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SăNătAtE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Spitalul municipal din
Hunedoara deţine unul 
dintre cele mai perfor-
mante CT-uri din România,
similar cu alte două din
Bucureşti şi Timişoara. 

AdMiNiStrAŢiEPAg. 3
Utilajele şi materialele 
antiderapante sunt
pregătite în eventualitatea
unor ninsori. Moş Crăciun
a adus cadouri pentru
copiii din comuna Veţel.

NAştErEA doMNuluiPAg. 4

Vă dorim
Sărbători
fericite!

Vă dorim
Sărbători
fericite!

Primăria Deva şi Centrul cultural „Drăgan
Muntean” vor organiza, în acest an, un Revelion

în aer liber. Programul va începe la ora 23,00, 
în Piața Victoriei, pe platoul din fața 

Casei de Cultură Deva. /pag.16

Următorul număr al ziarului Accent Media va apărea vineri, 7 ianuarie 2022.

Marele praznic al Nașterii Mântuitorului și
Anul Nou să vă aducă pace sufletească, bucurie
și speranță de mai bine. În 2022 să aveți parte

de sănătate, de prosperitate, de împliniri și
realizări pe toate planurile!  

Sărbători fericite! La Mulți Ani!

Laurențiu NISTOR, 
Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului 
să vă încânte cu spiritul său luminos și să vă

umple inimile cu pace și dragoste. 
Noul An să vină cu speranța împlinită de mai

bine, cu sănătate și prosperitate. 

Sărbători fericite! La Mulți Ani!
Costel AVRAM, 

Administrator public al Județului Hunedoara

vă urează 
Sărbători fericite 
şi un An Nou 
cu bucurii 
şi  împliniri!

La mulţi ani!

ing. Nicolae STANCA
Manager general

MARMOSIM

Sărbători fericite şi urări de bine în
noul an. Fie ca pacea şi bucuria

acestor zile binecuvântate să vă
pătrundă în suflete, să aveţi parte

de sănătate, bucurii şi împliniri
alături de cei apropiați.

Ovidiu Pîrvu
Director general

Această mare sărbătoare 
a creștinătății este
celebrată, cu aceeași
emoție și bucurie în
fiecare an, la data de 
25 decembrie.

Din lumina
sărbătorii Nașterii
Domnului Iisus și
din speranța ce
însoțește Noul An,
vă transmitem cele
mai bune gânduri și
urări de sănătate.
La mulți ani cu îm-
pliniri și bunăstare!

Natalia Intotero
Deputat PSD 
Hunedoara

Echipa Accent Media
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C
olegiul Economic
„Emanuil Gojdu” din
Hunedoara - după

cum ne spunea prof. Car-
men SOLOMON (foto) -
este una dintre cele șapte
entități din Europa care
formează consorțiul pen-
tru dezvoltarea proiectu-
lui de educație financiară
intitulat EQAFIT. 

Consorțiul, coordonat de
Universitatea Folkuniver-
sitetet din Suedia, are ca și
parteneri Associazione EF-
FEBI - Italia, EBTN (European
Banking & Financial Services
Training Association) -Belgia,
EFPA (Asociacion Española
de Asesores y Planificadores
Financieros) - Spania, Univer-
sitatea de Economie din
Bratislava - Slovacia, Colegiul
Economic „Emanuil Gojdu”
Hunedoara - România, SciFY -
Grecia.

Împreună am stabilit un
parteneriat strategic trans-
frontalier, cu o reprezentare
echilibrată din punct de
vedere geografic și de înaltă
calitate a statelor UE în cadrul
Programul Erasmus+. 

– Care este scopul acestui
proiect?

– EQAFIT (Enhanced Qual-
ity Assurance in the Financial
Trening) este un proiect
desfășurat pe o perioadă de

26 de luni decembrie 2020 -
martie 2023, finanțat prin
programul Erasmus+ al
Comisiei Europene, care își
propune să sprijine furnizorii
de Educație și formare
profesională inițială în FSS
(Sectorul serviciilor finan-
ciare) pentru a-și îmbunătăți
oferta de calitate prin imple-
mentarea principiilor
„Asigurării calității” în confor-
mitate cu recomandările
EQAVET (Enhanced Quality
Assurance in Vocational Edu-
cation Training).

În special, EQAFIT va dez-
volta servicii online personal-

izate și ușor de utilizat, atât
pentru a integra ceea ce s-a
dezvoltat deja în proiectele
UE anterioare, cât și altele noi,
special concepute pentru a
răspunde nevoilor de asigu-
rare a calității angajatorilor și
furnizorilor de iVET (formare
profesională inițială).

–  Punctați-ne grupul
țintă.

– Furnizorii VET care
acționează în FSS, profesori/
formatori VET, experți QA
(Quality Assurance), instituții
de învățământ superior.

– Prezentați-ne obiectivele

proiectului.
– Îmbunătățirea sistemelor

de asigurare a calității în pro-
gramele VET. Din acest motiv,
partenerii vor dezvolta
Ghiduri și Instrumente pen-
tru sprijinirea Furnizorilor
VET în îmbunătățirea și/sau
înființarea sistemelor de Asig-
urare a Calității, Proiectarea
Sistemului de urmărire a
absolvenților și integrarea
rezultatelor generale într-un
Serviciu Online inovator, per-
sonalizat și accesibil pentru
Furnizorii VET. Aceasta va
avea ca scop sprijinirea sis-
temelor de calitate, cu un ac-
cent deosebit pe faza ACT a
ciclului PDCA.

– Care sunt rezultate
așteptate?

– Proiectul va avea ca
rezultat un Compendiu de
zece bune practici în imple-
mentarea programelor VET și
un raport cu cincisprezece in-
strumente și orientări pentru
a consolida performanța
furnizorilor de VET.

– Cât despre sistemul de
urmărire a absolvenților, ce
ne puteți zice?

– Va permite stabilirea
unui sistem de urmărire a
tendințelor de pe piața mun -
cii. Pachetul va include mo -
dele de chestionare pentru

diferite părți interesate și
orientări privind activitățile
de evaluare și implicarea an-
gajatorilor.

– Câteva amănunte de-
spre calitatea serviciului on-
line ne puteți oferi?

– Va dezvolta un serviciu
pentru furnizori care le va
permite să efectueze autoe-
valuare pentru a înțelege
nivelul de conformitate cu in-
dicatorii de calitate EQAVET
(Asigurarea europeană a cali -
tății în VET) și FSS (Sectorul
serviciilor financiare). În plus,
în țările partenere vor fi orga-
nizate evenimente care dise -
minează și validează rezul-
 tatele proiectului. Aceste eve -
nimente vor avea loc atât la
nivel național, cât și la nivel
european, implicând o largă
reprezentare a părților in-
teresate.

– Putem cunoaște și
echipa de proiect a Colegiu-
lui Economic „Emanuil
Gojdu” Hunedoara?

– Este formată din cinci
profesori: Carmen Solomon,
Kati Cernat, Nadia Merce,
Dana-Luisa Cioară, Luis-Raul
Boroacă și coordonată de
domnul director Anișor
Pârvu.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

O
zi importantă pen-
tru județul Hune-
doara! Parlamentul

României a adoptat astăzi
cu 175 de voturi favora-
bile (48 împotrivă și 30 de
abțineri) proiectul de lege
privind transferul imo-
bilelor aferente fostei căi
feroviare Deva-Brad în ad-
ministrarea unităților lo-
cale, pe care l-am depus în
prima parte a anului în
calitate de inițiator princi-
pal. 

Vorbim despre 833.177
m2 de teren abandonat, pe
care nu mai există nici urmă
de cale ferată, acesta urmând
să ajungă în administrarea
municipiului Brad și al co-
munelor Șoimuș, Luncoiu de
Jos, Vălișoara și Băița din
județul Hunedoara. Aceste
unități administrativ-teritori-
ale urmează să se asocieze și
să contureze un proiect turis-
tic de mare anvergură, în
urma căruia vor avea de
câștigat toții cetățenii din

zona de nord a județului.
Administrațiile locale din

zonă au subliniat în mai
multe rânduri potențialul tu -
ristic al rutei abandonate,
prezentându-și deschiderea
și disponibilitatea pentru
preluarea și valorificarea
aces teia. Traseul este unul
spectaculos, care poate aduna
turiști din județ și din țară
pentru drumeții și diverse
sporturi. Este un pas normal,
având în vedere închiderea
activității miniere și siderur-
gice din zonă. Este nevoie de
alternative eficiente și dura-
bile, iar amenajarea unui
traseu turistic pe această rută
poate contribui semnificativ
la dezvoltarea economică a
comunității.

Construcţia liniei de cale
ferată Deva-Brad a început în
timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, în anul 1940.
Evreii și prizonierii de război
sovietici sunt cei care au tru-
dit, la început, pentru con -

strucția căii ferate, finali zată
în propoție de 60% la finalul
războiului. Însă, relieful rutei
a prezentat foarte multe
probleme de ordin tehnic,
construcția fiind abandonată
în anul 1946.  

În anul 1976, autoritățile
au reluat constucția și au con-
turat un mare proiect de
infrastructură. Opt ani mai
târziu, lucrările erau fina -
lizate, acest lucru fiind văzut
ca o mare realizare. Cu mare
fast, linia feroviară a fost
inaugurată în 11 decembrie
1987, când primul tren de
călători care a pornit din
Deva a ajuns, după o oră şi 35
de minute, în Brad. Zece ani
mai târziu, în 1997, din cauza
unor calamități linia feroviară
s-a închis pe segmentul Păuliș
Lunca-Brad.

Pe această cale, doresc să
le mulțumesc doamnei pri-
mar Camelia Bedea (Vălișoa -
ra) și domnilor primari Florin
Cazacu (Brad), Irimie Mihai

Gabriel (Șoimuș), Călin Dorin
Dud (Luncoiu de Jos), Damian
Diniș (Băița) și le doresc mult
success în realizarea proiec-
tului. Totodată, mulțumesc
colegilor parlamentari care
au înțeles importanța acestui

proiect legislative și au votat
pentru dezvoltarea județului
Hunedoara.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

O NOUĂ OPORTUNITATE ECONOMICĂ 
PENTRU JUDEŢUL HUNEDOARA

EQAFIT - instrumente pentru  o formare financiară superioară
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Hunedoara – Spitalul Mu-
nicipal „dr. Alexandru Simio -
nescu” din Hunedoara este
singurul din judeţ care dis-
pune de două aparate com-
puter tomograf, cel de-al
doilea fiind un echipament de
ultimă generaţie adus în
cadrul unităţii medicale
printr-o finanţare europeană.
Performanţa reprezintă o
reuşită a conducerii adminis-
trative a spitalului şi a echipei
de funcţionari din Primăria
Hunedoara care s-a ocupat de
acest proiect.

„Noul CT reprezintă cea
mai importantă realizare a
anului pe care îl încheiem.
Dacă în anii trecuţi am avut
alte proiecte reuşite, cred că
anul acesta avem de-a face cu
unul extrem de important. A
fost o axă de finanţare
destinată spitalelor Covid, în
care colegii noştri de la
Achiziţii şi echipa Primăriei
Hunedoara care se ocupă de
fonduri europene au scris un
proiect pe două componente.
Puteam deconta cheltuielile
făcute şi puteam achiziţiona
aparatură nouă. Am reuşit,
îmbinând cele două compo-
nente, să aducem în spital o
finanţare de peste 2 milioane
de euro, din care valoarea CT-
ului este de peste 800.000 de
euro. Este un aparat ultraper-
formant, al treilea de acest fel
din ţară – mai sunt echipa-
mente similare la Timişoara
şi Bucureşti. Le mulţumesc
colegilor mei şi echipei din
Primăria Hunedoara pentru

efortul şi munca depuse la
acest proiect”, a spus man-
agerul Spitalului Municipal
Hunedoara, Radu Budae, invi-
tat într-o emisiune de televiz-
iune la Antena 3 Deva. 

Noul echipament este un
sistem de tomografie com -
puterizată cu 128 de slice-uri
care, în faza de reconstrucţie,
poate furniza şi 384 de slice-
uri. Sistemul este dotat cu
inteligenţă artificială, fapt ce
permite fluxuri de lucru opti-
mizate, atât în faza de
achiziţie, cât şi de post-proce-
sare a imaginilor. Mai mult,
acest sistem are şi un soft de
reducere a dozei de radiaţii
cu până la 60 la sută faţă de
un CT obişnuit. 

Noul CT permite efectu-
area întregii game de inves -
tigaţii, pentru toate tipurile
de pacienţi, fiind prevăzut cu
un mod dedicat de investi-
gare a pacienţilor de la Pedi-
atrie. În plus, sistemul

per  mite scanarea pacienţilor
ventilaţi mecanic sau intu -
baţi. 

La rândul său, directorul
medical al spitalului, dr.
Bende Barna, a apreciat că
succesul actului medical de-
pinde de modul în care
echipa de conducere ştie să
abordeze problemele institu -
ţiei. „Managementul este unul
colegial şi colectiv. Fiind
medic nu cred că se poate al-
tfel. Cred că am avut succes
cu un astfel de management”,
a menţionat directorul med-
ical. 

El a arătat că spitalul pune
mare accent pe nevoile de
sănătate ale populaţiei din
zonă, anual efectuându-se un
studiu pe această temă. 

Noul CT de la Spitalul
Municipal Hunedoara
– cea mai importantă
realizare din acest an

Brad - Constructorii au
reuşit să finalizeze lucrările de
subtraversare a râului Mureş
pentru conducta magistrală de
gaz metan Mintia-Brad. Lucră -
rile la acest tronson au început
în luna aprilie şi s-au încheiat
joi după-amiază, în condiţiile
în care adâncimea la care s-a
realizat subtraversarea cursu-
lui de apă ajunge şi la 11 metri.

„Această etapă a proiectului,
începută în aprilie 2021, s-a
dovedit a fi una foarte anevo -
ioasă, având în vedere dificul -
tăţile generate de carac te risticile

terenului, profilul geologic şi
lungimea subtraver sării.
Lungimea subtraversării este de
340 de metri, ajungând la o
adâncime sub talvegul râului de
până la 11 metri”, a menţionat
primarul municipiului Brad,
Florin Cazacu.

Următoarea etapă a proiec-
tului constă în cuplarea con-
ductei la reţeaua realizată
până acum, efectuarea pro-
belor de presiune şi punerea în
exploatare.

Potrivit edilului local, pro -
iectul magistralei de gaz este

realizat în proporţie mai mare
de 95%.

Autorităţile locale din mu-
nicipiul Brad speră să obţină
fonduri europene pentru în -
fiinţarea reţelei de distribuţie
a gazului metan în localitate, în
acest sens fiind depus, în
noiembrie 2020, un proiect la
Ministerul Fondurilor Eu-
ropene. 

Conducta de gaz trece
prin comunele Veţel, Şoimuş,
Băiţa, Vălişoara, Luncoiu de
Jos, Ribiţa şi municipiul
Brad. 

Veţel – Ajutoarele lui Moş
Crăciun au trecut, ca în fiecare
an, pe la elevii care învaţă la
şcolile din comuna Veţel pen-
tru a-i recompensa, aşa cum
ştie el. Moşul a fost ajutat de
primărie, care a alocat fon-
durile necesare pentru
cadourile dedicate copiilor.

„Am pregătit cadouri pen-
tru copii. Au fost alocate fon-
duri pentru şcoală, iar cadrele
didactice s-au ocupat de
cadouri, alături de ajutoarele
lui Moş Crăciun. Toţi copiii, de
la cei de grădiniţă până la cei
de clasa a opta, au primit câte
un cadou cu ocazia sărbă -
torilor de iarnă”, a arătat pri-
marul comunei Veţel, Ioan
Henţiu. 

În ceea ce priveşte serbarea
de Crăciun, aceasta va avea loc
doar dacă normele sanitare o
vor permite, având în vedere
evoluţia pandemiei de COVID-
19 şi dorinţa autorităţilor lo-
cale de a preveni răspândirea
virusului în cadrul comunităţii. 

Pe de altă parte, adminis -
traţia locală a finalizat
pregătirile necesare pentru
perioada de iarnă, atât în ceea
ce priveşte utilajele necesare
pentru deszăpezire, cât şi ma-
terialele antiderapante.

„Suntem pregătiţi pentru a
interveni în caz de ninsori,
numai să vină zăpada pe care
o aşteptăm cu toţii şi, mai ales,
copiii, acum de Crăciun. Avem
utilajele necesare, sunt
funcţio nale. Între ele se
numără un buldoexcavator, un
tractor cu remorcă şi un jeep
4x4 echipat cu lamă. În
punctele critice a fost trans-
portat material antiderapant,
pe lângă rezerva pe care o
avem în depozit”, a precizat
primarul Ioan Henţiu. 

El a transmis tuturor
locuitorilor comunei Veţel cele
mai bune gânduri la acest final
de an, cu ocazia Sărbătorii
Crăciunului şi a Anului Nou. 

Veţel: Moş Crăciun a venit
la copiii din şcolile comunei

Paşi importanţi în proiectul magistralei de gaz metan Mintia-Brad 

Concert de Anul Nou 

Deva - Autoritățile din Deva readuc în primplan con-
certul de Anul Nou. Astfel, primăria Deva și Centrul Cul-
tural „Drăgan Muntean” Deva vă invită miercuri, 
29 decembrie, ora 19:00, la Teatrul de Artă din Deva, la
Concertul de Anul Nou și spectacolul de balet intitulat „O
seară ca-n filme”. Vor fi pe scenă solista de jazz Christiana
Uikiza, pianistul Horia Mihail, dirijorul Gian Luigi
Zampieri şi Orchestra de cameră ICon Arts. Lucrări
faimoase care au făcut înconjurul lumii vor fi interpretate
într-o lumină nouă, în acorduri cross-over de jazz, swing,
cărora li se vor adăuga sonorități ale muzicii clasice. In-
trarea la eveniment se face pe bază de invitație, iar
locurile sunt limitate la 50% din capacitatea sălii. Accesul
se face cu certificat verde de vaccinare.
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Naşterea Mântu-
itorului a avut loc
la nouă luni după

Întruparea Sa de la
Duhul Sfânt, la Buna-Ve-
stire, când Dumnezeu a
trimis pe Arhan ghelul
Gavriil să vestească Fe-
cioarei Maria: „Bucură-
te, ceea ce eşti plină de
har, Domnul este cu
tine!”.  Această mare
sărbătoare a creștinătății
este celebrată, cu aceeași
emoție și bucurie în
fiecare an, la data de 25
decembrie.

”Vestea minunată” 
Că la Bethleem,”într-un mic

lăcaș, din acel oraș, s-a născut
Mesia”, a fost primită cu evlavie
și o bucurie fără margini de
către toți creștinii. Pentru că, s-
a împlinit prorocia rostită de
Miheia, cu peste 400 de ani mai
înainte de venirea lui Hristos în
lume: „Şi tu, Betleeme, pă -
mântul lui Iuda, nicidecum nu
ești mai mic între căpeteniile
lui Iuda, că din tine va ieşi
Condu cătorul, Care va paşte pe
poporul Meu Israel” (Matei 2,
6; Miheia 5).

În Noaptea Sfântă 
de Crăciun

Gândul ne duce departe, spre
Locurile Sfinte, unde Semnul
Divin, apărut în mod mira culos
pe Cer în Noaptea de Crăciun
călăuzind magii spre peștera
unde se năștea Pruncul Sfânt, a
fost și ră mâne o bine cuvântare
pentru toți creștinii. Biserica
Nașterii Mântuitorului înălțată
pe acele locuri, unde măreția
con strucției se îmbină armonios
cu măiestria artizanului, fac din
acest sfânt lăcaș o punte de
legătură între om și Divinitate. Iar
cine primește binecuvântarea de
a ajunge aici, va rămâne cu un
sentiment care nu poate fi de-
scris în cuvinte, fiind marcat pe
viață de sfințenia locului.

Magia Crăciunului la
români

Se împletește armonios cu
obiceiurile și tradițiile 
populare, păstrate din moși
strămoși pe aceste meleaguri.
Steluețele multicolore care
inundă străzile și luminează
casele, glasul colindelor care
străbat liniștea Nopții de Ajun,
întregesc bucuria sărbătorii.
Iar cei ai casei, reuniți pentru a
cinsti cum se cuvine marea
sărbătoare, așteaptă cu bu-
curie colindătorii. 

Bradul de Crăciun 
Însemn al tinereții veșnice,

cu o încărcătură emoțională
deosebită, care reunește sim-
bolic Cerul cu Pământul, este
asociat cu sărbătoarea Nașterii
Domnului, triumf al vieții
asupra morții, fiind prezent la
cele mai importante eveni-
mente din viața omului. Cu
acele spre Cer, asemeni gân-
durilor oamenilor îndreptate
spre Divinitate, cu luminițele
aprinse pe ramuri precum
stelele nopții, toate acestea în-
tregesc atmosfera de basm a
Crăciunului.

Colindele
Despre care se spune că au

fost trimise din Cer, pentru a se
pomeni numele Sfânt al Dom-
nului, se mai aud, încă, pe la
geamurile caselor. Ele sunt
”izvorâte din inimi și purtate
pe buze ca daruri și ofrande
aduse Pruncului Iisus, ca
răspuns la iubirea Sa pentru
noi”, spunea Patriarhul Daniel.
Și, pe măsură ce se apropie
Crăciunul, fără să ne dăm
seama, ele își fac loc în sufletul
nostru.

Steaua
Un alt obicei străvechi, care

în timp și-a pierdut semni -
ficația, se întâlnește la toate
popoarele creștine. Mersul ”cu

seaua” avea menirea de a
aduce oamenilor marea veste
a Nașterii Domnului.

Povestea darurilor
de Crăciun

Se spune că după naștere,
Pruncul Iisus a fost așezat sub
un măr, iar Moș Crăciun, aflat în
preajmă, a cules fructele și le-a
dat copiilor care treceau pe
acolo, scrie libertatea.ro. 

Cadourile de Crăciun sunt
legate tot de darurile magilor –
aur, smirnă și tămâie, care au
fost oferite Pruncului Sfânt. De
aici vine și obiceiul ca Moșul să
aducă daruri copiilor, lăsându-
le sub bradul împodobit.

În așteptarea lui 
Moș Crăciun

Timpul pare că se oprește în
loc. Clinchetul de clopoței,
mireasma bradului și a co-
zonacului proaspăt, toate aces-
tea pălesc în așteptarea lui Moș
Crăciun. Copiii privesc nerăb -
dători spre ușă sau geam, fiind
hotărâți să-l întâlnească, anul
acesta, pe Moșul. Dar întot-
deauna se întâmplă ca el să

apară pe neprevăzute, să lase
darurile sub brad și să dispară
la fel de repede, precum magia
Nopții de Crăciun.

Tradiţii și 
obiceiuri de 

Crăciun și Anul Nou
Atât Crăciunul cât și Anul

Nou sunt marcate de obiceiuri
străvechi, care dau farmec și cu-
loare sărbătorilor de iarnă. Și,
indiferent de zonă, acestea sunt
respectate cu sfințenie, îm-
pletindu-se armonios cu obi-
ceiurile locului. Astfel că.

• În Noaptea de Crăciun
creștinii ortodocși merg la
biserică, iar abia după liturghie
se așază la masă. 

• La masa de Crăciun este
bine să se asculte colinde, care
aduc  armonie în relațiile dintre
oameni.

• Numărul de invitați trebuie
să fie cu soț, iar pâinea,
aducătoare de belșug, nu va
lipsi de pe masă.

• Ca să-și viseze ursitul,
există obiceiul ca fetele tinere să
postească toată ziua de Ajun, iar

prima îmbucătură de seară tre-
buie s-o pună la brâu. Înainte de
culcare, vor întinde brâul pe jos,
vor face mătănii peste el și așa
își vor afla, prin vis, ursitul.

Noaptea 
dintre ani

• Este întâmpinată cu mult
zgomot și veselie, pentru a fi
îndepărtate duhurile rele. At-
mosfera se încinge peste tot, iar
luminile multicolore străbat
cerul și pământul.

• Obiceiurile străvechi pre-
cum sorcova, capra, ursul, prin
versurile lor pline de semni -
ficații, fac referire la fertilitate,
bogăție, sănătate sau căsătorie. 

• Se spune că tot acum, tre-
buie să avem bani în, iar pentru
atragerea belșugului, vom
îmbrăca haine noi, în culori vii. 

• În ziua de anul nou, prima
persoană care intră în casă tre-
buie să fie bărbat.

• La cumpăna dintre vom de-
schide larg ușile caselor, pentru
ca anul vechi să plece și să vină
cel nou, cu belșug și sănătate.

Cornelia Holinschi

Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus

Pe vremuri oamenii aveau cruce de

lemn și inimă de aur. Acum au cruce 

de aur și inimă de lemn. Fie ca Sfânta

Sărbătoare să readucă aurul în sufletele

noastre. Să aveți parte numai de 

lumină în inimă și gând. 

Sărbători fericite!

Alianţa pentru Unirea Românilor 
Hunedoara

Președinte, Tiberiu Bârstan
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Primăria și Consiliul
Local Buceș

Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus 
să vă aducă în case fericire, sănătate 

și bucurii. Anul care vine să fie 
mai prosper, iar visele voastre 

să devină realitate. 

Sărbători fericite !
La mulți ani!

Achim Mărcuș Traian
Primar

Primăria și Consiliul
Local Bucureșci

Pacea şi bucuria din Noaptea Sfântă de
Crăciun să vă lumineze viaţa, iar  anul care

vine să fie mai bogat în împliniri. 
Dorim tuturor locuitorilor comunei noastre

sănătate și fericire, alături de cei dragi. 

Sărbători fericite!

Mircea Ghilean
Primar

Organizația PSD

Teliucu Inferior
Gândurile bune, sănătatea și fericirea să
vă însoțească și în anul care vine. 
Sfintele Sărbători de Crăciun și 
Anul Nou să va aducă numai bucurii, 
putere de muncă și 
cât mai multe realizări.

Sărbători fericite !
La mulţi ani !

Radu Cătălin Brumar
Președinte

Primăria și Consiliul
Local Luncoiu de Jos

Steaua Sfântă din Noaptea 
de Crăciun să vă călăuzească pașii

spre fericire și bucurii, iar anul care
vine să fie mai bun ca niciodată. 

Vă doresc să aveți parte de sărbători
binecuvântate, alături de cei dragi!

La mulți ani!

Dud Călin Dorin
Primar

Primăria și Consiliul

Local Pestișu Mic
Acum, la cumpăna dintre ani, gândurile

noastre se îndreaptă cu bucurie spre 
cei pe care-i prețuim. 

Vă dorim, dragi locuitori ai comunei
noastre ca Sfintele Sărbători de iarnă să
vă aducă liniște și fericire, iar anul care

vine să fie mai bun ca niciodată!

Sărbători fericite și La mulți ani!
Primar

Dobruțchi Saul Daniel

Centrul județean APIA
Hunedoara

Cu ocazia Nașterii Domnului, toți fermierii
beneficiari ai serviciilor oferite de APIA, cât

și colaboratorii noștri, să se bucure de 
binefacerile păcii sufletești pe care îngerii au

preamărit-o în noaptea Bethleem-ului, 
lângă leagănul Pruncului Iisus.

Sărbători fericite! La mulți ani!

Ec. Veronica TOPOR
Director  executiv - 

Primăria și Consiliul Local Sălașu de Sus

Când Lumina Sfântă din Noaptea de Crăciun pătrunde în fiecare casă,
dorim tuturor locuitorilor comunei noastre fericire, sănătate şi numai

bucurii. Noul An să vă găsească alături de familie, în pace şi bunăstare! 

Sărbători fericite !
Ioan Vlad

Primar

Praznicul Crăciunului să umple cu bucurie

inima tuturor, actuali și foști siderurgiști 

hunedoreni, a familiilor acestora, iar colindele

străbune să le îmbrace sufletul cu Lumina

Sfântă a Nașterii Pruncului Iisus.

Sărbători fericite! 

La mulți ani!

Ing. Petru VAIDOȘ

fost președinte al Sindicatului

„Siderurgistul” Hunedoara

Direcția Județeană pentru Sport și

Tineret Hunedoara
Crăciunul este ziua bucuriei, sărbătoarea îngerilor, a Nașterii Domnului

Iisus Hristos. Doresc să fie pentru tinerii și sportivii 
din județul Hunedoara o zi a bucuriei, a credinței cu inima curată 

în biruința vieții, sub soarele păcii creștine.

Sărbători fericite! 
Cristian Laurențiu PINTE

Director executiv 

Primăria și 

Consiliul Local Lelese
Miracolul Nopții de Crăciun să vă lumineze 

căminele, să vă aducă speranța de mai bine, 
bucurii, sănătate și fericire. Să aveți parte de 

un an mai bogat, mai luminos, 
pe măsura viselor voastre.

Sărbători fericite!
La mulți ani !

Achim Ciprian Gheorghe
Primar
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A
fost un week-end cu
foarte multe acțiuni
fotbalistice organi-

zate sub tutela Asociației
județene de Fotbal(AJF)
Hunedoara, la care au par-
ticipat atât seniori cât și
tineri jucători.

Prima acțiune s-a desfășu -
rat la Hațeg acolo unde a fost
organizată finala celei de a IV-
a ediții a tradiționalei com -
petiții adresată seniorilor,
Campionatul județean pentru
formații de old-boys.

Șase echipe au participat
în această ediție, Ponorul
Vata, Primăria Sălașul de Sus,
West Deva, Dacia Orăștie,
Masters Sports Hateg și Vul-
turii Văii Jiului, iar în finala
acestei ediții s-au calificat
patru dintre acestea.

În finala mică,echipa Dacia
Orăștie a dispus cu scorul de
6-3 de ACS West Deva,
golurile fiind marcate de
Caius Bălan (2),Claudiu
Popivici (2), Adrian Irimesc și

Codrin Iovescu, respectiv de
Eduard Kovacs(2), Marius
Niculescu și Mihai Duma .Par-
tida pentru locul I s-a disputat
între Master Sport Hațeg și
Vulturii Văii Jiului.La final
jucătorii din Valea Jiului s-au
impus cu 3-1 prin golurile
marcate de Cristian Dondera
(2) și Robert Popovici, re-
spectiv de Alexandru Trănoiu.

Premiile pregătite pentru
această ediție de către orga-
nizatori au fost acordate de
către deputatul Vetuța Stă -
nescu și de prefectul jude -
țului Hunedoara, Călin Petru
Marian care au răspuns
invitației primarului orașului
Hațeg, Puşcaş Adrian, pentru
a ono ra acest eveniment
sportiv.

Sâmbătă și duminică s-au
desfășurat întrecerile primei
ediții a Cupei Crăciunului -
Dechatlon pentru fotbaliștii
de la grupele U 9 și U 13,
competiție la care au fost
înscriși 150 de participanți la

prima secțiune de juniori iar
la grupa celor mari au fost în-
scrisi 250 de participanți,
reprezentând toate cluburile
cu secții de copii din județ.

Spectacolul a fost întregit
de evoluțiile celor mai mici
jucători din teren, dar și de
aplauzele părinților și buni-
cilor aflați în tribune, cu toții
bucurându-se de o astfel de
competiție. Din păcate acce-
sul în tribunele sălilor unde s-
au disputat aceste partide a
fost limitat, fiind respectat
protocolul sanitar impus de
către Ministerul Sănătății și al
Sportului pentru siguranța
participanților la competițiile
sportive.

La final AJF Hunedoara a
acordat fiecăruit tânăr jucă -
tor câte o medalie și un mic
premiu din partea spornsoru-
lui principal iar fiecărei echi -
pe participante câte o cupă și
o diplomă de participare.
Felicitări pentru inițiativă!

Fotbal în sală 

Vulturii Văii Jiului au câștigat
Campionatul de Old Boys C

omisia de Arbitri din
cadrul  UEFA  a re-
vizuit ierarhia arbi-

trilor la mijlocul
sezonului 2021-2022 în
urma validării noilor liste
FIFA cu oficialii de joc din
Europa. 

Comisia a decis, de aseme-
nea, să reducă numărul cate-
goriilor de la patru la trei. Au
rămas astfel Elite, categoria I
și a II-a.

Iată cum au fost reparti -
zați arbitrii români:

Elite: Ovidiu Hațegan, Ist-
van Kovacs, Iuliana Deme-
trescu (foto)

Categoria I: Horațiu Feș -
nic, Radu Petrescu, Alina
Peșu, Vlad Ciobanu (futsal)

Categoria a II-a: Marian
Barbu, Marcel Bîrsan, Andrei
Chivulete, Ana Maria Terte-
leac, Cristina Trandafir, Liviu
Chița (futsal), Daniel Deca
(futsal), Bogdan Hanceariuc
(futsal)

Promovări ale arbitrilor
români

G
imnasta Larisa Ior-
dache, medaliată la
Jocurile Olimpice,

Campionatele Mondiale şi
Europene, şi-a anunţat re-
tragerea din activitatea
competițională după ce a
suferit o nouă intervenţie
chirugicală la gleznă pe 3
decembrie, într-o clinică
din Viena.

''Cazi, dar te ridici! Azi este
nimeni, însă mâine este cam-
pionul lumii. Totul este o
alegere, o alegerea de a fi cel
mai bun pentru tine şi în su-
fletul tău. Asta am învăţat în
cei 20 de ani pe care i-am pe-
trecut în sala de gimnastică.
Azi închei acest capitol fru-
mos din viaţa mea. Mă simt
împăcată şi mulţumită cu

alegerea pe care am făcut-o!
Este timpul pentru o viaţă
normală şi un pic mai liniştită.
Am pus cipicii de o parte, cos-
tumul în dulap şi tot ce am
trăit până acum într-un sertar
micuţ acolo în inima şi mintea
mea. Aş vrea să spun multe,
însă nu îmi pot aduna cuvin-
tele pentru o singura postare.
Vreau să ştiţi că vă apreciez pe
voi, cei ce mă urmăriţi cu drag,
îmi scrieţi şi îmi transmiteţi
gânduri pozitive. Şi vreau să
mulţumesc persoanelor ce
chiar mi-au dorit binele
măcar o dată în aceşti 20 de
ani de când am început gim-
nastica! Un nou capitol este
gata să înceapă odată cu noul
an! Iubire pentru toată
lumea!'', a scris Iordache în
mesajul postat în reţelele de
socializare.

Larisa Andreea Iordache
(25 ani) are în cariera sa o
medalie bronz la Jocurile
Olimpice, cu echipa, în 2012,
la Londra, patru medalii la
Campionatele Mondiale, două
de argint şi două de bronz, 16
medalii la Campionatele Eu-
ropene, 7 de aur, 7 de argint şi
2 de bronz, precum şi trei la
Jocurile Mondiale Univer-
sitare, două de aur şi una de
bronz.

La Jocurile de la Tokyo, în
vară, Larisa Iordache a reuşit
calificarea în finala de la
bârnă, însă nu a putut partici -
pa din cauza durerilor de la
gleznă. Ea a declarat că
dorește să rămână în cadrul
CS Dinamo București ca
antrenoare la grupa de copii și
junioare.

Gimnastică 

Larisa Iordache s-a retras
din activitatea sportivă



COVID 19, un puternic
inamic împotriva
auzului tău

Actuala pandemie globală
a virusului COVID-19 are ca
principală cauză afectarea
sistemului respirator.La nivel
mondial, statisticile în ceea ce
privește pandemia de COVID-
19 sunt îngrijorătoare. 

În România au fost confir -
mate până în momentul ac-
tual 1.796.230 de infectări cu
coronavirus. În total, în
România au decedat 58.019
de persoane infectate cu
coronavirus. Primul caz de
coronavirus confirmat pe ter-
itoriul țării a fost anunțat la
26 februarie 2020.

Mai multe studii indică
faptul că acest virus afectează
în principal aparatul respira-
tor și ulterior se extinde către
principalele organe și sim -
țuri.

Un studiu publicat în au-
gust de specialiștii ORL de la
Universitatea din Manchester
descriau faptul că unii
pacienți afectați de COVID-19
s-au confruntat în timpul
bolii și cu probleme de auz,
iar acestea au continuat chiar
și după ce s-au vindecat și au
fost externați.

Clarfon lansează o cam-

panie de informare asupra
riscurilor create de virusul
COVID-19 cu scopul de a-ţi
proteja auzul 

Experţii au descoperit că
virusul Covid-19 ar putea
provoca pierderea subită și
permanentă a auzului, senza -
ția de țiuit în ureche chiar și
amețeli cauzate de diminua -
rea auzului,aceştia adaugă că
astfel de probleme trebuie să
fie identificate rapid și tratate
urgent.

O revizuire sistematică din
februarie 2021 care a reunit
multiple date despre compli -
cațiile auditive a estimat că în
urma trecerii prin boala
COVID-19:

• 7,6% dintre oameni
raportează pierderea auzului;

• 14,8% raportează
senzația de țiuit în ureche;

• 7,2% raportează vertij
datorat sensibilității de auz.

Este de remarcat faptul că
persoanele care deja suferă
de pierderea auzului și nu
urmau un tratament cores -
punzător și ulterior trec prin
boala coronavirus, au șanse
mai mici de recuperare a
auzului decât persoanele care
urmau deja un tratament de
recuperare auditivă.

Studiile de specialitate

demonstrează faptul că viru -
sul pandemic poate atrage
consecințe grave asupra stării
de sănătate a auzului iar oa-
menii amânăvizita la un con-
sult de specialitate la
audioprotezist şi ajung doar
în momentul în care auzul
este foarte afectat.

Vrei să auzi mai bine şi să
îţi îmbunăţăţeşti relaţiile cu
ceilalţi? Vrei să ai grijă de
auzul tău în pandemia de
COVID? Dacă încă nu te-ai
hotărât să faci unconsult de
specialitate, acum este mo-
mentul să alegi unul dintre
aparatele auditive.

În luna decembrie 2021,
vino şi alege din oferta de
aparate auditive!

Acum este momentul po -
trivit ca tu să îți testezi gratuit
auzul și mai mult de atât,
beneficiezi de al 2-lea aparat
auditiv Stiline 8 CADOU (Au-
dioService – Germania), la
protezarea bilaterală.

Auzul Normal este 
BILATERAL! În luna

cadourilor, fă un cadou util
auzului tău cu Clarfon. 
Nu lăsa pandemia de 

Coronavirus să-ți afecteze
acuitatea auditivă.

SUNĂ ACUM!
031 9111
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Viaţa în era COVID. Tu cum îţi protejezi auzul?

STUDIU: Unii pacienți afectați de COVID-19 s-au
confruntat în timpul bolii și cu probleme de auz

Astăzi, în Parlament,
am adoptat Proiec-
tul de Lege pentru

transparentizarea
activității federațiilor
sportive din România, pe
care l-am depus în prima
parte a anului în calitate
de inițiator principal.
Votul a fost covârșitor, cu
258 de voturi favorabile și
o singură abținere.

De acum încolo, modul în
care federațiile își vor ges-
tiona finanțările primite de la
Ministerul Sportului, peste
130 milioane de lei anual, o
să fie public, promovând ast-
fel eficiența și buna adminis-
trare. 

Concret, federațiile care
primesc bani de la stat vor
avea următoarele obligații:

• să dețină o pagină pro-
prie de internet;

• să permită vizualizarea,
pe pagina proprie de internet,
a statutului federației, pre-
cum și a altor acte constitu-
tive, dacă este cazul;

• să publice pe pagina pro-

prie de internet bugetul fede -
rației, programele și strategi-
ile proprii, structura
or  ga   ni za torică, numele și
prenumele persoanelor din
conducerea federației, regu-
lamentele,  lista cluburilor
sportive afiliate, numărul
sportivilor legitimați pe cate-
gorii de vârstă, numărul
antrenorilor și instructorilor
pe ramură sportivă. 

Dacă nu se respectă preve -
derile respective, federațiile
riscă amenzi de la 3.000 lei la
10.000 lei și/sau pierderea
eligibilității pentru finanțare
din fondurile Ministerului
Sportului.Când am inițiat
proiectul respectiv, la în-
ceputul anului 2021, am anal-
izat toate elementele din
spațiul public și am constatat
că lipseau informații vitale.

Spre exemplu, doar 3
federații din 63 și-au publicat
bugetul, iar doar 6 și-au asu -
mat public o strategie pentru
sportul pe care îl coordo -
nează la nivel național. Acest
lucru se va schimba.

Din păcate, suntem în
situația în care din în ce mai
puțini români practică activi -
tăți sportive recreaționale
sau de performanță, una din-
tre urmările negative ale
acestui fenomen fiind redu -
cerea sănătății generale a
populației. 

Totodată, există o resem -
nare la nivel național cu
privire la decăderea sportului
românesc de înaltă perfor -
manță, atunci când se discută
despre marile reali zări spor -
tive din trecut.

Este clar că era nevoie de o
schimbare, iar adoptarea
acestui Proiect de Lege poate
reprezenta un moment de
cotitură pentru sportul româ-
nesc. Le mulțumesc pe
această cale colegilor parla-
mentari care au susținut
inițiativa noastră.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

UN PAS IMPORTANT PENTRU
SPORTUL ROMÂNESC

Înotătorul român
Robert Glinţă a cucerit
medalia de bronz în

proba de 100 m spate la
Campionatele Mondiale
de înot în bazin scurt (25
metri) de la Abu Dhabi
(Emiratele Arabe Unite),
vineri, cu timpul de 49
sec 60 sutimi

Aurul a fost obţinut de
americanul Shaine Casas, în
49 sec 23 sutimi, iar argintul
a revenit rusului Kliment
Kolesnikov, 49 sec 46 sutimi.

Aceasta a fost prima
medalie mondială câştigată
de Glinţă la seniori, care mai
are în palmares un titlu mon-
dial de juniori în 2015, în
proba sa favorită.

Robert Glinţă (24 ani),
campion european la 100 m
spate în 2010, în bazin
olimpic, la Budapesta, a
câştigat bronzul la Kazan la
Europenele în bazin scurt
din noiembrie, în proba de
50 m spate.

Sportivul nostru mai are
în palmares două medalii de
argint la Europenele în bazin
olimpic (ambele la 50 m
spate) şi două de bronz la
Europenele în bazin scurt
(ambele la 100 m spate).

Robert Glință a ratat însă
calificarea în finala probei de
50 m spate,  după ce a fost în-
registrat cu timpul de 23 sec
28 sutimi în semifinale.

A N U N Ţ

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara -
Deva, cu sediul în localitatea Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.
26, judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru ocu-
parea funcţiei contractuale temporar vacantede:

- Bibliotecar cu studii superioare grad I, în cadrul Ser-
viciului Completare, Evidență, Catalogarea colecțiilor,
Compartiment Catalogarea Colecțiilor- 1 post.

Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă, în data de 10.01.2022, ora 10:00, la sediul

bibliotecii.
- Interviul, în data de 14.01.2022, ora 10:00, la sediul bi -

bliotecii.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii:
- studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență;
- cunoştinţe de operare PC: MS Office (Word, Excel), In-

ternet.
Pentru postul scos la concurs nu se solicită vechime în

muncă. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la con:curs

până în data de 30.12.2021, ora 15:30, la Compartimentul
Financiar - Contabil, Resurse Umane.

Relaţii suplimentare, la CompartimentFinanciar - Con-
tabil, Resurse Umane, nr.detelefon0254/216457 (interior 9).

MANAGER,
Ioan Sebastian Bara

Natație

Medalie de bronz pentru
Robert Glință la Abu Dhabi



Ouă fierte, umplute cu ton
Ingrediente: 6 ouă, o conservă de ton, zeama

de la o lămâie, o lingură de maioneză, sare, piper,
o legătură de pătrunjel.

Mod de preparare: Conserva de ton se scurge, se
mărunțește și se amestecă ușor cu maioneza, sucul
de lămâie și condimentele. Ouăle se fierb în apă cu
sare, se curăță de coajă și se taie în jumătăți. Acestea
se aranjează pe un platou, iar deasupra fiecărei
jumătăți se pune câte o lingură din compoziția de
ton, după care, se decorează cu pătrunjel verde.

Salată de sfeclă cu ouă şi caşcaval
Ingrediente: o sfeclă roșie, 200 g cașcaval, 2 ouă fierte, 2 căței de usturoi, două

linguri de maioneză sau smântână slabă, pătrunjel verde, sare și piper după gust.
Mod de preparare: Sfecla se fierbe în apă sau se coace în cuptor. Cât este caldă se

curăță și se dă prin răzătoarea mare. Cașcavalul se rade prin orificiile medii, ouăle fierte
se taie cubulețe, iar la final, se adaugă usturoiul dat prin presă. Ingredientele se amestecă
ușor, se asezonează cu sare și piper, iar la final se încorporează maioneza sau smântâna.
Salata se decorează cu pătrunjel verde și se dă la rece. 

Prăjitură Julieta

Blatul I: 5 ouă, 5 linguri de zahăr, 3 linguri de nucă măcinată, 2 lin-
guri de făină, o lingură de cacao, ½ praf de copt.

Blatul II: Se fac două blaturi (ca de Doboș) din: 4 ouă, 4 linguri de
zahăr, 4 linguri de făină, care se coc pe dosul tăvii, doar pe jumătate.
Se scot din cuptor și se ung cu gem de caise, peste care se pune
următoarea bezea: spuma de la 4 albușuri, bătută cu 8 linguri de
zahăr și o lingură de oțet, apoi se continuă coacerea.

CREMA:  4 gălbenușuri plus un ou întreg se bat pe abur cu 250 g
zahăr, 3-4 vanilii. După răcire, crema se amestecă bine cu 300 g unt.

ASAMBLAREA:  Pentru început, se pune blatul cu spuma în sus,
crema, blatul de nucă, crema, iar la final al doilea blat, cu spuma în
jos.

Glazura: se caramelizează o cană de zahăr, la care se adaugă un pa-
chet de unt.

Important!
• Dimensiunea tăvii: 24/34
• Blatul de nucă se poate însiropa cu sirop de zahăr ars.
• Cantitatea de zahăr poate fi redusă, întrucât prăjitura va fi foarte dulce.

Căciuliţele lui Moş Crăciun

Ingrediente pentru blat: 3 ouă medii, 150 g zahăr, 100 g făină, 3 lin-
guri cacao, 80 g unt,1/2 plic praf de copt, 300 g ciocolată menaj.

Pentru ornat (căciulițe): 350 g frișcă lichida,15 bucăți căpșuni, 2
fiole cu esență vanilie.

Mod de preparare: 
Ciocolata menaj și untul se pun pe baie de abur amestecându-se până

la topire. Separat, se amestecă gălbenușurile cu sarea, zahărul, esența de
vanilie, pudra de cacao și alte arome, care se toarnă peste ciocolata topită
și răcită. La compoziție
se adaugă apoi făina
amestecată cu praful de
copt, iar la final albu șu -
rile bătute spumă. Alu-
atul obținut se toarnă
într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt și se dă la
cuptor pentru 20 de mi -
nute. 

Între timp, se bate
frișca cu zahăr, dacă nu
este îndulcită și se adau -
gă esența de vanilie.
După ce negresa s-a răcit,
se scoate din tavă și se
taie sub formă de cuburi.
Pe fiecare cub se pune cu
un poș frișcă, o căpșună,
iar la fiecare căpșună i se
face o căciuliță din frișcă.
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Friptură de porc, cu bere

Mod de preparare:
Se pregătește o cratiță în care se topește untul și se

pune la călit o ceapă tăiată peștișori și usturoiul.
Compoziția se potrivește de sare și piper, iar peste ea se
toarnă berea și se lasă la foc aproximativ 10 minute, până
scade la jumătate.

Celelalte cepe se taie și ele peștișori şi se pun în tava
de copt. Carnea, sărată și piperată, dată din abundență
cu ulei, se pune peste ceapa din tavă, se unge cu miere și
se dă la cuptor pentru o oră. După acest interval, se
adaugă sosul din bere și ceapă, apoi tava se dă din nou la
cuptor, până ce carnea se rumenește.

INGREDIENTE
1 kg carne de porc, 5 cepe, usturoi, 3 linguri de

miere, 50 g unt, 500 ml bere neagră, cimbru,100 ml
ulei, sare piper.

Ciuperci umplute, la cuptor

Mod de preparare:
Ciupercile se curăță, se spală și li se scot piciorușele.

Piciorușele împreună cu 5-6 pălărioare se toacă
mărunt. Celelalte pălărioare se condimentează cu sare
și piper și se pun o plită sau pe grătar, prăjindu-se pe
ambele părți. Cepele se curăță, se toacă mărunt și se
pun la prăjit în ulei. Când ceapa devin sticloasă, se
adaugă ciupercile tocate, după câteva minute șunca
tăiată cubulețe, o parte din pătrunjelul verde și totul se
condimentează cu sare, piper şi boia. Se lasă la foc
aproximativ 20 de minute, până ce scade apa lăsată de
ciuperci. Compoziția se lasă să se răcorească, apoi cu ea
se umplu pălărioarele de ciuperci. Ciupercile umplute
se așază într-o tavă unsă cu unt. Peste ele se pun ouăle
bătute cu smântână (câte o lingură pe fiecare
pălărioară) și se rade mozzarella deasupra. Tava se dă
la cuptorul preîncălzit pentru 20 de minute, iar când
sunt gata, se presară pătrunjel deasupra.

INGREDIENTE
Ingrediente: 1,5 kg de

ciuperci, 2 cepe mari, 300 g
șuncă, 200 g mozzarella, o
linguriță boia, 100 g
smântână, 100 g unt, 2 ouă,
sare, piper, pătrunjel verde.
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Primăria și 
Consiliul Local Hațeg

Sărbători fericite şi urări de bine în Noul An! 
Lumina şi bucuria acestor zile binecuvântate 

să vă umple sufletele, să aveţi parte 
de sănătate, împliniri și 

pe cei dragi aproape.

La mulţi ani!
Adrian Pușcaș

Primar

Liceul Tehnologic „C. Bursan” Hunedoara
Sărbătoarea Crăciunului - praznicul Nașterii lui Iisus Hristos -

soarele iubirii și dreptății, să aducă tuturor elevilor noștri, a
părinților acestora, cadrelor didactice și tuturor locuitorilor 

Hunedoarei, sănătate, pace sufletească și bucurie, 
iar corul îngeresc din noaptea sfântă 

să le umple inimile de  veselie sufletească. 

Sărbători fericite! La mulți ani! 

Prof. Daniel ARDELEAN
Director 

Marele Praznic al Nașterii Domnului, când
cântările bisericești oferă acordurile unei

simfonii a cerului și pământului, vestitoare a
păcii sufletești, să aducă tuturor locuitorilor
orașului de pe Cerna - Hunedoara, sănătate,

bucurie și încredere în izvorul 
credinței noastre strămoșești. 

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

ec. Viorel RĂCEANU

Primăria și Consiliul Local Blăjeni

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să coboare asupra voastră
doar bucurie și senin, prosperitate, veselie și sănătate.

Sărbători fericite!
La mulţi ani!

Horia Flavius Jurca 
Primar

Primăria și Consiliul Local Romos

Noaptea de Crăciun ne aduce întotdeauna bucurie și 
speranța de mai bine. Lumina ei să fie o binecuvântare 
pentru toți locuitorii comunei noastre, 
iar Anul Nou să vă aducă sănătate și multe bucurii. 

Sărbători fericite ! 

Csatlos-Koncz
Daniela Mihaela
Primar

Primăria și Consiliul Local Vețel
Gândurile bune, sănătatea și fericirea să vă însoțească și în anul care
vine. Sfintele Sărbători de Crăciun și Anul Nou să vă aducă sănătate,

putere de muncă și multe împliniri.

Sărbători fericite !
La mulţi ani !

Ioan Hențiu
Primar

Primăria şi Consiliul Local BRAD
Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus  să vă aducă în case fericire,

sănătate și bucurii. Anul care vine să fie mai prosper, 
iar visele voastre  să devină realitate. 

Sărbători fericite !
La mulți ani!

Florin Cazacu
Primar

Primăria și Consiliul
Local Crișcior

Vestea Nașterii Mântuitorului Iisus 
să aducă liniște sufletească, bucurii 
și prosperitate în fiecare casă. 
Vă dorim să aveți parte de 
sărbători fericite și împliniri, 
alături de cei dragi.

La mulți ani!
Ovidiu Ilie Furdui
Primar

Primăria și Consiliul Local Bunila

Pacea şi bucuria din Noaptea Sfântă de Crăciun 
să vă lumineze viaţa, iar  anul care vine să fie 
mai bogat în împliniri. Dorim tuturor locuitorilor 
comunei noastre sănătate și fericire, alături de cei dragi. 

Sărbători fericite!
La mulţi ani!

Romulus Stroia,
Primar

Crăciunul este sărbătoarea credinței, 
a iubirii, a compasiunii și a generozității. 

Nașterea Mântuitorului este un îndemn la speranță, încredere și 
solidaritate, este un bun prilej să fim mai buni, mai iertători. 

Cu prilejul Sfintei Sărbători de Crăciun vă transmit 
toate gândurile mele bune, să aveți parte de pace, 

sănătate, lumină, căldură și fericire alături de cei dragi!
Sărbători binecuvântate!

La Mulți Ani!
Vetuța Stănescu
Președintele PNL Hunedoara
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În această perioadă, o parte din-
tre visele voastre se vor realiza,
chiar dacă sunt costisitoare. Ca să
vă încadrați în buget, ar fi de
dorit să alegeți cadouri mai puțin
costisitoare și, dacă se poate, lu-
cruri practice. N-ar strica să
acordați mai multă atenție
relației de cuplu.

Este posibil ca sărbătorile să le
petreceți departe de casă, în
vizită la prieteni sau într-o
stațiune montană. Totodată,
reușiți să faceți achiziții impor-
tante pentru casă. La serviciu se
prefigurează unele schimbări,
așa că trebuie să fiți pe fază și să
vă încadrați în normele impuse.

Urmează zile frumoase pentru
voi, cu întâlniri interesante și
șanse de a vă face prieteni noi.
Cunoașteți oameni deosebiți,
care lucrează în domeniul vostru
de activitate, iar relațiile lor vă
vor prinde bine. În preajma
Crăciunului va fi mare agitație și
acasă și la serviciu.

Dacă intenționați să faceți o
călătorie mai lungă în preajma
sărbătorilor, ar trebui să finalizați
pregătirile din timp. Nu uitați de
cadourile pentru cei dragi și, mai
ales, căutați să le cunoașteți
preferințele. La serviciu ați cam
încheiat activitățile importante,
iar acum așteptați concediul.

De sărbători așteptați oaspeți
dragi, așa că vă pregătiți din timp
cu toate cele necesare, și, mai ales,
căutați cadourile adecvate. Dar
atenție la cheltuieli, întrucât
bugetul nu vă permite să faceți
cadouri costisitoare. La serviciu
nu sunt probleme importante.

Pentru voi începe o perioadă
prosperă, plină de evenimente
frumoase. Vă străduiți să finali -
zați munca la serviciu ca să vă
puteți ocupa și de treburile
gospodărești, specifice sărbăto -
rilor. Sărbătorile vă aduc și o
minivacanță, așa că vă așteaptă
zile minunate, de neuitat.

Ați căutat să faceți tot felul de
surprize celor dragi, dar per-
soanele apropiate v-ar putea
schimba programul. De aseme-
nea, pregătirile de sărbători se
pot modifica în ultima clipă, în-
trucât veți primi o invitație de
nerefuzat de la niște prieteni
apropiați.

Perioada aglomerată din aceste
zile vă stresează și vă obligă să
treceți mai repede peste toate.
Primiți vești  de la rude, care vă
vor pune pe gânduri, dar acest
lucru nu vă schimbă programul
de sărbători. Dacă plecați în
vacanță, veți fi însoțiți de prieteni.

Aveți planuri mari și căutați co-
laboratori printre persoanele
apropiate, care vă pot sprijini. Din
punct de vedere financiar, pe-
rioada este ceva mai dificilă, în-
trucât trebuie să achitați tot felul
de facturi. La serviciu vă străduiți
să încheiați la timp toate
activitățile.

Faceți față tuturor problemelor
care se mai ivesc pe parcursul in-
tervalului. La serviciu sunt zile
mai dificile, dar reușiți să treceți
peste toate cu bine. S-ar putea să
achiziționați un obiect care, în
timp, se va dovedi inutil. Așa că
mare atenție la cheltuieli.

La locul de muncă s-ar putea să
apară unele probleme privind
salarizarea, dar situația va dura
foarte puțin. Primiți, totuși, banii
la timp, iar cadourile pe care le
veți oferi celor dragi vor fi pe
măsura așteptărilor. Sărbătorile
le veți petrece în familie.

Deciziile financiare pe care le luați
în această perioadă vor fi pe ter-
men lung, așa că ar fi bine să
puneți în balanță avantajele și
dezavantajele. Faceți cumpără -
turi costisitoare, pentru a oferi
cadouri deosebite. De sărbători vă
bucurați de atenția celor dragi.

• Discuție între soți
- Draga mea, ce ai vrea să-ţi aducă Moş Crăciun? 
- Doar pe tine dragul meu... Şi,dacă s-ar putea...

într-o limuzină... 
- Nu ţi se pare că vrei cam mult? 
- Bine, bine, atunci să-mi aducă numai limuzina.

• Discuție între prietene
- Ce cadou ţi-a adus Moş Crăciun, Mimi? 
- Un storcător de fructe şi legume. 
- Şi merge bine?
- Mda... merge... numai că după ce trec

sărbătorile, va trebui să zugrăvim bucătăria.

• Curiozitatea unei vecine
- Ce zici, vecină? N-ai dori ca Moş Crăciun să-ţi

aducă o maşină automată de spălat? 
- Nu, nu cred... Sunt mulţumită de soţul meu ac-

tual! 

• Discuție între prieteni
- Nevastă-mea şi-ar dori de Crăciun ceva de pus

la gât... 
-  Şi ai să-i faci cadou un colier? 
-  Ei, aş! De unde atâta belşug? Lasă, că un fular

e mai sănătos!

• Un telefon, de 1 ianuarie
– Alo, Mărie! La mulţi ani! Ia zi, ce-ai făcut de

Revelion? 
– Nimic, am stat toată noaptea în pat, ca de obi-

cei.
– Frumos, frumos! Şi? A fost multă lume?

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Luni, 27 decembrie, ora 21,00

Scorpionul 
”Scorpionul” este o dramă de familie, plină

de intrigi, care spune povestea unei fete pe
nume Ferda, fiica celebrului Perihan Emgen,
care a fost abandonată la vârsta de un an. Pen-
tru toate necazurile ei,  Ferda o învinovățește
pe mama sa. De aceea, ea dorește să se
răzbune, dar când începe să-și pună planul în
aplicare, provoacă accidentul mortal al surorii
sale. De aici se naște un adevărat război între
Ferda și mama care a părăsit-o.

Vineri, 24 decembrie, ora 18,45

Bagaj de sărbători 
Filmul spune povestea pilotului Pete Murphy,

aflat în prag de pensionare, care are o iubită mai
tânără, însoțitoare de bord, și cu care dorește să se
căsătorească. Dar acest lucru poate fi posibil doar
după divorțul lui de Sarah Murphy, medic pediatru,
împreun cu care are două fete. Atunci când Pete
vine la soția să semneze actele de divorț, aceasta îi
cere, în schimb, să se împace cu fiicele sale pe care
le-a părăsit. Sarah îi propune să petreacă
sărbătorile în familie, având astfel posibilitatea să
se apropie de fiicele sale. Încercările lui de a fi de
folos familiei par a fi zadarnice întrucât în viața fi-
icelor sale s-au petrecut multe lucruri de care el nu
avea habar.

TVR 2

Umor de Sărbători

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

I - T - UZA - B - STI - U - M - ADVENT - BRAZI - CADOU - ESTUAR - ORORI - FAUR - AI - IR - OA - ARATA - RAI - N - DECEMBRIE - ELFI - T - AA - RAS - AE - AS - TU - FO - CEA - TA - NB -

IU - MIAR - GER - HORN - IESLE - ZM - RATAN - OLOG - MOHAIR - IB - RI - STA - AC - LA - LE - D - JINGLE BELLS - RAID - ESUA - AU - ET - AIA - LER - TL - RUJA - ARI - REA - E - KRIS

KRINGLE - IA - MOS - ATE - IT - EA - LI - BABA - BI - NA - OPT - CU - CA - OT - NASTEREA DOMNULUI OIER - RSA - ORNAMENTE - DI - ALA - R - DOTATA - SA - NES - NAUT - BA - AFILIA
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Trăim într-o lume
nebună, nebună,
alergând cu ,,limba

scoasă” după lux și
meschinării, atât politi-
cienii cât și unii dintre
preoți. Arhiepiscopul
Tomisului, Teodosie, le
spunea preoților să fie pe
măsura poporului sărac,
să lase limuzinele de lux,
cluburile și sălile de slăbit
și să vină în întâmpinarea
poporului sărăcit de
conducători și așa-zișii
politicieni. 

“Nu fac parte din ţinuta
unui teolog astfel de sporturi,
cu box, cu tehnici de autoapă -
rare. Când aud că unii aleargă
să slăbească, de ce nu fac 100
de mătănii? Şi le recomand
multora sportul acesta care
foloseşte şi trupului, dar şi su-
fletului”, a spunea ÎPS Teo-
dosie.

VI SE PARE CĂ AM VENIT
SĂ DAU PACE PE PĂMÂNT?”

(Luca 12;51)

În unul dintre cele mai în-
focate cuvinte de învățătură și
avertisment ale Mântuitoru-
lui, El ne spune că a venit  să
arunce “foc” pe pământ și
“dezbinare”.Acestea sunt cu-
vinte nespus de puternice și
care avertizează fără drept de
apel. Cei care ascultă de Mân-
tuitorul și doresc Mântuirea
trebuie să-și împlinească  cele
spuse de El. Nu este cale “îm-
prejur”. Iar scopul Creștinis -
mului a fost și a rămas ca
toate să devină “una” prin și
în Iisus Hristos. Prin El
dezbinarea păcatului se va în-
locui cu “dezbinarea” după
Credință. Iar “dezbinarea”
credinței înseamnă alegerea
grâului de pleavă, a grâului de
neghina.

Cuvintele lui Iisus sunt
pentru totdeauna și se
adresează condiției umane în
“general” și în “detaliu”;
acuma două mii de ani, astăzi
și întotdeauna. Existența
noastră omenească în această
lume este scurtă, de fapt
foarte scurtă. Dar în acest
timp scurt, trebuie să facem
ceea ce este drept și la caz că
nu o vom face, urmările vor fi
devastatoare și veșnice. Iar
aceasta înseamnă mai întâi să

recunoaștem ce este drept și
ce nu este drept în circum -
stanțele existențiale care ne
sunt date. Între stările
lumești pe care toți și fiecare
le înțelegem se află condiția
de ‘bogăție” și sărăcie”. Este o
condiție care este datorată
păcatului din lume, dar care
poate face ca păcatul să fie
mai mic, prin obligația celor
“bogați” de a ajuta pe cei
“săraci”. Această ajutorare
este în fapt una dintre cele
mai esențiale obligații
creștine. 

Asuprirea săracilor și
neglijarea lor 

Atrage mânia lui Dum-
nezeu, la fel și divizarea lumii
între săraci și bogați.

În Statele Unite, cea mai
bogată țară a lumii, 90% din
bogăția țării este deținută de
mai puțin de 1% din
populație. Dacă până prin
1965 raportul dintre salariul
unui muncitor mediu și al
unui patron era de la circa 1l
la 20, acuma a ajuns de 1 la
300! Între 2000-2017 salariul
mediu al unui muncitor a
crescu cu circa 11%, veni-
turile patronatului au crescut
cu 1000%! Este scandalos.
Dar încă mai scandalos este
faptul că,  în discursul “ofi-
cial”al “puterii”, se declară că
în USA nu există clase sociale,
toți sunt egali. Este o afir ma -
ție absolut stupefiantă. Țările
avansate dețin peste 80% din
bogăția lumii la o populație
ceva mai mică de 25% din
populația lumii. Această ine-
galitate nu este doar ne -
dreaptă, este pur și simplu
obscenă. 

Iar pentru a încununa și
permanentiza această ne -
dreaptă orânduire a fost
lansată ideologia “globalis-
mului” și sistemul “globalist”.
Aceasta înseamnă încercarea
de a legifera inegalitatea, de a
o declara stare ideală și
perpetuă. Acestui scop
servesc NATO, Europa Unită
și Bruxelles, ”soroșismul”,
Organizațiile Ne  Guverna-
mentale, adică “imbecilii
utili”.

Această adunătură de neo-
ciocoi, de parveniți și de

“neica nimeni” stau în fruntea
bucatelor și sunt sprijinitorii
haosului de stat. 

Clasa ”neamului prost”

Înflorește în condiții tul-
buri, mlăștinoase, de haos. O
astfel de clasă susține clasa
politică jalnică pe care o
avem. Însă mai exact, “nea-
mul prost” este cel care
susține pe cei mai decăzuți și
corupți politicieni. Ei sunt cei
care doresc menținerea “stat-
ului paralel”, a haosului
instituționalizat, ei sunt cei
care promovează “sorosis-
mul” cel mai sordid, ei sunt
cei care aparțin mișcării
cretinoide #rezist și ei sunt
cei care dau curs chemărilor
anti-românești emise prin
sinistrele Organizații Ne Gu-
vernamentale (oficine de
spio naj și promovare a in te -
re  selor străine). 

Dar nici asta nu ajunge
acestor monștrii abominabili.
Ei urmăresc, prin intelectuali
vânduți, dejecții ale bunului
simt, să distrugă toate valo-
rile, toate standardele care
definesc Neamul Românesc.
Sunt cei care se declara îm-
potriva “corupției” în prin-
cipiu și care, senini, acceptă
privilegiile economice pe care
le au prin bunicii sau părinții
lor hoți. Cu puțină vreme în
urmă am auzit pe una dintre
aceste ”cretine” răsfățate,
absolventă a unui liceu
aproximativ și “studentă” cu
plată, o golancă ale cărei
“calități” pot fi apreciate doar
pe “centură” sau în echivalen-
tele “Crucii de Piatră”, deci
această idioată” spunea: “Cat-
edrala mântuirii proștilor”.
Cretina, se consideră și
deșteaptă! Nu este un caz sin-
gular, este unul ilustrativ.

În aceste condiții să ne am-
intim că, în urmă cu aproape
două mii de ani,  Plutarh
spunea: ”inegalitatea dintre
bogați și săraci este cel mai
vechi și mai grav pericol pen-
tru viață oricărui stat”. Dacă
inegalitatea economică nu va
fi rezolvată prin măsuri
pașnice, ale statului, atunci va
fi realizată prin violență. Și tot
va fi realizată!

În primul rând trebuie re-

cunoscut că această inegali-
tate nu mai poate fi tolerată.
Apoi trebuie recunoscut că
cei “bogați” și cei “săraci” nu
au interese comune, au in-
terese divergente. În această
înțelegere este necesară
apariția unui partid care să
militeze pentru interesele
celor săraci și este necesar că
legislația țării, în mod expres
să ajute pe cei săraci. În
esență și minimal ar trebui să
fie cerută o redistribuire de
bunuri. Acest lucru poate fi
obținut prin impozit progre-
siv bazat pe venit și propri-
etate. Cei “bogați” trebuie să
plătească mai mult, de fapt
mult mai mult. Concret, în
România, patronii frauduloși
ar trebui să plătească impozit
pe  valoarea actuală a celor
însușite în 1990, și acest im-
pozit să fie retroactiv. Ar fi o
sumă considerabilă, dar în-
casarea ei ar fi și necesară și
dreaptă. Să nu ne amăgim! 

Dacă aceste lucruri nu se
vor face pașnic, se vor face
prin violență. Iar săracii tre-
buie să știe că ceea ce ei cer
nu este “pomană”, este drep-
tate socială. O dreptate care
înseamnă rușine de oameni și
frică de Dumnezeu

Savatie Baștovoi spunea:
„Niciodată lumea nu a fost

condusă de oameni mai șterși,

mai lipsiți de orice farmec”. 

Cu mai mulți ani în urmă,
vreo 20, citeam ce spunea
Sfântul Antonie cel Mare: ”va
veni o vreme când oamenii
vor înnebuni, iar dacă va
rămâne cineva sănătos, îl vor
declara bolnav”. Astăzi mil-
ioane de oameni stau cu gura
căscată la televizor așteptând
să se dea Legea. Care lege?
Legea de care depinde viața
lor. Milioane de oameni
tremură că iacă, iacă vine
legea. Ce nebunie! 

În numele legii, 
ni se cere să renunțăm 

la lege!

De unde au apărut toți
acești legiuitori și de când
prostimea e atât de ascul -
tătoare de lege? Niciodată
lumea nu a fost condusă de
oameni mai șterși, mai lipsiți
de orice farmec. Parcă îi cresc

la întuneric, să nu știe ce e lu-
mina și bunătatea. Acești oa-
meni storc miliarde de euro
ca să se adune să hotărască
soarta sobelor cu lemne din
casele țăranilor. Apoi, dacă se
cuvine sau nu, ca porcul să
mănânce coji de cartofi din
căldarea de lângă plită (nu se
cuvine!). Apoi că scroafele nu
mai pot crește pe lângă casă.
Toți străinii exploatează pă -
du rile noastre, iar noi nu
avem voie să facem focul cu
lemne. Ne exploatează gazele,
iar noi luam gaze de la ruși.
Apa o luăm de la francezi,
curentul de la italieni, sarea o
luă din China. Noi nu mai
exportăm decât ”femei
ușoare” și hoți. Restul, impor-
tam tot ce a fost al nostru.
Felicitări clasei politice care a
vândut tot, a îndatorat acest
popor până la gradul de insu-
portabilitate. Am fost conduși
de inculți.

Și când te gândești că totul
a început cu niște biete pa-
rade de homosexuali… Dar
dacă firea omului se schimbă,
prin lege se va schimba însăși
firea legii. Iată de ce aceste în-
demnuri nu mai pot fi numite
legi, ele fiind porunci, porunci
absurde menite să instaureze
nebunia și haosul. Halal
Alegător,  Halal Ales!

Poate la asta se referea
Marele Antonie? Marii noștri
conducători la ce se mai ref-
ereau? A EȘUAT STATUL, AU
EȘUAT ȘI EI!

LA MULȚI ANI! SĂRBĂ -
TORI FERICITE! 

CRĂCIUN ȘI UN AN NOU
FERICIT, FĂRĂ PANDEMIE ȘI
VACCINURI! 

Al dumneavoastră, același
care a încercat un dialog cu
dumneavoastră cât mai
aproa pe de adevăr. Dacă am
reușit sau NU, dumnea voas -
tră mă judecați sau apreciați.

Prof. ing. Ioan Romeo Mânzală
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Un popor dezbinat, îndatorat și
vândut pe o traistă cu fructe

ceruite și injectate
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Asociația Cadrelor Militare în Rezervă
și Retragere din MAI Filiala Țebea

Pacea şi bucuria din Noaptea Sfântă de Crăciun să vă lumineze viaţa,
iar  anul care vine să fie mai bogat în împliniri. 

Sărbători fericite!
Alexandru Negoiță                                                             Cornel Poenar

Președinte                                                                      Vicepreşedinte

EUROVENUS
Vestea Nașterii Mântuitorului Iisus să vă aducă 

bucurie și liniște sufletească. 
Vă dorim să aveți parte de sărbători binecuvântate,

iar Noul An să-l petreceți alături de cei dragi.

Crăciun fericit!
La mulți ani!

Ionel Olteanu
Administrator

În prag de sărbători creștine, cu pace, lumină și bucurie în suflet, 
vă doresc zile minunate, pline de căldura familiei. Anul care vine 

să vă aducă liniște sufletească, sănătate, realizări și vise împlinite!

Crăciun fericit și binecuvântat!

Ana Maria Gavrilă
Deputat independent de Hunedoara

Primăria și Consiliul Local Băița
Gândurile bune, sănătatea și fericirea să vă însoțească și 

în anul care vine. Sfintele Sărbători de Crăciun și Anul Nou 
să vă aducă sănătate, putere de muncă și multe bucurii.

Sărbători fericite !
Damian Diniș

Primar 

RUSTICARM PODELE
Cel ce s-a Născut în Sfânta Noapte de Crăciun 
să vă umple casa cu pacea și binecuvântarea Sa.
Gânduri bune și urări de sănătate tuturor
salariaților, colaboratorilor și partenerilor 
noștri cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Sărbători fericite !
La mulţi ani!

Cristian Indrieş
Administrator

GRUPUL DE FIRME

QUANTUM DEVA
Steaua Sfântă din Noaptea de Crăciun
să vă lumineze viața și să vă îndrepte
pașii spre fericire. Anul care ne calcă
pragul să vă aducă numai bucurii 
și să-l petreceți alături de cei dragi!

Sărbători fericite și La mulți ani!

Delia Alic
Administrator

Spitalul Municipal
”Al.Simionescu” Hunedoara

Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus să vă aducă în case fericire,
sănătate și bucurii. Anul care vine să fie mai prosper, 

iar visele voastre să devină realitate. 

Sărbători fericite !
Ec. Radu Budae

Manager

Sfânta Noaptea de Crăciun ne aduce întotdeauna

bucurie și speranța de mai bine. 

Fie ca lumina ei să pătrundă în fiecare casă, 

să fie călăuză spre un an mai bun 

și mai prosper.

Sărbători fericite!

La mulţi ani!

Florin Oprişa

Viceprimarul municipiului Brad

Direcţia Generală de Administrare 
Monumente şi Promovare Turistică 

a Judeţului Hunedoara

Când Lumina Sfântă din Noaptea de
Crăciun pătrunde în fiecare casă,

dorim tuturor salariaţilor şi 
colaboratorilor noştri fericire,

sănătate şi numai bucurii. 
Noul An să vă găsească alături de

familie, în pace şi bunăstare!

La mulţi ani!

Radu BARB
Director
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TALON de ANUNŢ GrATUiT PeNTrU PerSOANe FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând garsonieră Deva, zona

piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781. 

l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon,  2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.

l Vând apartament Deva, 60 mp.,
str. Al. Pescarilor, bl.A 10. sc.1, parter
față, colț, două intrări, băi, focuri,
beci, terasă, proiect balcon, posibilități
de extindere o cameră. Preț: 255.000
lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

l Vând apartament 3 camere,
baie +bucătărie, cartier Dacia, Al,Ro-
manilor, bl.11, sc.I, et.4, ap.19. Preț:
50.000 lei, telefon: 0737.148.544.

l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, telefon:
0737.192.061.

l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând casă și grădină intravilan
10000 m şi alte parcele, Ilia sat Bacea
nr.31. Volieră păsări, pavilion remorcă,
grinzi pentru pod peste apă, 3 butoaie
de 1600 kg fiecare, 2 bazine fibră sticlă
50 t, țeavă neagră. Informaţii şi detalii
la tel.0730.903.368.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

l Vând casă cu grădină, în
suprafață de 4700 mp, pretabilă 
pentru casă de vacanță sau cămin
pentru persoane vârstnice. 
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă cu grădină, 
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând apartament trei camere,
decomandat, et.2,  două băi, CT, gresie,
parchet, ușă metalică, zona piață
Deva. Preț: 72.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, parter, semideco-
mandat, contorizat, neamenajat, ușă
metalică. Preț: 45.000 euro, (fără
agenție), telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, mobilat, 54 mp, CT,  2 bal-
coane închise, et.7, zona gării, Deva.
Preț: 55.000 euro, tel: 0731.431.429.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

l Vând casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Vând foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

l Vând casă, renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră, zona piață,
Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând casă, în roșu, grădină
mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

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

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere spațiu-
hală pentru 3 auto sau prestări ser-
vicii. 552Spațiul se află în cartierul
Oituz, vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, tele-
fon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, ter-
mopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pen-
tru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.

l Închiriez/vând casă cu 5
hectare pământ, fân și pomi, grajd,
întabulată CF, utilități, cale de acces,
la 300 m de comuna Blăjeni, telefon:
0728.846.517.

l Închiriez teren la DN 7, zona
Dedeman, front stradal, cu toate
utilitățile, 500-1000 mp. Preț: 1
euro/mp, 0723.350.905.

l Închiriem spații de depozitare,
DN7, diverse suprafețe, intrare tir,
zona Volvo, telefon: 0723.350.905.

l Închiriez spații și teren pentru
depozit de la 100 mp la 500 mp, pen-
tru diverse activități. Preț: de la 1 la 5
euro, telefon: 0723.320.965.

l Ofer pentru închiriere spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. 
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

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 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi în zona localității
Abrud. Preț: 20.000 euro, telefon,
0720.855.002.

l Vând teren în localitatea Bejan,
comuna Șoimuș, 2880 mp, FS 33 m,
apă, gaz, curent, proiect TOPO. Preț:
39.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren extravilan, întabulat
dar neparcelat, 1ha și 13 ari. Hațeg,
Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul
locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. 
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale 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 în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi 
fructiferi, zona localității Abrud. 
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 0790.641.826.

l Vând teren intravilan, Deva,
zona Boromir, 4200 mp, FS 33 m,
anexe, toate utilitățile. Preț: 50
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren intravilan în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. 
Telefon: 0742.187.459.

l Vând teren intravilan în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS.
5,25, la 10 km de Deva și 14 km de
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 0769.213.866.

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, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO

l Vând sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, toate
dotările tehnice, taxe la zi, 4 jante de
rezervă, consum mic. Preț: 3000 euro,
telefon: 0720.528.350.

l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro, telefon:
0720.528.350.

l Vând Opel Astra, AF 1998,
arată foarte bine,. ITP făcut, pornire
ușoară. Preț: 1100 euro, tel.
0721.312.310.

l Vând electromotor alternator,
radiator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

OFERTE SERVICII

l Domn serios, cinstit și corect, cu
credință și frică de Dumnezeu, doresc
să mă angajez, cu carte de muncă, ca
paznic la un post fix. Rog și ofer seri-
ozitate! Telefon: 0731.129.646,
0762.754.969. 

l Supraveghez doamne vârstnice
și îngrijesc copii peste doi ani. Rog și
ofer seriozitate. Telefon:
0731.129.646.

l Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva
și împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

l Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.
Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646,  0736.175.735,
0762.754.969.

MATRIMONIALE

l Sunt o persoană singură, cu
handicap și doresc să cunosc o soră de
la cultul Baptist, penticostal, creștin
după evanghelie. Rog seriozitate, Tele-
fon: 0774.042.022.

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, sin-
gur, cu situați materială bună, doresc
să cunosc pe cineva cu vârstă de până
la 40 de ani, fără obligații, care
dorește o relație serioasă. Rog seriozi-
tate, telefon: 0720.441.592.

l Domn, 52 de ani, 190/93, din
Deva, singur, fără obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă singură,
creștină, cult penticostal sau baptist,
pentru prietenie/căsătorie, din Deva
sau împrejurimi. Aștept doar SMS pen-
tru a lua legătura. Telefon:
0752.396.515.

l Sunt o persoană cu dizabilități,
doresc să cunosc o persoană de sex
opus, de preferință cultul baptist sau
penticostal, să fie serioasă și cu frică
de Dumnezeu. Telefon: 0774.042.022.

l Tânăr simpatic, 33/180/80 kg.
cu locuință și auto, serviciu stabil,
harnic și serios, doresc căsătorie cu o
doamnă/domnișoară compatibilă,
poate avea și un copil. Neserioasele să
se abțină! Telefon: 0731.003.834.

l Domn, 65/168/56, singur, sin-
cer, fără vicii, pensionar cu locuință,
doresc căsătorie cu o doamnă cu
aceleași calități, nematerialistă. Rog
seriozitate. Telefon: 0745.649.281.

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 serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

l Pensionar, serios, bine situat,
fără obligații și vicii majore, doresc să
cunosc o doamnă între 52-56 de ani,
de condiție bună, frumoasă, gospodină,
pentru prietenie sinceră, de lungă
durată. Tel. 0790.641.826.

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, de vârsta a treia, fără vicii,
doresc să cunosc o doamnă fără vicii
pentru o prietenie de durată. Telefon:
0254.211.731, după ora 16,00.

l Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

l Domn, 64 de ani, 170/80, singur,
cu apartament în Deva, doresc să
cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 
să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -
tatea. Telefon: 0774.941.520.

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 Domn singur, divorțat, 52 de ani,
190/92, fără vicii, obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi pentru o relație frumoasă
de prietenie, poate chiar mai mult.
Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,
0752.396.515.

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

ANUNŢ UMANITAR

l Persoană singură, cu handicap
gradul II și cu venituri mici dorește să
fie ajutat. Telefon: 0774.042.022,

DIVERSE

l Vând vin negru, din struguri
selecționați, producție proprie, fără
chimicale și zahăr, la 8 lei/litru, în vas
propriu, minim 5 litri. Telefon:
0724.451.762.

l Vând magnetofon Kastan, rus-
esc și două boxe aferente, multe benzi
înregistrate cu toată gama de muzică,
canapea extensibilă cu ladă, scule de
mână electrice pentru tâmplărie. Tele-
fon: 0720.855.002. 

l Vând trotinetă OXELO, preț 50
lei. Telefon: 0743.137888.

l Vând diferite obiecte vechi:
tablouri pictate pe sticlă și pânză,
covoare de lână țesute manual,
preșuri, toate noi. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.

l Vând foarte ieftin mașină de
făcut pâine, marca  Zass, nouă. Tele-
fon: 0745.344.510.

l Vând plită ceramică și cuptor
electric, noi, nefolosite, ”Kontinent”.
Preț 1100 lei, pat din lemn lăcuit,
200x80, cu saltea Relaxa, pentru o
persoană, telefon: 0729.458.187,
0744.754.310.

l Vând cizme de femei nr.36 și 37,
din piele, stare foarte bună. Preț: 100
lei, telefon: 0749.086.041.

l Vând frigider Arctic, 2020,
garanție 7 ani și aragaz ”Indesit”,
model 2020, garanție 5 ani. Preț: 500
lei, telefon: 0738.464.518.

l Vând pârlitor pentru pârlit
porci, pe lemne, acționat cu ventilator
electric 220 V, nou. Preț negociabil,
telefon:  0732.052.844.

l Vând mașină de spălat Albatros
MMT cu storcător, folosită câteva luni,
în garanție. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând aparat de făcut cârnați.
Preț: 100 lei, telefon: 0726.184.994.
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16 - ACTUALITATE

Activitatea Goscom Orăştie

Bucuria Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos 
să vă fie călăuză spre un an mai bun și mai prosper.

Sfintele sărbători să le petreceţi în pace şi 
bucurie, alături de cei apropiați.

La mulţi ani!
Fabius Kiszely

Manager

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului să fie prilej de bucurie 
în fiecare casă. Lumina minunii de la Bethleem să vă aducă speranța 

în inimi. Iar în anul care vine, vă doresc să aveți parte de zile frumoase,
de sănătate și reușite în tot ceea ce vă doriți!

Sărbători fericite! La Mulți Ani!

Alin Adam ȚAMBĂ, 
Vicepreședinte al 

Consiliului Județean Hunedoara

Au trecut deja doi ani de când trăim cea mai gravă criză sanitară mondială din ultimii
70 de ani. Virusul COVID – 19 a îngenuncheat o lume întreagă. Dar dincolo de efectele
bolii asupra oamenilor, şocul provocat de pandemie  a avut un impact puternic asupra
economiei şi vieţii sociale, impunând decizii de natură economică și socială cu adevărat
radicale. În toată această perioadă, a trebuit să învăţăm prin încercări ce funcţionează
bine şi ce trebuie ameliorat. Acum trebuie să transformăm soluţiile ad-hoc utilizate pentru
a face faţă crizei prin structuri instituţionale permanente.

Chiar dacă parcurgem cu toţii o perioadă atât de complicată, am încredere că şi acum,
ca de fiecare dată în istorie, vom avea capacitatea de a depăşi momentele dificile şi în
2022 vom lăsa în urmă ce a fost mai rău din pandemie.

Am convingerea fermă că era intervenţiei publice masive în vieţile noastre prin decizii
obligatorii, se va sfârşi în această iarnă.

Am speranţa neclintită că anul viitor va fi un an mai bun pentru toţi românii!
Vă doresc din toată inima să aveţi sărbătorile Crăciunului, Anului Nou şi ale Bobotezei

cu pace, cu sănătate, cu bucurie în inimă, curaj în suflet, cu oameni buni în preajmă şi
multă înţelepciune.

Sărbători binecuvântate!
La mulţi ani!

Viorel Salan
Deputat PSD de Hunedoara

Acum, când timpul stă să-şi împartă 
trupul între vechi şi nou,

Când colindul îşi pregăteşte cu emoţie armoniile,
Când magii străbat lungul drum 

pentru clipa cea de taină,
Acum, în prag de Sfântă Sărbătoare străbună,

Primiți din partea noastră calde urări de fericire,
Sănătate, belşug şi împliniri!

Un Crăciun frumos alături de cei dragi!
Un An Nou fericit!

Cu stimă, 
Primar, Bedea Camelia

Primăria și Consiliul Local 
al Comunei Vălișoara

Cu ocazia Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului și în prag de
An Nou, vă adresez cele mai sincere urări de sănătate, bucurii
și împliniri. Să aveți parte de sărbători binecuvântate, 
pline de lumină și de un An Nou prosper!

Sărbători fericite! La Mulți Ani!

Ion BĂDIN, 
Vicepreședinte al Consiliului Județean 
Hunedoara

Cu prilejul Crăciunului şi Anului Nou, 
vă doresc sănătate, fericire şi împlinirea 

celor mai nobile gânduri! În anul care vine să fim 
mai toleranți, mai iubitori, mai înțelegători, 

să privim cu încredere spre un viitor mult mai bun!

Sărbători fericite! La Mulți Ani!

Daniel DAN, 
Secretar General al Județului Hunedoara

Revelion în aer liber 
Deva – Primăria Deva şi Centrul cultural „Drăgan Muntean” vor orga-

niza, în acest an, un Revelion în aer liber. Programul se va derula pe 31 de-
cembrie, începând cu ora 23,00, în Piața Victoriei, pe platoul din fața
Centrului Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

Pe scenă vor concerta trupele „The Story” - de la ora 23,00, şi „Quas” -
de la ora 00,10, iar între cele două recitaluri, de la ora 00,00, trecerea în
noul an va fi marcată printr-un spectaculos foc de artificii.

Evenimentul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor în
vigoare impuse de autorități, în vederea prevenirii și combaterii
răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Deva - Patinoarul artificial de la
Deva,  amplasat şi în acest an în Parcul
Cetate, a fost deschis pentru iubitorii
sportului în aer liber în perioada de-
cembrie 2021 - februarie 2022.

Pe toată durata funcționării pati-
noarului, copiii cu vârsta până la 12 ani,
cu domiciliul în Deva vor beneficia de
acces gratuit. 

Pentru alte categorii de iubitori ai
distracţiei pe gheaţă, tarifele sunt de 10
lei, pentru fiecare serie de patinaj
(două ore). Tot 10 lei se vor plăti pen-
tru închirierea patinelor, pentru fiecare
serie de patinaj (două ore). Închirierea
patinelor se face pe baza unui act de
identitate: carte de identitate, permis
de conducere auto sau pașaport.

Copiii cu vârsta sub cinci ani au
acces cu patinele doar însoțiți de per-
soane echipate adecvat pentru patinaj.

Capacitatea patinoarului va fi de 90 de
persoane pe serie.

Toți cei care utilizează patinoarul ar-
tificial din Parcul Cetății Deva trebuie
să respecte întocmai regulamentul de
funcționare afișat la intrarea în incintă.
De asemenea,  se vor respecta toate
măsurile în vigoare impuse de
autorități, în vederea prevenirii și com-
baterii răspândirii virusului SARS-CoV-
2. Patinoarul artificial are o suprafață
de 450 de metri pătrați și se află în ad-

Patinoarul în aer liber 
s-a deschis la Cetate


