
măghiran, scorţişoară, iar
deasupra se presară ustur-

oiul zdrobit. Se pregătește
apoi o tavă termorezistentă,
unsă cu grăsime, în care se
pune carnea condimentată,
iar peste ea se toarnă o parte
din moarea în care a fiert.
Tava se acoperă cu o folie al-
imentară sau hârtie de copt
și dă la cuptor, pentru o oră,
timp în care nu se umblă la
cuptor. Înainte de a fi gata, se
scoate folia, dar friptura  şi
se mai lasă în cuptor până se
rumeneşte. Când devine
aurie, friptura se scoate din
cuptor şi se taie felii. Se
poate servi cu garnitură de
cartofi, salată sau murături.

INGREDIENTE

un kilogram de cotlet

sau pulpă de porc, 1-2

litri de moare de varză,

3-4 căţei de usturoi,

sare, piper, boia, măghi-

ran, scorţişoară, tarhon

Friptură de porc în moare de varză 

Mod de preparare:

Clătitele se umplu  cu
amestecul de brânză, se îm-
pachetează ca sarmalele,
după care, se aşează într-un
vas termorezistent, uns cu
unt. Deasupra clătitelor se

mai presară câţiva fulgi de
unt.

Gălbenuşurile se separă
de albuşuri și se mixează cu
un plic de zahăr vanilat şi
smântâna. Albuşurile se bat
spumă, se adaugă restul de

zahăr, mixându-se în contin-
uare până se topeşte zahărul.
Peste clătitele din tavă se
toarnă crema de gălbenuşuri
cu smântână, iar vasul se dă
la cuptorul preîncălzit. 

După aproximativ 10 mi -
nute, când crema de gălbe-
nuşuri pare să se închege pe
margini, se scoate vasul din
cuptor şi, foarte rapid, se
toarnă albuşurile bătute
spumă, după care, vasul se
reintroduce  în cuptor, lăsân -
du-se până ce se carame -
lizează bezeaua. 

INGREDIENTE

8 clătite mai subţiri, 250 g brânză de vaci, 5 ouă,

250 g smântână dulce, 250 g zahăr, 2 plicuri de zahăr

vanilat, stafide, unt pentru uns vasul gratinat.

Umplutura: brânza se amestecă bine cu un ou în-

treg, 50 g stafide şi un plic de zahăr vanilat, alte

arome.

Depozit de minerale și vitamine, varza ajută la fortifi-
carea sistemului imunitar. Fibrele solubile din varză
ajută la eliminarea rapidă a grăsimilor în timpul digestiei.
Își păstrează proprietățile și după intrarea în fermentație
astfel că, în compoziția ei se regăsesc și o parte din vita-
minele și antioxidanții pe care-i conține varza proaspătă.
Potrivit nutriționiștilor, varza murată este un adevărat
medicament pentru organism întrucât, prin fermentație
este îmbogățită cu vitamine din grupul B. Aliment nelip-
sit din bucătăria românească, varza murată se consumă
atât în stare crudă, cât și gătită.

Salata de varză murată

Mod de preparare:

Se alege, în general, miezul de la varza murată, care se
spală și se lasă în apă rece. Apa se schimbă de 2-3 ori, în
funcție de cât de sărată este varza. După ce se scoate din
apă, varza se lasă la scurs și se taie în felii subțiri. Feliile
se pun într-un castron, iar deasupra se presară piper
proaspăt măcinat, un vârf de cuțit de chimen măcinat, și
puțin zahăr. Totul se amestecă bine, apoi în salata de
varză se toarnă ulei, amestecându-se din nou, până la
omogenizare. Salata obținută este foarte hrănitoare și
gustoasă. Se poate servi mai ales în zilele de post sau ală-
turi o friptură la cuptor, jumări sau alte preparate
culinare.

INGREDIENTE

500 g varză murată, ulei, sare, piper, și, pentru ac-
centuarea gustului, puțin zahăr.

Clătite bănăţene 

Varza murată
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

F - CEC - BAMA - AM - SALCIE - RAR - AER - O - TURTI - LAICI - S - VN - ALO - PIEI - AR - H - I - O - U - B - MOSORU - MUNCELU MARE -

NT - ARM - SURMENAT - OR - IM - IA - MACEU - TRASNAI - II - G - MANERAU - PAI - GR - IAR - REA - T - AMAR - AA - AT - Z - DOG - MA -

RASUCIT - PIRON - I - N - H - Z - A - ATEE - TT - MAGURA TOPLITA - NUIA - CONTRARIATE - SITAR



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 urgent teren intravilan în
Popești, comuna Cârjiți, dispus între
șosea și pârâu, cu acces la curent, tele-
fon și internet. ST.525, FS 5,25 mp.
Preț: 9 euro/mp, tel. 0769.213.866.

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

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 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 Doamnă, 37 de ani, frumoasă,
doresc de o relație serioasă cu un
domn de maxim 45 de ani, care deține
apartament, pentru a trăi o viață sin-
ceră și adevărată. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

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! 
Telefon: 0722.829.708.

l Domn singur, despărțit, 52 de
ani, 190/90, fără obligații, caut o
doamnă/domnișoară din Deva sau
împrejurimi, pentru o relație de pri-
etenie 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, sin-
ceră, nematerialistă. 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 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,
nematerialistă. 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.

PIERDERI

l Pierdut Certificat constatator
pentru  HORDILA Adi Andrei PFA, cu
sediul în Breazova, nr. 49, județul Hune-
doara, identificat prin CUI 32093067,
Nr.F.20/1095, din 02.08.2013, eliberat
de ORC Hunedoara Deva. Se declară nul.

l Pierdut CUI – Certificat Unic de
Înregistrare, certificat constatator pen-
tru SC Denizz Plus SRL, cu sediul în
Băița, strada Principală, Bl.1, ap.9, CUI –
27988864, J20/114/2011, eliberate de
ORC Hunedoara-Deva.  Se declară nule.

DIVERSE

l Vând ușă termopan plină,
0,90x2,10, aragaz cu două ochiuri,
mașină de cusut. Preț negociabil, tele-
fon: 0727.228.429.

l Vând motor electric nou, mono-
fazat, de 1,8. Preț: 600 lei, tele-
fon:0745.703.638.

l Vând coamă ceramică (canti-
tate: 14 buc.), produsă de ”Mondial”
Lugoj. Telefon: 0723243733.

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 Caut meșter pentru executarea
de trotuare din plăci, în jurul casei.
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. 

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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Primăria şi Consiliul
Local TOTEȘTI

O primăvară minunată și un sincer 
”La mulți ani!” pentru toate doamnele
şi domnişoarele din comuna noastră.

Viața să vă fie plină de soare, 
iar bucuriile, sănătatea și fericirea 

să vă călăuzească pașii în viitor.

Tiberiu Pasconi
Primar
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16 - ACTUALITATE

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 . 

Primăria şi Consiliul Local
VĂLIȘOARA
Primăvara reprezintă, prin excelență, 
tot ce ascunde sufletul unei femei: dăruire, 
curaj, sacrificiu și răbdare.  
Ziua de 8 Martie să vă lumineze viaţa, 
doamnelor şi domnişoarelor și 
să vă bucuraţi de tot ce vă înconjoară! 

La mulţi ani ! 
Camelia Bedea, Primar

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Un gând curat şi sincer, precum 
primăvara care păşeşte în casele 
noastre, pentru toate doamnele 
şi domnişoarele. 
Vă doresc un 8 Martie fericit,
alături de cei dragi !
Alin Țambă
Vicepreședinte

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA
De ziua voastră, doamnelor şi 
domnişoarelor, vă doresc o primăvară
senină, plină de realizări, 
pe măsura viselor voastre! 
“La mulţi ani”!  
cu sănătate şi fericire!
Ion Bădin
Vicepreședinte

Ziua de 8 Martie să vă fie
plină de soare, 

doamnelor și 
domnișoarelor, 

iar parfumul florilor 
de primăvară să vă 

inunde sufletul cu fericire. 

La mulți ani!
Ovidiu Pârvu

Director general

Tuturor femeilor din municipiul Hunedoara, 
care au fost sau sunt salariate pe platforma
siderurgică Hunedoara și nu numai,  ziua de 

8 Martie să le aducă bucurie, fericire și împliniri. 

”La mulți ani!”
Dorel Tălaban

Lider sindical – Liga pensionarilor 
sindicatului ”Siderurgistul” Hunedoara


