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Pag. 3
Secretarul general al
Primăriei Deva, Laura
Sârbu, a fost trimisă în
judecată într-un dosar ce a
fost instrumentat de către
procurorii DNA Alba. 
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Preţul cărnii de miel
rămâne apropiat de 
valorile din anii trecuţi.
Oamenii preferă şi carnea
de ied.
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Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

Învierea Mântuitorului Iisus ”Este singura
minune care se arată tuturor, credincioşi 

şi necredincioşi”, spunea părintele 
Arsenie Boca. /pag.8

sărbătoarePag. 12
În aceste zile, gospodinele
se ocupă şi de pregătirea
bucatelor pentru masa de
Paşti. Câteva reţete
tradiţionale vă oferim 
şi noi. “Poftă bună!”

Învierea Domnului Iisus,
binecuvântată de Lumina

Sfântă, să vă sporească
sănătatea, belșugul și 
fericirea de a petrece 

această mare sărbătoare 
alături de familie. 

Hristos a Înviat !
Ing. Nicolae Stanca

Manager

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
Pacea şi Lumina din Noaptea Sfântă a Învierii Domnului

Iisus Hristos să vă împlinească gândurile și 
speranțele, să aveți parte de sănătate, 

fericire, belșug și bucurii.

Hristos a Înviat!
Costel Avram

Administrator

Vă dorim un Paște 
luminat, încărcat 

de bucuria credinței,
gânduri curate, 

zile senine și împliniri
alături de cei dragi.

Hristos a Înviat!
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a
vând în vedere necesi-
tatea mutării sediului
tribunalului Hune-

doara şi judecătoriei deva
în clădirea situată în mu-
nicipiul deva, Calea Zaran-
dului, nr. 73 (fosta strada
dorobanţilor, nr. 34) și
luând în considerare faptul
că termenele de judecată
fixate în perioada 17 mai
2021 - 28 mai 2021 se
suprapun perioadei mutării
sediilor celor două instanţe,
președintele tribunalului
Hunedoara, judecător Mi-
haela-aurelia Conta (foto)
aduce la cunoștința opiniei
publice că în perioada
07.05.2021 – 31.05.2021 ac-
tivitatea celor două instanţe
se va desfăşura după reg-
ulile stabilite prin decizia
nr. 17 din data de 15 aprilie
2021, disponibilă pe por-
talul tribunalului Hune-
doara şi al judecătoriei
deva.

În perioada 14.05.2021 –
28.05.2021 se vor soluţiona
doar cauzele care au caracter
urgent, potrivit legii şi în funcţie
de specificul fiecărei secţii.

Astfel, în perioada
17.05.2021 - 28.05.2021, în
cauzele urgente ale ambelor
secţii civile din cadrul Tri-
bunalului Hunedoara, citarea
se va face la sediul actual al Tri-

bunalului Hunedoara, sala nr.
120, iar în cauzele urgente ale
secţiei civile din cadrul Judecă-
toriei Deva citarea se va face la
sediul actual al Judecătoriei
Deva, sala nr. 24.

După data de 17.05.2021, în
cauzele penale urgente citarea
se va face la noul sediu, respec-
tiv sala nr. 121 pentru Secţia pe-
nală a Tribunalului Hunedoara
şi sala nr. 13 pentru Secţia pe-
nală a Judecătoriei Deva. 

Din data de 17.05.2021, ac-
tivitatea compartimentelor
Arhivă şi Registratură ale Tri-
bunalului Hunedoara se va des-
făşura la noul sediu, iar Arhiva
de falimente va funcţiona din
data de 24.05.2021 la noul
sediu.

Din 31.05.2021, activitatea
compartimentelor Arhivă şi
Registratură ale Judecătoriei
Deva se va desfăşura la noul
sediu.

În perioada 17.05.2021 –
28.05.2021, toate acțiunile
judecătorești sau orice alte acte
vor fi depuse la cele două in-
stanțe prin mijloace de comu-
nicare la distanță, respectiv:

• pentru Tribunalul Hune-
doara (corespondenţă admin-
istrativă - e-mail:  tribunalul.
hunedoara@just.ro,  iar pentru
transmiterea de acte la dosare,
acţiuni, întâmpinări, precizări

de acţiuni etc. - e-mail: tr-hune-
doara-reg@just.ro);

• pentru Judecătoria Deva
(corespondenţă administrativă
şi transmiterea de acte la dosare,
acţiuni, întâmpinări, precizări de
acţiuni etc. - e-mail:  judecato-
ria.deva@just.ro);

• sau, personal, în urnele
special amenajate, separat pen-
tru fiecare instanţă şi am-
plasate la intrarea în noul sediu,
în intervalul  orar 8,30 -11,00.

Studiul dosarelor nu va fi
permis decât în format elec-
tronic, utilizându-se aplicația
electronică a dosarului pe bază
de parolă și utilizator (prin acce-
sarea www.tribunalul.hune-

doara.ro), cu programare online
prealabilă şi obligatorie, prin
accesarea computerelor puse la
dispoziția publicului şi asistat de
personalul arhivei, în intervalul
orar 09,00 - 11,00, de luni - joi.
Procedura de lucru efectivă a
compartimentelor din cadrul
Tribunalului Hunedoara şi a
Judecătoriei Deva este stabilită
prin DECIZIA PREŞEDINTELUI
TRIBUNALULUI HUNEDOARA
Nr. 17 din data de 15 aprilie
2021, fiind disponibilă pe por-
talul instanţei.

Biroul de informare și relații
publice din cadrul Tribunalului
Hunedoara poate fi contactat în
această perioadă exclusiv prin

intermediul telefonului
(0736630072), în zilele de luni
- joi, între orele 8,00-14,00 sau
la adresa de e-mail:
ildiko.glaman@just.ro. 

În ce priveşte cauzele aflate
pe rol, care nu au un caracter
urgent, potrivit legii, şi în care
au fost stabilite termene de
judecată, la actualul sediul,
acestea vor fi preschimbate cu
termene noi, începând cu data
de 31.05.2021, la sediul nou din
Deva, Calea Zarandului, nr. 73,
pe intervale orare, pentru a
preveni aglomerarea şi com-
baterea răspândirii Covid-19,
cu păstrarea aceluiaşi număr al
sălii de judecată.

Lista dosarelor cu termenele
de judecată ce au fost pre -
schimbate se va afișa pe por-
talul fiecărei instanțe.

Începând cu data de
01.06.2021, Tribunalul Hune-
doara şi Judecătoria Deva își
vor desfășura întreaga activi-
tatea la noul sediu. 

Înțelegem că pe perioada
mutării sediului este afectată
activitatea de judecată, astfel,
ne cerem scuze pentru situația
creată și adresăm rugămintea
tuturor justițiabililor, cât și avo -
caților implicați în cauzele
aflate pe rolul celor două in-
stanțe, să manifestate înțele -
gere în acest sens.

Tribunalul Hunedoara şi Judecătoria Deva -
într-un sediu nou

s
istemul public de pensii
nu funcționează în totali-
tatea sa după principiul

unicității,  contributivității și
egalității, multe din dispoziți-
ile generale fiind încălcate.

Pe acest fond președintele
Sindicatul Siderurgistul Hune-
doara - Mircea BORDEAN (foto) a
adresat o scrisoare deschisă către
parlamentarii județului Hune-
doara din care am spicuit:

– Toate aceste principii sunt
încălcate în cazul siderurgiștilor
de la Hunedoara care au lucrat în
sectoarele închise operațional,
această încălcare ducând la o evi -
dentă discriminare atât la nivel
național, cât și la nivel de plat-
formă siderurgică.

La nivel național este o dis-
criminare între salariații care au
lucrat în sectoarele grele ale
siderurgiei românești respectiv,
cocsari, aglomeratoriști, furnal-
iști, forjori, turnători care și-au
desfășurat activitatea la Hu-
neoara comparativ cu cei de la
Galați.

Apreciem că sunt întrunite
condițiile cumulative pentru ca o

faptă/ prevedere să constituie
discriminare, respectiv:

• există un tratament dife -
rențiat în situații analoage - cal-
culul pensiei, de exemplu, pentru
un cocsar da la Hunedoara este
diferit de calculul pensiei pentru
un cocsar de la Galați. Cel de la
Hunedoara a fost încadrat în
grupa I de muncă, iar cel de la
Galați a fost încadrat în grupa
specială. Menționam că lucrătorii
de la Uzina Cocsochimică aveau
program de 6 ore și o masă caldă
la intrarea în schimb. Speranța de
viață era de aproximativ 54 - 55
de ani, cu ieșirea la pensie la 50
ani.

Subliniem faptul că toate sec-
toarele închise operațional (coc-
serie, furnale, aglomerator,
turnătorie etc.) au rămas în-
cadrate în grupa I de pensionare
pe când cele de la Galați sunt în
grupa specială.

Metodologia de încadrare a
locurilor de muncă în condiții
speciale o regăsim în H.G. 1025 /
2003, text publicat în M.O, Partea
I nr. 645 din 10 septembrie 2003,
Legea 226 din 7 iunie 2006 pub-

licată în M.O. nr.509 din 13 iunie
2006 care cuprinde lista locurilor
de muncă încadrate în condiții
speciale precum și societățile
care beneficiază de sectoare în-
cadrate în grupa specială de
muncă.

• există un criteriu de discrim-
inare conform O.G. nr.137/2000
republicată - între salariații care
au desfășurat activitatea în ace-
leași condiții, condițiile de lucru
de la Galați erau mai bune,
tehnologia comparativ cu cea de
la Hunedoara era mai avansată.

• efectul tratamentului este
restrângerea folosinței/ exerciți-
ului unui drept recunoscut de
lege - accesul liber și egal la ace-
leași condiții în care prevederea
legală trebuie să fie deopotrivă
acestor salariați.

• tratamentul diferențiat nu
este justificat obiectiv de un scop
lucrativ.

În baza prevederilor H.G.
nr.1025/2003 Inspectoratelor
Teritoriale de Muncă li s-a cerut
expertizarea locurilor de muncă
și ulterior au obținut din partea
Comisiei Interministeriale, con-

stituite în baza aceluiași act nor-
mativ, un aviz care a stat la baza
elaborării și aprobării Legii
nr.226/2006.

În cadrul ArcelorMittal Hune-
doara SA (fost SC Mittal Steel SA),
la vremea respectivă, în baza H.G.
nr.1025/2003 avizul a fost făcut
pentru locurile de muncă aflate
în funcțiune, cuprinse în Anexa
nr. I a Legii 226/2006 la pozițiile
7, 23 și 25, aceste locuri de
muncă fiind în cadrul activităților
de siguranță a circulației, elabo-
rare oțel și laminare la cald. Nu a
fost posibilă măsurarea noxelor
în vederea solicitării avizului (așa
cum a fost posibil în ArcelorMit-
tal Galați) pentru locurile de
muncă din cadrul activităților
cuprinse în Anexa nr.1 a Legii
226/2006 la pozițiile 1(b); 18;
21(a); 22; 24; 39 deoarece la data
evaluării dosarului cu nr.
20/5683 din 07.12.2004 sec-
toarele menționate nu mai erau
în funcțiune.

În urma celor relatate mai sus
apar foarte multe întrebări la
care se așteaptă răspuns din
partea legiuitorului. Conform

legilor în vigoare pentru cel ce a
ieșit la pensie după 2011 sau a lu-
crat după 2011 în condiții spe-
ciale, acei ani au fost recalculați,
numitorul în formulă fiind 25,
pentru cel ce a ieșit la pensie
înainte de 2011 și a lucrat câțiva
ani în condiții speciale nu s-a
făcut recalcularea. Nu mai vor-
bim de mari diferențe de pensie
dintre un inginer ieșit la pensie
înainte de 2011 și un muncitor
care iese la pensie astăzi (numi-
torul pentru calcul astăzi este
25), se mai aplică coeficientul de
corecție, astăzi 1,41, diferența
ajungând și până la peste 1000 lei
în favoarea muncitorului. 

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

scrisoare deschisă către parlamentarii județului Hunedoara

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL

deva, str. 22 decembrie, nr. 37a, judeţul Hunedoara - ro

tel. 0722 402 044 • Issn 1842 - 9955

accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro                                               Fortes Fortuna adjuvat!

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Cornelia Holinschi,  Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior   

Tehnoredactare: Codruţa Goţa



Veţel – Lucrările la reţeaua
de canalizare a satului Mintia,
din comuna Veţel, sunt în
plină desfăşurare. Autorităţile
locale afirmă că proiectul va fi
gata pe 15 septembrie, în
condiţiile în care construc-
torul depune toate eforturile
pentru ca lucrările să se des-
făşoare cât mai repede, dar în
condiţii de calitate. 

„Este o lucrare grea şi
crează un disconfort cetăţe-
nilor, însă vom trece peste
aceste greutăţi, iar rezultatul
final va fi unul bun şi mult
aşteptat de către oameni. De
aceea, aş vrea să le mulţu -
mesc pentru că au înţeles im-

portanţa acestui proiect pen-
tru comunitatea locală”, a
spus primarul comunei Veţel,
Ioan Henţiu. 

El a menţionat că pro -
blemele mai grele sunt con-
semnate în zona din
ve ci nă tatea DN7, unde sunt şi
multe reţele de telecomuni-
caţii care trebuie protejate,
motiv pentru care este nece-
sar să se lucreze cu atenţie. 

Proiectul de introducere a
reţelei de canalizare în satul
Mintia se realizează în baza
unei finanţări europene de un
milion de euro, sumă neram-
bursabilă câştigată de
Primăria Veţel.

aCTUaliTaTe - 329 aprilie - 6 mai 2021

Alba Iulia - Secretarul
gene ral al Primăriei municipiu -
lui Deva, Laura Sârbu, a fost
trimisă în judecată, în stare de
arest preventiv, pentru trafic de
influenţă, participaţie impro-
prie la infracţiunea de falsifi-
care de instrumente ofi ciale şi
instigare la fals material în în-
scrisuri oficiale. 

Procesul se va judeca la Tri-
bunalul Hunedoara, iar alături
de Laura Sârbu vor apărea în
faţa instanţei soţul acesteia,
Hadrian Sârbu, angajat în
cadrul Biroului Investitori Re-
laţii Externe de la Primăria
municipiului Deva - pentru
comiterea infracţiunii de com-
plicitate la trafic de influenţă

în formă continuată, şi Adrian
Mihai Bodrean, funcţionar în
cadrul Primăriei Deva, admi -
nistrator de fapt al SC Smart
Drumcons SRL - pentru comi -
terea a două infracţiuni de
complicitate la trafic de influ-
enţă, a informat DNA.

În aceeaşi cauză a mai fost
trimisă în judecată SC Smart
Drumcons SRL, pentru comi -
terea a două infracţiuni de
complicitate la trafic de influ-
enţă.

Potrivit DNA, în perioada
2020 - 2021, inculpata, în cal-
itatea de secretar al Primăriei
municipiului Deva, beneficiind
de ajutorul soţului ei şi al ad-
ministratorului de fapt al SC

Smart Drumcons SRL, ar fi
primit de la un om de afaceri
suma de 40.000 lei, pentru a-
şi trafica influenţa pe care a
pretins că o are asupra
funcţionarilor din cadrul
primăriei. 

Banii respectivi ar fi fost
pretinşi şi primiţi pentru trafi-
carea influenţei astfel încât so-
cietatea omului de afaceri să
primească un contract cu
Primăria municipiului Deva,
având ca obiect efectuarea
unor reparaţii curente la "Adă-
postul de urgenţă pe timp de
noapte", aflat în subordinea
Direcţiei de Asistenţă Socială
Deva.

În aceeaşi perioadă, incul-
pata ar fi pretins, beneficiind
de ajutorul soţului ei, de la
acelaşi om de afaceri, suma de
7.000 euro, astfel încât să îi
asigure omului de afaceri
obţinerea documentaţiei ne -
cesare construirii unei hale de
producţie.

Dosarul a fost trimis spre
judecare cu propunere de a se
menţine măsurile preventive
şi asiguratorii dispuse în
cauză.

DNA: Secretarul Primăriei
Deva, trimis în judecată în

stare de arest preventiv

Program de audienţe 
al consilierilor locali 

municipali PSD
Consilierii locali municipali PSD Deva au stabilit un

program de audiențe la sediul partidului din bulevardul
1 Decembrie 1918, bl. A Parter. Consilierii social-
democrați vor sta de vorbă cu devenii în zilele de marți,
miercuri, joi și vineri între orele 15:00-17:00. Având în
vedere contextul pandemic în care ne aflăm și pentru a
evita aglomerația și timpul lung de așteptare, persoanele
interesate sunt rugate să sune pentru programare la unul
din următoarele numere de telefon: 0786.500.079 și
0790.010.140.

Veţel: Lucrările la reţeaua
de canalizare din Mintia, 
finalizate în septembrie

Deva – Autorităţile jude ţene
au anunţat că în timpul Sărbă-
torilor de Paște, în zilele de 1, 2
și 3 mai, Centrul de vaccinare
din mașină, amenajat în par-
carea Complexului Comercial
„Shopping City Deva” va fi în-
chis.

Activitatea de vaccinare va fi
reluată marți, 4 mai, la ora

10.00. Până miercuri dimi -
neață, la acest centru s-au ad-
ministrat aproape 2000 doze
de vaccin. În medie, la fiecare
80 secunde o persoană s-a imu-
nizat împotriva „COVID 19”.

Prefectul județului Hune-
doara, Călin Petru Marian,
mulțumește echipelor me -
dicale și voluntarilor pentru ac-

tivitatea de până acum și îi fe-
licită pe cei care au hotărât să se
vaccineze. 

Reamintim că programul
Centrului de vaccinare de tip
„Drive Thru” din Deva este între
orele 10.00 – 19.00, iar pentru
vaccinare se folosește serul
produs de compania „Pfizer-
BionTech”.

Vaccinare direct în maşină: 
Centrul va fi închis de Paşti

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.
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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Hunedoara – Spitalul Mu-
nicipal „dr.Alexandru
Simionescu” din Hunedoara
va dispune, cât de curând, de
două aparate computer to-
mograf care vor fi utilizate
pentru diagnosticarea cât
mai precisă a pacienţilor.
Noul tomograf va fi achiz-
iţionat în baza unui proiect
cu finanţare europeană care
a permis spitalelor să se
doteze cu aparatura necesară
în perioada pandemiei de
COVID-19. „A fost un proiect

ţintit pentru spitalele Covid
şi non-Covid, în care am
putut solicita aparatură med-
icală. Noi am solicitat mai
multe ecografe ce vor fi insta-
late pe secţiile spitalului, al
doilea computer tomograf şi
alte aparate necesare pentru
unitatea noastră. Am fi dorit
să aducem şi un aparat RMN,
însă acesta nu era eligibil în
cadrul proiectului”, a declarat
managerul spitalului din
Hunedoara, Radu Budae.
(medalion)

Hunedoara: Spitalul municipal 
va avea două tomografe

Noul tomograf va ajunge
la Spitalul Municipal Hune-
doara în decurs de câteva
luni şi va fi instalat în Uni-
tatea de Primiri Urgenţe. 

Practic, spitalul va dis-
pune de două tomografe noi,
primul fiind instalat şi
funcţionând la parametri de
mai multe luni de zile. 

Deva – Carnea de miel se
vinde în judeţul Hunedoara
cu preţuri cuprinse între 25
şi 27 de lei kilogramul, în
carcasă, şi cu 14-15 lei kilo-
gramul în viu. Potrivit vi-
cepreşedintelui Asociaţiei
crescătorilor de ovine
„Dacia”, Ioan Stoicoi, cererea
de carne de miel este mare,
mai ales că exemplarele din
acest an sunt mari. 

În ceea ce priveşte carnea
de ied, preţul se situează la o
valoare de 30 de lei kilogra-
mul, în carcasă. Carnea de
ied este considerată o carne
mai uşoară pentru cei care
doresc să respecte tradiţiile
de Paşti.

Pe de altă parte, cumpără-
torii apreciază că ar fi fost

mai bine să existe puncte de
sacrificare a mieilor ca în anii
trecuţi, ceea ce ar fi permis

oamenilor să se asocieze câte
doi atunci când achiziţionau
carne pentru masa de Paşti. 

Sărbătoarea Paştilor: Carnea de miel
se vinde cu 25 lei kilogramul

Campanie de vaccinare în centre mobile la
firme hunedorene cu peste 500 de angajaţi

C
ontinuă campania
de vaccinare a 
populației în

județul Hunedoara, in-
clusiv prin organizarea
centrelor la companiile
hunedorene cu peste
500 angajați.

Prefectul județului Hune-
doara, Călin Petru Marian și
directorul DSP, Sebastian
Mezei, s-au aflat la debutul
acțiunii de vaccinare a 250
persoane, în centrul mobil
amenajat pentru o zi la
restaurantul WERK din

Hunedoara, pentru salariații
grupului de firme „Micro
Mega HD” SA.

Au fost vaccinate în total
250 de persoane, angajați,
membrii familiilor acestora
precum și angajații subcon-
tractanților. 

Instituția Prefectului și
DSP Hunedoara vor continua
campania de vaccinare și la
alte companii din județ
printre care, într-o primă
fază, „Reva” Simeria, „Sews –
Romania”, „Draxlmaier Roma-
nia” și „Enel”.
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Minunea Învierii Domnului Iisus
să vă aducă liniște și fericire, 
să vă inunde sufletul de pace și
credință, iar bucuria Sărbătorilor
Pascale să o împărtășiți 
cu cei apropiați.

Sărbători fericite! 

ORGANIZAȚIA PSD DEVA
Lucian Rus
Președinte

Primăria şi Consiliul
Local  CRIȘCIOR 
Sărbători binecuvântate, încărcate
de lumina credinței, bucurii și 
liniște sufletească! Noaptea Sfintei
Învieri să vă înalțe sufletul spre
fericire, să aveți parte de sănătate,
belșug și numai bucurii.

Hristos a înviat!
Ovidiu Ilie Furdui
Primar

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BRAD
Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus
îmi oferă prilejul de a vă transmite 
cele mai sincere gânduri de sănătate, 
liniște și pace sufletească, 
alături de cei dragi.

Hristos a Înviat!
Ec. Florin Oprișa
Viceprimar

Primăria şi Consiliul Local
VEȚEL

Lumina Sfântă, dătătoare de viață din
Noaptea Învierii Domnului Iisus, 
să vă înalțe sufletul spre fericire, 

să vă împlinească gândurile, să vă aducă
zile frumoase, sănătate și bucurii.

Hristos a înviat!
Ioan Hențiu

Primar

Primăria şi Consiliul Local
BUCUREȘCI

Când Lumina Sfântă a Învierii coboară 
în fiecare casă, speranțele voastre 

să se împlinească, iar bucuria 
Sărbătorilor Pascale să o împărtășiți 

cu cei apropiați.

Hristos a înviat !
Mircea Ghilean

Primar

Sărbătoare a Luminii şi 
Credinţei, Învierea Domnului
Iisus Hristos să vă înalţe 
sufletele spre fericire şi să le
umple de bucuria împlinirilor.
Vă doresc să aveți parte 
de zile senine și sănătate,
alături de cei dragi. 

Hristos a Înviat! 
DEPUTAT PSD  
Viorel Sălan

Primăria şi Consiliul
Local LUNCOIU DE JOS 

Noaptea Sfintei Învieri să vă inunde
sufletul de pace și credință, 

să vă împlinească gândurile și 
speranța de mai bine. 

Sărbători fericite și multe bucurii!

Hristos a Înviat!

Călin Dorin Dud
Primar

Primăria şi Consiliul Local BUCEȘ
Prin miracolul ei, Lumina Pascală ne aduce 

bucurie în suflete, linişte şi armonie. 
Marea Sărbătoare a Învierii 

să vă călăuzească paşii spre mai bine, 
fericire, sănătate şi gânduri frumoase.

Sărbători Fericite!

Achim Mărcuș Traian
Primar

Paștele este una dintre cele mai mari
Sărbători, fiind prilej de liniște și bucurie.
Prin Sfânta Lumină a Învierii Domnului 
să redescoperiți sentimente sincere care 
se adăpostesc în sulfet. Minunea Învierii 
să vă lumineze viaţa și să vă aducă
renaşterea credinței și speranței.

Hristos a Înviat! 
Consilieri locali PSD - Teliucu Inferior

BRUMAR Radu Cătălin
MOGA Călin Ovidiu 
DAN Ioana Maria

Primăria şi Consiliul Local
BUNILA  

Binecuvântarea cerească din 
Noaptea Sfântă a Învierii să vă deschidă 

sufletul spre credinţă, armonie, 
liniște sufletească și speranţa de mai bine.

Sărbători fericite!
Romulus Stroia

Primar
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Asociația Județeană
de Fotbal (AJF)
Hunedoara a orga-

nizat la nivelul județului
un nou proiect la care au
fost implicați on line iu-
bitorii fotbalului, mai cu
seamă copii și juniori.
Proiectul  „Clubul meu
este învingător” ,susținut
de  JSport.ro & Grosvenor
SCM a ajuns la final, 
iar ieri au fost atribuite
premiile oferite de 
organizatori.

În concursul la care au
fost implicate cluburle  cu ac-
tivitate exclusivă de copii și
juniori locul I a fost ocupat
de ACS Viitorul Șoimuș
(reprezentat la premiere de

Laura Alexia Saraol și de Alin
Alex Avram), care a fost re -
compensat cu diplomă, cupă,
două seturi de măști din
partea @Grosvenor SCM și o
minge din partea celor de la
JSport.ro.

La futsal a câștigat echipa
de la Liceul cu Program
Sportiv "Cetate" Deva (re pre -
zentată la premiere de prof.
Adrian Cristian Liga și  de
ec.Amalia Catană) recom-
pensată cu  diplomă, cupă,
două seturi de măști din
partea Grosvenor SCM și o
minge din partea celor de la
JSport.ro iar ACS West Deva
(reprezentată de Eduard
Daniel KovacS), clasată pe

locul secund, a primit o di -
plomă, două seturi de măști
din partea Grosvenor SCM și
o minge din partea celor de
la JSport.ro

Duelul galeriilor a fost
câștigat de reprezentanții
ACS Viitorul Șoimuș  care au
fost premiați cu diplomă,
două seturi măști din partea
Grosvenor SCM și o minge
din partea celor de la
JSport.ro

Festivitatea de premiere a
fost oficiată din partea AJF
Hunedoara de către preșe -
dintele -  Cristian Petrean și de
Adrian Fodor,responsabilul
Departament Competiții  din
cadrul acestei asociații.

Proiect județean reușit
de către AJF Hunedoara

Jucătorul român Ovidiu
Ionescu a obţinut bile-
tul pentru Jocurile

Olimpice de la Tokyo, du-
minică, după ce s-a califi-
cat în finala celui de-al
doilea tabloul al turneului
preolimpic de tenis de
masă de la Guimaraes
(Portugalia).

În semifinale, Ionescu l-a
învins pe britanicul Paul
Drinkhall cu scorul de 4-1 iar
în sferturi, Ovidiu Ionescu l-a
întrecut destul de greu pe
Daniel Habesohn (Austria) cu
4-3 ,în timp ce Rareş Şipoş a
pierdut în faţa grecului Pana-
giotis Gionis (Grecia), cu 0-4 .

Finaliştii tabloului princi-
pal s-au calificat la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, iar fi-
nala nu s-a mai disputat.Ul-
tima metodă de calificare la
JO de la Tokyo este clasamen-

tul mondial, după turneul
preolimpic mondial şi euro-
pean.

Echipa feminină de tenis de
masă, condusă de antrenorul
Viorel Filimon şi două sportive
din două posibile în proba de
simplu: Bernadette Szocs şi
Elizabeta Samara sunt califi-
cate la Jocurile Olimpice de la
Tokyo, Federaţia aşteaptă con-
firmarea forului mondial
(ITTF) pentru calificarea
dublului mixt Bernadette
Szocs /Ovidiu Ionescu.

România are acum 63 de
sportivi calificaţi la JO 2020
(nominal sau locuri cotă) la 13
discipline sportive: înot,
atletism, canotaj, fotbal, gim-
nastică artistică, baschet 3x3,
ciclism, lupte, tir sportiv,
canoe, tenis de masă, box şi
scrimă.

ANUNŢ
EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL Deva, administra-

tor judiciar, anunţă deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a debitoarei Das Quality Construct SRL (CUI
33684622) şi notifică toţi creditorii debitoarei să depună
declaraţie de creanţă la Tribunalul Hunedoara (dosar nr.
195/97/2021) până la 28.05.2021. Termene limită: tabel
preliminar – 17.06.2021; introducere contestaţii la
tabelul preliminar – 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă; tabel definitiv al creanţelor –
12.07.2021; termenul limită de depunere a opoziţiilor la
hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea
nr.85/2014 - 10 zile de la primirea notificarii de des -
chidere a procedurii; prima sedinta a adunarii creditorilor
– 22.06.2021, ora 12:00 va avea loc la sediul Tribunalului
Hunedoara in Municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35,
jud. Hunedoara.

Eșalonul secund(Di-
vizia Națională de se-
niori) din rugby-ului

românesc, a programat re-
cent partidele din etapa a
3-a  care a adus rezultate
nefaste pentru echipele
din zonă.

Campioana ediției trecute,
Știința Petroșani, a fost în-
vinsă în deplasare cu 25-20
pe terenul formației  RC Bâr-
lad. Pentru gruparea din
Valea Jiului au punctat Răz-
van Barbu (2 lovituri de
pedeapsă și 2 transformări),
Mădălin Baraulea (eseu) și
Cristian Curta (eseu).

CSU Arad a bifat o nouă în-
frângere – a treia, din tot
atâtea posibile – pe terenul
lui RC Grivița. Bucureștenii s-
au impus cu 22-5, singurele
puncte ale arădenilor fiind
aduse de eseul lui Alexandru
Burai.

În celelalte meciuri ale
etapei a 3-a: Bucovina Su -

ceava – RC Gura Humorului
19-12 și CSM Galați – CSU
Alba Iulia 55-6.

Etapa viitoare, programată
la o săptămână după Paști,
Știința Petroșani primește
vizita liderului CSM Galați (8
mai, ora 11.00), iar CSU Arad
joacă acasă cu Bucovina
Suceava (9 mai, ora 11.00, pe

terenul din Sânnicolau Mic).
CSM Galați e lider, cu 15

puncte din trei jocuri, echipa
din Petroșani ocupă locul 5,
cu 5 puncte având numai
două jocuri disputate. CSU
Arad și proaspăt fondata CSU
Alba Iulia ocupă ultimele
poziții, fără puncte acumu-
late.

Futsal   Echipa Imperial Wet Miercurea
Ciuc- campioană națională

Imperial WET Miercurea Ciuc a câștigat duminică la
Galați meciul patru al finalei Ligii I la futsal și, cu scorul
general de 3-1, a intrat în posesia unui nou titlu de cam-
pioană. Acesta este cel de-al doilea titlu cucerit de gru-
parea harghiteană după cel din 2019. CS United Galați a
fost foarte aproape de a trimite finala din acest an în con-
fruntarea decisivă, ultimul meci, care ar fi trebuit să aibă
loc la Miercurea Ciuc, era programat sâmbătă, 1 mai.
Gălățenii pregătiți de Florin Ignat au condus cu 1-0 și cu
3-1, dar au fost egalați, meciul 4 al finalei ajungând la lovi-
turile de departajare, unde oaspeții au avut nervii mai tari.
După ce a cucerit Cupa României în acest sezon, Imperial
WET se impune și în Liga I, bifând astfel primul său event.

Finala Ligii 1 de futsal s-a desfășurat în formatul cel
mai bun din 5 meciuri.

Tenis de
masă:  Încă
un sportiv
român 
calificat la
Jocurile
Olimpice

Tenis de
masă:  Încă
un sportiv
român 
calificat la
Jocurile
Olimpice

Rugby: Știința Petroșani învinsă 
în etapa a 3-a a Diviziei Naționale
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Federaţia Română de
Fotbal a solicitat Mi -
nisterului Sănătăţii

să aprobe ca accesul spec-
tatorilor la meciurile din
cadrul EURO 2020 să fie
de 50% din capacitatea
Arenei Naţionale, a de-
clarat, Gheorghe Popescu,
consilier al Guvernului în
organizarea Campionatu-
lui European.

"Prezenţa suporterilor
este vitală pentru sport în
general. Vom avea 12.300 de
spectatori. Federaţia Română
de Fotbal a făcut o propunere
către Ministerul Sănătăţii să
ducem această capacitate la
50% din stadion. Urmează ca
până pe data de 28 aprilie să
înştiinţăm UEFA de decizia pe
care am luat-o. Avem un
minim de 12.300 de specta-
tori, sperăm ca Ministerul

Sănătăţii să aprobe să
creştem acest număr, ar fi ex-
traordinar", a declarat
Popescu la Arena Naţională,
la finalul unui eveniment în
cadrul căruia a fost expus tro-
feul Campionatului Euro-
pean.

Trofeul Campionatului Eu-
ropean de fotbal EURO 2020
a fost expus duminică la
Arena Naţională în cadrul
unui eveniment la care au mai
participat consilierul Guver-
nului României pentru UEFA
EURO 2020, Gheorghe
Popescu, viceprimarul Capi-
talei Stelian Bujduveanu, pre-
cum şi ambasadorii turneului
la Bucureşti, Gabriela Szabo,
Miodrag Belodedici şi Dorinel
Munteanu, .

După cum am mai mențio -
nat ,România a primit organi-
zarea a patru meciuri din

cadrul Campionatului Euro-
pean de fotbal pe Arena
Naţională din Capitală.Bu-
cureştiul va găzdui trei par-
tide în cadrul Grupei C şi una
în faza optimilor de finală.
Astfel, pe Arena Naţională
sunt programate meciurile
Austria - Macedonia de Nord
(13 iunie, ora 19:00), Ucraina
- Macedonia de Nord (17
iunie, ora 16:00), Ucraina -
Austria (21 iunie, ora 19:00),
toate în Grupa C, precum şi
partida din optimi care va
opune câştigătoarea Grupei F
şi formaţia clasată pe locul al
treilea într-una din grupele A,
B sau C (28 iunie, ora 22:00).

Trofeul care se află du-
minică la Bucureşti va fi
oferit câştigătoarei finalei ce
va avea loc pe 11 iulie, pe
stadionul Wembley din Lon-
dra.

Fotbal: Federația vrea
mai mulți spectatori în
tribune la EURO 2020

În Sala Polivalenată din
Odorheiu Secuiesc s-au
desfășurat la finalul

săptămânii trecute între-
cerile  etapei finale din
cadrul Cupei României la
lupte libere pentru
sportivi U 15, la  care au
participat circa 250 de
sportivi reprezentând
toate secțiile de perfor-
manță din țară.

Rareș Drăgan (legitimat la
LPS Cetate Deva) a reușit să
cucerească o medalie de
argint la categoria 100 de kg
iar colegul lui Marius Scornea
, una de bronz la categoria 75
kg. Cei doi sunt pregătiți de
prof. Suraj Moravan, într-o
grupă din care mai fac parte
Laurențiu Logojan (categoria
62 kg), Sybilla Sărac (62 kg)
ambii clasați pe locul V ca și
Cristian Bezercu, loc VI la cat-
egoria 41 kg.

Mihaela Szabo, pregătită
de prof. Matei Partenie  a
adus la vitrina cu trofee a
clubului devean o medalie de
argint cucerită la categoria 39
kg iar surorile Bianca (cate-
goria 42 kg) și Denisa Obre-
jan(categoria 39 kg) ambele
pregătite de prof. Gheorghe
Văcărașu s-au clasat fiecare

pe  locul V la categoria la care
au evoluat iar Ștefan Bartalics
(categoria 52 kg) pregătit de
Ioan Ailincăi a fost foarte
aproape de o bună perfor-
manță la ediția din acest an.

Reprezentanții de la CSS
Petroșani (antrenați de
Gheor ghe Răducu (Lele) și
Cris tian Popa) au urcat pe
podiumul de premiere și la
ediția din acest an a Cupei
României.

Sportiva Andreea Chiriac a
câștigat medalia de aur la ca -
tegoria 46 de kg în timp ce
colegii ei Florentina Manțog
(categoria 58 kg) și Denis Un-
gureanu (categoria 62 kg) au
câștigat la ediția din acest an,
medaliile de argint.

Ianis Monete (categoria 38
kg) și Daniela Chiriac (catego-
ria 42 kg) au urcat și ei pe
podiumul de premiere și au
adus la Petroșani, fiecare câte
o medalie de bronz. Foarte
aproape de podiumul de pre-
miere  au fost la ediția din
acest an a Cupei României,
Georgiana Bîți (categoria 42
kg), Andreea Iordache (46
kg), Dragoș Grosu(75 kg) toți
finalizând competiția pe locul
V iar Darius Popa (48 kg) pe
locul VII

Anunţ public privind decizia 
etapei de încadrare

COMUNA RIBIŢA, titular al  proiectului: Modernizare
drumuri de interes local în comuna Ribiţa, judeţul Hune-
doara’’ situat în comuna Ribiţa, satele Dumbrava de Jos
şi Dumbrava de Sus, judeţul Hunedoara, anunţă publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu,
nr. 25, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,00, iar
vineri între orele 8,00 – 14,00, precum şi la următoarea
adresă de internet: http://apmhd.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunţului pe pagina de internet a au-
torităţii competente pentru protecţia mediului. 

Lupte libere: Cupa României
pentru sportivi U 15

ANUNŢ LICITAŢIE
SP CRIS EVALEX IPURL cu sediul ales in Deva , str. Cernei , nr.10D , jud. Hunedoara,

in calitate de lichidator judiciar al debitorului GOLD RECOVERY SRL, organizează lici-
taţie publică cu strigare pentru valorificarea activelor, " 1. Autoturism Volkswagen Pas-

sat la pretul de pornire in valoare de  1134 euro, 2. Instalaţie rafinare cupru la pretul de

pornire in valoare de  12442 euro, 3.Tester aur la preţul de pornire in valoare de 123

euro. 4.cuptor electric functional la pretul de pornire in valoare de  113 euro. 6.cuptor

electric nefunctional la pretul de pornire în valoare de 12 euro. 7.Vaselina cuprata

1099kg la pretul de pornire in valoare de 5331 euro. 8.Cupru pulbere 461kg la de pornire

in valoare de 800 euro" aflat în proprietatea SC GOLD RECOVERY SRL. 

Licitatia se va desfasura la sediul ales al lichidatorului din Deva , str.Cernei, nr.10D,

jud. HD. Licitatie se organizeaza pentru data de 07.05.2021 orele 10,00.
Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietului de sarcini,

achitarea garantiei de participare de 10% din pretul de pornire pentru fiecare activ si

depunerea documentelor de participare la licitatie până la data de 06.05.2021 ora 14. 

Toti cei care pretind vreun drept asupra activului supus vanzarii au obligatia sa

anunte lichidatorul inainte cu 2 (doua) zile raportat la data stabilita pentru vanzare sub

sanctiunea decaderii.

Pentru relatii suplimentare.Telefon  0744-814145.



”Este singura mi -
nune care se
arată tuturor,

credincioşi şi necredin-
cioşi”, spunea părintele
Arsenie Boca. Bucuria În-
vierii Domnului rămâne
aceeași pentru toți creș-
tinii, chiar dacă acum este
tulburată de această
molimă cumplită, care nu
se mai dă dusă. Dar, în
orice condiții, știm și
simțim că Iisus ne este
alături, iar Lumina Sfântă
din Noaptea Învierii ne va
da tăria să mergem mai
departe. 

Noaptea Învierii
Luminată de puterea cre -

dinței și ”râurile de luminițe
aprinse”, Noaptea Învierii
este trăită cu o intensitate
maximă de toți credincioșii.
Pentru că, Lumina, adusă pe
pământ de Iisus, este una şi
aceeaşi cu pacea dăruită
lumii prin moartea şi În-
vierea Sa. De aceea, cu o bu-
curie imensă, în această
Noapte Sfântă, creștinii se în-
dreptă spre biserici, unde vor
participa la slujbă și vor
primi cu evlavie Lumina Divi -
nă. Simbol al biruinței binelui
asupra răului și al vieții
asupra morții, Lumâ nările se
aprind atunci când clopotele
încep să bată. Cu ele aprinse
se înconjoară biserica de trei
ori, apoi se cântă: "Hristos a
Înviat din morți, cu moartea
pre moarte călcând!”

După ce se termină Slujba
Învierii și se iau Sfintele Paști,
credincioșii se îndreaptă spre
case, cu lumânările aprinse și
gândul la jertfa Mântuitoru-
lui Iisus, care, din dragoste
pentru oameni, le-a biruit pe
toate. Iar noi, călăuziți de El,
sigur vom birui aceste încer-
cări ale vieții, care ne fac mai
puternici și ne întăresc cre -

dința. Iar dacă suntem de-
parte de cei dragi și n-am
putut trăi Bucuria Învierii îm-
preună, ne vom îndrepta
ochii spre Cer, care este ace-
lași pentru toți, oriunde ne-
am afla. 

Salutul creștin
Mărturisire a credinței

noastre, salutul creștin -
”Hristos a Înviat”-  este spus
de credincioși la Învierea
Domnului,  răspunsul fiind -
”Adevărat a Înviat”, timp de
40 de zile, până la Înălțarea
Domnului la Cer. De atunci și
până de Rusalii, salutul
urmează a fi: ”Hristos s-a
Înălțat, iar răspunsul ”Ade-
vărat s-a Înălțat”. În toată
această perioadă în biserici,
la sfintele slujbe, nu se va sta
în genunchi, potrivit 
creștinortodox.ro.

Tradiții și obiceiuri
pascale

Sunt păstrate și respectate
de la o generație la alta. Chiar
dacă ele diferă în anumite
zone, credința nestrămutată
în Iisus este aceeași, la fel și
bucuria Învierii, pe care ni-
meni nu ne-o poate lua.

Ouăle roșii 
de Paști

Pregătite special pentru
această mare sărbătoare
creștină, ouăle de Paști sunt
un simbol al credinței și În-
vierii. Culoarea roșie a lor ne
reamintește de sângele lui
Iisus, vărsat pe cruce, pentru
mântuirea lumii. În schimb,
cele colorate sau încondeiate
semnifică renașterea naturii.
Dar indiferent de culoare sau
încondeiere, obiceiul cioc-
nirii ouălor de Paști este în-
soțit de salutul creștin:
„Hristos a Înviat!“, răspunsul
fiind, confirmarea credinței:

“Adevărat a Înviat!“.

Mielul pascal
Sacrificarea mielul pascal a

fost creată de Dumnezeu la
ieșirea evreilor din robia
egipteană, când s-a născut un
popor ales care să trăiască în
libertate. Acest lucru a prefigu-
rat jertfa Mântuitorului de pe
Golgota, care a dus la eliberarea
omenirii din robia păcatului,
potrivit creștinortoodox.ro.

Pasca
Preparată în ajunul În-

vierii, pasca are o formă ro-
tundă pentru că, se crede,
scutecele lui Hristos au fost
rotunde. La mijloc se face o
cruce, iar pe margini este îm-
podobită cu aluat. Pasca se
taie în bucăți, se pune în
pachețele și se duce la bise -

rică
pen-

tru a fi
sfințită. Bucățile

de pască sunt duse apoi
acasă și păstrate, pentru a-i
face pe credincioși părtașii
binecuvântării lui Dumne -
zeu, acestea având puterea
de a alunga bolile și neca -
zurile.

Cornelia Holinschi

23 APRILIE - 6 mAI 2021

Sărbătoarea Sfintelor Paști nu comemo-
rează doar Învierea Domnului din morți,

ci și faptul că "toate s-au umplut de lu-
mină: și cerul și pământul și cele

dedesubt" (Cântarea III, 2 - de la Canonul
Utreniei din Noaptea Învierii).

8 - RELIGIE

Învierea Mântuitorului Iisus

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BLĂJENI
Unică prin sfinţenie şi 

binecuvântare, Sărbătoarea  

Învierii Mântuitorului Iisus Hristos

să vă lumineze viața și să aveți 

bucuria de a petrece aceste zile

binecuvântate alături de cei dragi. 

Hristos a Înviat!

Horia Jurcă

Primar
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Primăria şi Consiliul
Local BRAD

Bucuria Învierii Domnului Iisus 
să vă înalțe sufletul spre fericire, 

să vă aducă sănătate, 
liniște sufletească și 

speranța de mai bine.

Hristos a Înviat!
Ec. Florin Cazacu

Primar

Primăria şi Consiliul
Local BĂIȚA
Aşteptăm cu bucurie Sfintele Paşti, 
pentru a primi în suflete Lumina 
Învierii. Fie ca ea să coboare 
în fiecare casă, să aducă sănătate,
liniște sufletească și mult bine.

Hristos a Înviat! 
Damian Diniș
Primar

GRUPUL DE FIRME 
QUANTUM  DEVA

Lumina Pascală, dătătoare de viață din
Noaptea Sfântă, să pătrundă în inimile

voastre, bucurându-vă de minunea 
Învierii Domnului Iisus Hristos! 

Sărbători fericite, sănătate, împliniri!

Hristos a Înviat!
Delia Alic

Administrator

Primăria şi Consiliul
Local HAȚEG 
Prin miracolul ei, Lumina Pascală 
ne aduce bucurie în suflete, linişte 
şi armonie. Marea Sărbătoare a 
Învierii să vă călăuzească paşii 
spre mai bine, fericire, 
sănătate şi zile frumoase.

Hristos a Înviat!
Adrian Pușcaș
Primar

CARP  DEVA

Vă dorim să aveți parte de sărbători
fericite, împreună cu cei dragi. 

Lumina Sfântă din Noaptea Învierii 
să vă aducă sănătate, armonie în case

şi în gând, să vă călăuzească 
pașii spre mai bine.

Hristos a Înviat !

Primăria şi Consiliul
Local RÂU DE MORI
Sărbători binecuvântate, pline de lumină,

sănătate, bucurii și liniște sufletească!

Noaptea Învierii Mântuitorului Iisus 

să vă inunde sufletul de fericire, 

pace și credință !

Hristos a Înviat! 
Dilertea Flaviu

Primar

Primăria şi Consiliul
Local HAȚEG 

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului
Iisus îmi oferă prilejul de a vă

transmite cele mai sincere urări 
de sănătate, liniște și 

pace sufletească.

Hristos a Înviat!
Sorin Dorin Crai 

Viceprimar

REVA SIMERIA
Sfânta  Sărbătoare a Învierii Domnului să vă inunde sufletul de pace

și credință, să vă împlinească gândurile și speranța de mai bine. 
Sărbători fericite și multe bucurii!

Hristos a Înviat!
Alina Magdău

Director general

Primăria şi Consiliul
Local RIBIȚA 

Pacea şi Lumina din Noaptea Sfântă 
a Învierii Domnului Iisus să 

binecuvânteze familiile 
şi casele tuturor locuitorilor 

comunei noastre. 
Vă dorim sănătate, fericire, împliniri!

Hristos a Înviat!

Ioan Faur
Primar 

SPITALUL MUNICIPAL 
”AL. SIMIONESCU” HUNEDOARA 
Unică prin sfinţenie şi binecuvântare, 
Lumina Divină din  Noaptea Învierii 
Domnului Iisus să se reverse cu generozitate
în casele voastre, să vă sporească 
sănătatea și belșugul, să vă dăruiască 
zile frumoase alături de cei dragi.

Sărbători fericite!
Hristos a Înviat!
Ec. Radu Budae
Manager
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În plan profesional, ați avut
câteva satisfacții, care v-au
adus și ceva bani în plus. Con-
tinuați-vă activitatea în așa fel
încât să nu vi se poată reproșa
nimic. Sărbătorile intenționați
să le petreceți acasă, cu cei
dragi. Veți avea surprize plă-
cute.

Urmează o perioadă prosperă
în activitatea voastră, de care
vă veți bucura împreună cu fa-
milia. La serviciu reușiți să vă
faceți remarcați și să obțineți
câteva avantaje în plus față de
colegii voștri. Acest lucru atrage
invidie, dar nu vă afectează în
niciun fel.

În această perioadă, trebuie să
luați decizii importante și vă
este greu să faceți alegerea
potrivită. Dar până la urmă,
veți reuși să urmați calea cea
bună și să vă bucurați de o pe-
rioadă de liniște. Problemele
mai delicate din cuplu se vor re-
zolva pe parcursul intervalului.

Încă de la începutul intervalului
vă confruntați cu o mulțime de
situații  pe care le aveți de rezol-
vat la serviciu sau în familie.
Dacă vă calculați bine timpul
de lucru, până la urmă veți
reuși să finalizați totul cu bine.
Sărbătorile vă aduc pace și li -
niște sufletească. 

Ar fi bine să vă bucurați din plin
de timpul liber pe care-l aveți
de sărbători, pentru că
urmează o perioadă mai agi-
tată, în care investițiile pe care
le faceți vă solicită mult. Nu
luați decizii pripite când vine
vorba de bani sau de unele po -
sesiuni ale familiei.

Trebuie să acționați cu pru-
dență în tot ce faceți, pentru că
nu toate persoanele apropiate
vă cunosc bine și pot interpreta
greșit gesturile voastre. În căs-
nicie încercați să fiți de acord cu
partenerul, chiar dacă acesta ia
o hotărâre care nu vă convine.

S-ar putea să luați o decizie
care să nu fie pe placul
partenerul, cu privire la achi -
ziționarea unor bunuri de va -
loare. Feriți-vă de discuțiile
contradictorii și căutați să-i ex-
plicați cu mai mult calm gestul
vostru. La locul de muncă lu-
crurile s-au așezat.

Relațiile profesionale sunt la
cote înalte, amicițiile vechi
revin în prim-plan și s-ar putea
consolida unele prietenii. Ca să
obțineți avantaje în carieră,
apropiați-vă de persoanele mai
în vârstă de la locul de muncă,
întrucât acestea vă pot limpezi
neclaritățile avute.

În ultima perioadă n-ați reușit
să comunicați foarte bine cu
persoanele de care depinde
munca și activitatea voastră,
dar lucrurile se vor schimba în
bine. Se vor deschide noi per-
spective în cariera voastră, de
care ar trebui  să profitați, fără
ezitări.

La locul de muncă urmează o
perioadă mai dificilă. De aceea,
ar fi de dorit să vă ocupați doar
de activitățile care vă privesc,
întrucât responsabilitățile voas-
tre se schimbă simțitor. Profitați
de perioada sărbătorilor și
odih niți-vă mai mult.

Trebuie să vă stabiliți prio -
ritățile, mai ales în privința
banilor, pentru că de sărbători
ați cam exagerat. De asemenea,
nu vă irosiți eforturile în activ-
ități obositoare, care v-ar putea
afecta modul de viață. Găsiți
timp și pentru odihnă și re-
laxare.

Traversați o perioadă bună din
toate punctele de vedere. Dar, ar
fi bine să vă concentrați mai
mult asupra proiectelor sau ac-
tivităților din care aveți un
profit imediat. Cei care caută un
nou loc de muncă, pot primi
vești bune în perioada urmă-
toare.

Obiceiuri de Paști în lume
• La Vatican, Papa celebrează masa de În-

viere și rostește în zeci de limbi tradiționalul
mesaj de Paști.

• În Portugalia, în seara de Paști, un preot
trece pe la casele oamenilor cu un crucifix,
celebrând Învierea.

• În Franța clopotele sună vestind Învierea,
iar copii se scoală de dimineață și caută ouăle
împrăștiate prin cameră sau în grădină.

• În Germania se decorează casele cu ra-
muri de narcise, salcie și mlădițe de grâu, iar
copacii sunt împodobiți cu ouă.

• În Austria se pregătesc ouă pentru decor,
care se agață la ferestre pe crengi de salcie,
copiii caută ouăle prin case și grădini.

• În Olanda, masa de Paști este decorată cu
ouă colorate, flori de primăvară. În unele
zone se aprind focuri pe deal.

• În Polonia, celebrarea Învierii Domnului
începe în Joia Mare și continuă până a doua
zi de Paști.

• În Rusia se merge, ca și la noi, în Noaptea
de Înviere la biserică, iar la miezul nopții se
înconjoară lăcașul de cult.

• În Australia, simbolul Paştelui este bilby,
un rozător mic cu urechi lungi, care seamănă
cu iepuraşul. Părinții ascund ouă de ciocolată,
iar copiii le caută prin curți și grădini.

• În SUA, Paștele este sărbătorit în funcție
de confesiunea religioasă. Dar și aici sunt
populare vânătorile de ouă ascunse în iarbă,
organizate în fiecare an pentru copii și la
Casa Albă.

• În Africa, bisericile sunt decorate cu
haine confecționate în formă de fluturi, flori,
copaci și banana. Se cântă imnuri creștine, iar
în fața bisericilor au loc dansuri tradiționale.

Vineri, 30 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Scrisorile Maicii Tereza
PRO TV. ora 23,30, Maria Magdalena

Sâmbătă, 1 mai

PRO TV, ora 20,00, Regatul Cerului
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Barbados

Duminică, 2 mai

DIVA, ora 20,00, Era și timpul
TVR 2, ora 20,10, Păcală

Luni, 3 mai

NAȚIONAL TV, ora 21,00, Regina Deșertului
TVR 2, ora 22,10, Pumnul asasinului

Marți, 4 mai

FILME CAFE, ora 20,00, Dansul dragostei
TVR 1, ora 22,10, Ferma animalelor

Miercuri, 5 mai

DIVA, ora 21,00, Nuntă la Graceland
ANTENA 1, ora 23,45, Insurgent

Joi, 6 mai

FILME CAFE, ora 20,00,  The Internațional: 
Puterea banului

PRO CINEMA, ora 20,30, Răpite în Cleveland

ALTE  RECOMANDĂRI:

Vineri, 30 aprilie, ora 22,10

Patimile lui Iisus 
Filmul prezintă ultimele ore din viața lui Iisus din

Nazaret. Începe în Grădina Ghetsimani, unde, retras
pentru a se ruga după Cina cea de Taină, Iisus
rezistă ispitelor Satanei. Trădat de Iuda Iscario -
teanul, Hristos este arestat și dus în cetatea Ierusal-
imului, în fața lui Pilat din Pont, guvernatorul roman
al Palestinei. Acesta determină mulțimea să
hotărască între Iisus și criminalul Baraba. Masele
vor eliberarea lui Baraba și condamnarea Lui Iisus.
Pilat se spală pe mâini și îndeplinește voia mulțimii.
Lui Iisus I se aduce crucea, fiind obligat să o poarte
prin Ierusalim, până la Golgotă, unde este crucificat.
Aici are de înfruntat teama că este părăsit de Tatăl
Său, dar o depășește când o privește pe Maria,
Sfânta Fecioară, și spune ceva ce doar Ea poate să-L
înțeleagă: "Săvârșitu-s-a." În momentul morții Sale,
natura însăși se revoltă.

TVR 1



Suntem la o răscruce
de drumuri și trebuie
să ne trezim, să ne

unim, să nu ajungem
sclavii altora. Trăim vre-
muri foarte interesante.
Noi am trăit într-o lume
care s-a concentrat pe 
A FACE, care a fost mereu
ocupată cu a face, a face, 
a face.

Acum, în contextul pan-
demiei de coronavirus, când
totul s-a oprit și stăm în casă
ca într-un incubator, suntem
invitați cu toții să ieșim din
vechiul mod de a funcționa,
bazat pe A FACE și să ne re-
orientăm către A FI. 

În acest moment, lumea
trece printr-o masivă inițiere
și este creat cadrul ca fiecare
dintre noi să intrăm în interi-
orul propriei ființe și să ne
decuplăm de la paradigma
colectivă. Noi toți, în această
lume, am acceptat niște lu-
cruri ca fiind „adevărate”,
„reale”, „de necontestat”, iar
această perioadă ne oferă
răgazul să ne decuplăm de la
adevărurile colective și să ne
întrebăm: „De fapt, care este
adevărul meu, în această
privință? Ce simt eu că este
adevărat pentru mine, pe
această temă? Care este ex-
periența mea pe această
temă?”

Și nu este obligatoriu ca
adevărul tău să coincidă cu
adevărul colectiv.

Iar ceea ce experimentezi
tu la un moment dat, nu este
obligatoriu să coincidă cu
ceea ce se spune la televizor,
la știri sau cu ce scrie în ziare
că se întâmplă. Acum ni se
oferă posibilitatea să ne reîn-
toarcem la ființa noastră au-
tentică, la ceea ce este
adevărul nostru, la ceea ce
rezonează cu noi, astfel încât
atunci când pandemia se va
încheia, tot ceea ce FACEM să
fie mai aliniat cu ceea ce
SUNTEM cu adevărat, în loc
să continuăm să facem ceea
ce am fost programați să
facem. Masca pentru noi a
fost și este cel mai mare in-
amic.

Când este vorba despre a

purta masca, dincolo de dis-
confortul fizic, există un dis-
confort psihic. Când o porți,
ai oarecare reținere în a
vorbi, pentru că masca are
energia de vibrație joasă a
limitării, a constrângerii, a
sclaviei.

Și oricine poartă masca
știe că atunci când o dă jos
simte o senzație de eliberare,
simte că poată să respire
liber și să vorbească liber.

Că voi credeți sau nu asta,
atunci când dai masca jos ex-
perimentezi o schimbare a
nivelului energetic. Și nu mă
refer la aspectul legat de
lipsa de oxigen pe care o im-
plică purtarea măștii, mă
refer strict la aspectul vi-
brațional, insuportabil de a
purta masca

Învață să spui NU!

Fără sa te simți vinovat
sau rușinat, fără să dai expli-
cații sau să te justifici, inclu-
siv în această pandemie.

Dacă nu-ți trasezi limite și
granițe clare intre tine și
ceilalți oameni, unii vor avea
tendința să abuzeze de tine,
de bunăvoința ta, de timpul
tău sau de viața ta.

Să spui "NU" înseamnă să
știi să te respecți, să faci doar
atât cât îți dorești și când îți
dorești și să nu le mai permiți
altora să se folosească de
tine, ca să-și atingă obiec-
tivele, dacă tu nu simți să faci
asta.

Prețuiește-te suficient de
mult încât să înveți să te pui
pe primul plan în viața ta și
să le dăruiești altora doar din
surplusul tău.

Nu te lăsa manipulat sau
șantajat emoțional, doar ca
să corespunzi nevoilor și dor-
ințelor egoiste ale altora.
Gândește-te că atunci când
un om îți cere ceva, se focuse-
ază doar pe el, iar tu ești un
instrument prin care el își
atinge obiectivele... Oare nu
este asta egoism?

Nu le permite oamenilor
sa se folosească de tine, să-ți
ia mai mult decât ai tu de
dăruit (adică din ceea ce ție

îți prisosește), pentru că tu
vei rămâne gol și pustiit, iar
astfel vei deveni din ce în ce
mai puțin valoros în ochii al-
tora și în percepția ta.

Dacă stai mereu la dispoz-
iția altora, dacă nu înveți să
spui "NU" când tu simți să
faci asta, vei constata că ei nu
te vor mai prețui și respecta,
ba din contră, vor crede că tu
ai venit pe lume ca să le sat-
isfaci lor nevoile. Și dacă îi
obișnuiești așa, atunci când
nu vei putea să le mai faci pe
plac, vor avea resentimente
față de tine.

Să dăruiești este un gest
nobil și frumos, însă fă-o
atunci când tu simți și dorești
să faci asta și nu neapărat
când ți se cere.

Ştii cine eşti?

Toate evenimentele din
viaţa ta au raţiunea lor de a fi:
te învaţă să iubeşti mai mult!
Atunci, în loc să te superi
mereu şi să-i învinuieşti pe
ceilalţi, observă-te pe tine şi
încearcă să-ţi dai seama că
tot ceea ce trăieşti acum face
parte din planul tău de viaţă.
O situaţie va dura atâta
vreme cât o accepţi! Îi poţi
opune rezistenţă o viaţă în-
treagă. Din momentul în care
accepţi că e vorba despre
ceva semănat de tine, de
vreme ce tu îl recoltezi, de
când începi să-ţi pui între-
barea: “Ce am de învăţat din
asta? În ce fel pot învăţa să
iubesc mai mult din această
experienţă pe care o trăiesc?
Situaţia neplăcută se va re-
sorbi mult mai repede. Tot ce
ţi se întâmplă e trecător! De-
pinde numai de tine dacă va
dura mai mult sau mai puţin!

Închipuie-ţi sufletul ca pe
un mic soare în interiorul
tău. De fiecare dată când
dăruieşti dragoste, când
simţi în tine dragoste, când
vorbeşti cu dragoste, soarele
acesta creşte şi devine o
imensă sursă de căldură în
interiorul tău, o mare sursă
de lumină. Cu cât creşte mai
mult, cu atât răspândeşte în
jurul tău mai multă lumină.

Această lumină, această căl-
dură nu te încălzeşte numai
pe tine, ci pe toţi cei din jurul
tău. Lumina soarelui tău inte-
rior îţi luminează gândurile,
dorinţele, ţelurile. Totul
devine mult mai clar. Lumina
din tine îi ajută şi pe cei
apropiaţi, care se vor simţi
„luminaţi” în prezenţa ta. Iţi
vei dezvolta darul de a spune
cuvântul potrivit la momen-
tul potrivit şi toată lumea îţi
va mulţumi pentru această
lumină. Aşa se comportă un
suflet care îşi acceptă Dum-
nezeul interior.

O foarte bună metodă care
te poate ajuta să te descoperi
pe tine constă în a observa
dacă valoarea ta se bazează
pe ceea ce dăruieşti altora
sau pe ceea ce primeşti. De
multe ori, în loc să dăruim cu
generozitate şi fără a aştepta
ceva în schimb, ne târguim
atunci când avem ceva de
dat. Dacă te recunoşti în
această descriere, înseamnă
că te evaluezi după ceea ce
primeşti de la alţii.

Când aştepţi prea mult de
la ceilalţi, trăieşti multe
emoţii. Iar atunci sufletul tău
strigă: „Ajutor!”. În loc să ne
iubim şi să ne acceptăm pe
noi înşine, în loc să-i iubim pe
cei din jur, avem tot timpul
pretenţii de la ei; asta nu este
dragoste! În fiecare zi, ob-
servă ceea ce dai fără să
aştepţi ceva în schimb şi vei
afla astfel cât valorezi! Nu
poţi dărui decât ceea ce ai.
Vei descoperi că nu mai e
nevoie să faci atâtea eforturi
ca să-ţi ordonezi viaţa. Lu-
crurile se aranjează de la sine
dacă te concentrezi numai
asupra valorii tale şi-ţi
dăruieşti dragostea în mod
necondiţionat.

Iertarea

Este un alt mod de a dărui.
De îndată ce ierţi pe cineva,
oricât de rău te-ar fi ofensat,
îţi ierţi ţie aceeaşi greşeală,
aceeaşi atitudine nepotrivită.
Este uşor să ierţi când îţi dai
seama că acela s-a comportat
după cum ştia mai bine, că te-

a ofensat din cauza propriei
sale suferinţe şi nu dintr-o
lipsă de dragoste faţă de tine.
Tot ceea ce ţi se întâmplă are
raţiunea sa de a fi, iar
înţelegerea acestui lucru îţi
va permite să elimini din
viaţa ta consecinţele karmei.

Într-advăr, chiar dacă nu-
ţi aminteşti să fi ofensat pe
cineva în acest mod, ofensa
căreia tu îi eşti victimă este
rezultatul unui act pe care l-
ai „semănat”. Dacă la un mo-
ment dat cineva îţi face un
rău, înseamnă că şi tu ai făcut
un rău cuiva, prin gânduri,
vorbe sau fapte, fie în această
viaţă, fie într-una anterioară.

Aşa cum spuneam mai
înainte, sufletul nostru
trăieşte experienţe diferite în
fiecare dintre etape. Când în-
cepem o nouă viaţă, anumiţi
factori sunt deja prestabiliţi.
Astfel, sufletul a hotărât
înainte de naştere părinţii de
care va avea nevoie în urmă-
toarea viaţă, ţara şi oraşul
unde se va naşte, a decis dacă
va avea un trup mare sau
unul mic etc. După cum vezi,
multe lucruri au fost hotărâte
dinainte. Dar, ceea ce nimeni
nu poate predetermina, este
maniera în care vei reacţiona
la aceste alegeri. Reacţiile
noastre, deciziile pe care le
luăm în funcţie de expe-
rienţele trăite, îi permit sufle-
tului nostru să evolueze mai
mult sau mai puţin rapid şi
determină în ce măsură sun-
tem fericiţi în viaţă. 

Să fim acum mai buni, mai
înțelepți, să medităm unde
am greșit.

Vă urez PAȘTE FERICIT! 
SĂRBĂTORI FERICITE !!

Al dumneavoastră, același,

cu bune și rele
Prof. Ing. Ioan Romeo

Mânzală
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Înțelepciunea, echilibrul, 
bunătatea și rugăciunea fac bine

acestui popor, mințit și jefuit



Mod de preparare:
Frunzele de macriș se

spală și se lasă să se usuce, iar

zarzavaturile se curăță și se

taie cubulețe. Carnea de miel,

curățată de grăsime și pielițe,

se pune la fiert în 3-4 litri de

apă rece, adăugându-se sarea

și dafinul. Se fierbe la foc

mediu, se spumează, iar după

aproximativ 45 de minute, se

pun zarzavaturile. Dacă este

cazul, se mai adaugă apă.

Când zarzavaturile sunt

aproape fierte, se pune

orezul, iar ciorba se mai lasă

la fiert încă 10-15 minute. 

Carnea fiartă se scoate pe

o farfurie și se porționează.

La final, se pune măcrișul,

oțetul, bucățile de carne, apoi

ciorba se drege cu ou și smân-

tână. 

După ce se stinge focul,

deasupra se presară tarhonul

și leușteanul, apoi oala se

acoperă cu un capac, lăsându-

se așa 10-15 minute, ca să se

pătrundă aromele.
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Mod de preparare:
După ce au fost preparate

clătitele, se procedează în

felul următor: se ia fiecare

clătită în parte și se unge cu

brânză Philadelphia, cam un

centimetru grosime, lăsându-

se marginile libere. 

Crema se acoperă cu frun-

zele de salată, peste care se

întinde uniform tonul mărun -

țit. Fiecare clătită astfel pre -

gătită se va rula. După rulare,

ruloul obținut se va tăia la

capete ca să devină uniform,

apoi bucata rămasă se taie

oblic,  în două. 

INGREDIENTE

5 bucăți de clătite,
preparate după rețeta
preferată, o conservă de
ton, de 300 g, salată
verde,  cremă de brânză
Philadelphia.

RulouRI DE ClăTITE Cu ToN șI salaTă vERDE DRob DE MIEl

PasCă TRaDIțIoNală

INGREDIENTE

600 g carne de miel
(os, gât, piept), 2-3 legă-
turi de macriș, 2 mor-
covi, o ceapă, țelină, o
rădăcină de pătrunjel,
frunze de dafin,  o lin-
gură de orez, 250 g
smântână, un gălbenuș
de ou, tarhon, leuștean,
oțet, sare, piper. 

CIoRbă DE MIEl Cu MăCRIș șI TaRhoN

Ingrediente:  1 kg.măruntaie de miel, un morcov, un
pătrunjel, 4 legături de ceapă verde, 2 cepe, usturoi
verde, mărar și pătrunjel verde, 3 ouă, ulei, boabe de
piper, 4-5 ouă fierte, sare și piper.

Mod de preparare: Măruntaiele de miel se vor ține în apă

rece cel puțin 10 minute, se spală și se pun la fiert în 3 l de apă

cu sare. Când apa începe să fiarbă, se adaugă legumele, boa-

bele de piper și dafin. Se lasă sub capac, la foc mic, 20-25 de

minute. După răcire, măruntaiele se dau prin mașina de tocat,

dar pentru un aspect mai deosebit, se pot tăia în bucăți mici.

Astfel pregătite, măruntaiele se pun într-un castron încăpător.

Se adaugă apoi ouăle fierte, împreună cu ceapa și usturoiul

verde (călite sau nu), pătrunjelul și mărarul. Ingredientele se

amestecă ușor, se adaugă și ouăle crude, sare și piper. După

omogenizare, pasta obținută se pune într-un prapure, apoi în

forma pentru drob și se dă la cuptor pentru 35-40 de minute. 

Ingrediente pentru
aluat: 250 ml lapte călduț,
puțină sare, 100 g unt
topit, un ou întreg și două
gălbenușuri,  550 g făină,
120 g zahăr, 25 g drojdie,
arome.

Pentru umplutura: 500
gr brânză de vaci, 100 g
smântână, 150 stafide, 4
ouă, 50 g zahăr, 2 linguri
de griș, arome.

Mod de preparare:
Drojdia se dizolvă în lapte

călduț, se adaugă puțin

zahăr, 2 lingurițe de făină și

se lasă la dospit. Untul topit,

ouăle bătute, zahărul, sarea

și aromele se mixează, apoi

se pun în vasul cu făină, îm-

preună cu maiaua. Ingredi-

entele se frământă cu lapte

până se obține un aluat elas-

tic, care se lasă la dospit

aproximativ o oră. Aluatul

dospit se împarte în două.

Din prima bucată se întinde

o foaie care se așază în tava

de copt, în așa fel încât să

treacă peste marginile tăvii.

Peste aluat se toarnă brânza,

amestecată cu ouăle și cele-

lalte ingrediente. Restul alu-

atului se va modela în

bastonașe lungi, care se vor

împleti în trei și se pun de

jur împrejurul tăvii, for-

mându-se decorul. La mijloc

se face o cruce, tot din aluat. 

Pasca se mai lasă la dospit

20 de minute, apoi se unge

cu gălbenuș de ou amestecat

cu lapte și se dă la cuptor

pentru 30-35 de minute,

până se rumenește, iar

brânza se încheagă bine.

Mod de preparare:
Carnea se porționează, se

spală și se usucă. Usturoiul

zdrobit se amestecă bine cu

ardeiul dulce, sare, piper, 2-3

linguri de ulei, apoi cu pasta

obținută se unge, pe toate

părțile, carnea de miel. Astfel

preparată, carnea se dă la

frigider pentru câteva ore,

împreună cu câteva crenguțe

de cimbru, foi de dafin și

boabe de piper. 

Cartofii curățați de coajă

se pudrează cu restul de pa-

prică, sare, piper și usturoi,

apoi se așază în tava de copt.

Carnea se va pune alături de

ei, iar tava se dă la cuptor

pentru două ore. 

Din când în când, carnea

se stropește cu vin, iar la

jumătatea timpului de coa -

cere, bucățile se întorc, pen-

tru a se rumeni pe ambele

părți.

Friptură de mielINGREDIENTE

1,5 kg pulpă de miel,
usturoi, boia dulce, 2 foi
de dafin, cimbru, 100 ml
vin sec sau suc de
lămâie, sare, piper, ulei,
500 g cartofi mai mici.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

FC - POLO - ROCOCO - COLOR - CO - COLOS - LOTO - MOCAN - FALOSI - ECO - EVA - IVAR - COROZIVI - ATU - ALIC - SOLO - UR

- NO - TA - RACORI - ISCODI - RAMA - C - VINCI - RO - M - SAH - ROMARIO - FOR - JENAT - DH - OITUZ - IO - ZOO - L - EO - OU -

OG - R - OPT - CC - ONORA - SO - BOURI - MOT - TOROPI - TOM - MAPA - COT - CT - BIR - AMOR - OAC



TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament 3 camere,

zona Lido, decomandat, 90 mp, 2 băi,
CT, termopan, semimobilat, priveliște
superbă. Preț: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament trei camere,
Deva, Bd.I.Maniu, et.1, decomandat,
CT, termopane, ușă metalică, renovat
și mobilat modern. Preț: 78.000 euro,
telefon: 0722.564.004

l Vând garsonieră, etaj 1, 38 MP,
mobilată și utilată, frigider, aragaz,
mașină de spălat, CT, zonă liniștită.
Preț: 10.000 euro, telefon: :
0736.175.735, între orele 8,00-20,00.

l Vând garsonieră Deva,
Dorobanți, et.2, balcon, 41 mp, mobi-
lată complet.  Preț: 39.900, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă cu pământ, pădure,
lângă șosea, la 16 km de Deva, sat
Săliștioara. Preț: 550 milioane lei,
telefon: 0721.348.819.

l Cumpăr garsonieră et. 1 sau 2,
complet mobilată și utilată în Hune-
doara sau Petrila. Ofer 9000 euro,
sunați între orele 8-20. Telefon:
0736.175.735.

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, tel. 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 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 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 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 în Deva, 500 mp, FS
17 m, utilități aproape, zona Zăvoi,
lângă bloc ANL. Preț: 8500 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând teren, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă nein-
undabilă. Terenul se va trece în intrav-
ilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

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 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.

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, tel.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, tel. 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 Logan 2009, roșu, motor
1,4, 75.000km, ITP 2021, cauciucuri
vară-iarnă, pe jenți, unic proprietar.
Preț: 2100 euro, telefon:
0744.353.345.

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 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.

OFERTE SERVICII

l Doamnă serioasă, sinceră, su-
fletistă, cu frica de Dumnezeu, harnică
și gospodină, doresc să îngrijesc per-
soane vârstnice. Telefon:
0734.712.207. 

l Domn serios, fără vicii, doresc
să lucrez ca paznic la un post fix, cu
carte de muncă. Rog și ofer seriozitate.
Telefon: 0736.175.735, 0731.129.646.

MATRIMONIALE

l Domn singur, cu suflet bun, cin-
stit, corect, nematerialist, doresc să
cunosc o doamnă cinstită și cu bun
simț, să fie lângă mine pe tot restul
vieții. Telefon: 0729.817.090.

l Domn 66/1,70/80, singur, cin-

stit, corect, creștin ortodox, cu

locuință, fără vicii, doresc căsătorie cu

o doamnă frumoasă, harnică, gospod-

ină, fără obligații, indiferent de vârstă.

Rog și ofer seriozitate. Telefon:

0736.175.735, 0762.754.969, între

orele 8,00-20,00.

l Domn singur, Deva, 52 de ani,

190/92, fără vicii sau obligații, doresc

cunoștință cu o doamnă/domnișoară

din împrejurimi, pentru o relație de

prietenie, poate chiar mai mult. Aștept

SMS la tel. 0752.396.515.

l Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și
casă, caut o relație stabilă cu o
doamnă sau domnișoară care dorește
o relație bazată pe încredere și serioz-
itate. Telefon: 0737.806.045.

l Domn, 61 de ani, din Hune-
doara, de religie baptistă, doresc să
cunosc o doamnă de aceeași religie –
baptistă, penticostal sau creștin după
evanghelie, de vârstă apropiată, 55-61
de ani, pentru prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0774.042.022.

l Domn, 52 de ani, 1,90/92, sin-
gur, fără obligații, fără vicii, caut o
doamnă din Deva sau împrejurimi
pentru o relație de prietenie, căsăto-
rie. Aștept doar SMS la telefon:
0752.396.515.

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, 1,98 m, din
Brad, absolvent 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 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 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

Caut garaj pentru închiriat, zona
Mihai Viteazu, pe termen lung. Tele-
fon: 0723.538.843.

l Vând lăzi de stupi, rame, maga-
zie, diafragme, capace, hrănitoare,
rame 1/1 și ¾, redresoare etc. din
lichidare stupină. Preț: 0-100 lei, ne-
gociabil, telefon: 0755.806.759.

l Vând celular nou, Samsung A10,
de culoare închisă. Preț: 650 lei, tele-
fon: 0745.750.705.

l Vând urgent și ieftin zece lăzi de
albine,  cu peste o sută de rame,
fiecare cu magazie. Preț: 100 lei/buc.
Telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, decorații, brevete,
monede, bancnote, acțiuni vechi, euro-
cenți, franci elvețieni, timbre din
China. Telefon;: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând foarte ieftin întreaga
colecție din ”Romanul de dragoste”
cărți poștale noi (ilustrate) din țară și
străinătate și cărți pentru copii. Tele-
fon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând banc de lăcătușerie cu
două sertare metalice și menghină
fixă cu deschidere 100mm. Preț: 500
lei, telefon: 0254.730.209,
07609.193.089.

l Vând aspirator Ronnson, filtre
cu apă, puternic. Preț: 290 lei, telefon:
0743.137.888.

l Vând goblenul  ”Icoană 
Împărătească”, înrămat, 14x22 cm.
Preț 380 lei, negociabil. telefon:
0726.899.996.

l Vând canapea  extensibilă, stare
bună. Preț: 100 lei,

l Vând măsuță TV, 75/42/64 cm,
culoare natur, spațiu DVD, vitrină cu
geam, pe rotițe, stare foarte bună, preț
100 lei. Telefon: 0726.426.611.
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MARMOSIM
Lumina Divină din Noaptea Sfintei Învieri 

să va inunde sufletul de pace și credință, 
iar bucuria Sărbătorilor Pascale 

să o împărtășiți cu cei dragi.

Hristos a Înviat!
Ovidiu Pârvu

Director general

Primăria și Consiliul
Local TOTEȘTI
Sfintele Sărbători Pascale să ne
găsească pe toți sănătoși, purtând în
suflete speranța în mai bine și 
împăcați cu noi înșine! Lumina
Sfântă a Învierii să ne umple casele
de credință, fericire și bunăstare!

Hristos a Înviat!
Tiberiu Pasconi
Primar

Praznicul Învierii Domnului Iisus Hristos
să reașeze pe toți părinții și elevii liceului

nostru în fiorul sfânt și desăvârșit al 
bucuriei credinței ortodoxe.

Hristos să pogoare fericirea asupra 
sufletelor tuturor hunedorenilor, 

învăluindu-i în cântece de bucurie.

Hristos a Înviat!
Daniel ARDELEAN

Directorul Liceului Tehnologic 
„C. Bursan” Hunedoara

Binecuvântarea cerească din
Noaptea Sfântă a Învierii 
să vă inunde sufletele cu 
fericire, pace și credință.

Sărbători fericite!
Hristos a Înviat!

Anamaria Gavrilă
Deputat AUR

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA

Când Lumina Sfântă a Învierii
coboară în fiecare casă, speranțele

voastre să se împlinească, iar 
bucuria Sărbătorilor Pascale 

să o împărtășiți cu cei apropiați.

Sărbători fericite!
Hristos a Înviat !

Alin Țambă
Vicepreședinte

CONSILIUL JUDEȚEAN
HUNEDOARA
Binecuvântarea cerească din
Noaptea Sfântă a Învierii să vă 
deschidă sufletul spre credinţă, 
armonie, liniște sufletească 
și speranţa de mai bine.

Sărbători fericite! 
Hristos a Înviat !

Ion Bădin
Vicepreședinte

Primăria și Consiliul Local
VĂLIȘOARA
Clopotele Învierii să coboare liniștea 
și pacea în sufletul fiecăruia. 
Minunea Învierii Mântuitorului 
să dăinuie în inimile dumneavoastră, 
să vă lumineze viața și să vă aducă
credință, speranță, sănătate și bucurii. 

PAȘTE FERICIT !
Cu deosebit respect
CAMELIA BEDEA – Primar

Sărbătoarea Învierii Domnului,
binecuvântată de Lumina Sfântă, 
să vă aducă sănătate și să vă inunde
sufletul de pace și credință. 
Vă doresc să aveți parte numai 
de bucurii, alături de cei dragi.

Dorel Tălaban
Lider sindical – Liga 
pensionarilor sindicatului 
”Siderurgistul” Hunedoara

Lumina lină a Învierii să
pătrundă în fiecare suflet și în
fiecare casă a hunedorenilor 
împodobindu-le cu harul sfânt 
al Sărbătorii, aprinzând făclia
speranței și înnoirii. 
Tuturor Sărbători fericite
și un sincer 
Hristos a Înviat!
Al dvs. Viorel RĂCEANU

EUROVENUS
Prin miracolul ei, Lumina Pascală 

ne aduce bucurie, 
liniște și pace sufletească. 

Sfânta sărbătoare a 
Învierii Domnului Iisus să vă 

găsească fericiți, alături de cei dragi.

Hristos a Înviat!
Ionel Olteanu

Preşedinte


