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Postul CrăCiunului

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 9
Este cunoscut și respectat
de către credincioșii din 
întreaga lume. Începe marți,
15 noiembrie, ține 40 de zile
și se încheie în data de 
24 decembrie. 

sănătAtePAg. 16
Persoanele peste 65 de ani
pot să-şi verifice gratuit
glicemia şi tensiunea
arterială, cu prilejul Zilei
Mondiale de Luptă 
Împotriva Diabetului 
Zaharat, luni, 14 noiembrie.

GRATUIT

Vânzarea termocentralei mintia,
contestată la tribunal 
Vânzarea termocentralei mintia,
contestată la tribunal 

AdministrAţiePAg. 16
Un nou eveniment de
suflet la Primăria comunei

Vaţa de Jos. Sărbătoarea
Troiţei este organizată, în
cinstea înaintaşilor şi 
a credinţei, de
administraţia locală.

Redacția ziarului Accent Media 

şi tipografia funcţionează

în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.

Punct de reper: 

clădirea administrativă din sticlă, 

vizavi de staţia Opera.

Tel. 0722.402.044.

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Familiile fără copii vor fi sprijinite cu 
3.000 de euro pentru tratamentul de
fertilizare in vitro, a anunţat, la Deva, 

ministrul Gabriela Firea. /Pag.5

IMPORTANT!!!
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L
a sugestia mai mul-
tor conducători auto
care apreciază

eficiența activității pe
linia monitorizării trafi-
cului rutier dovedită de
polițiștii de la Postul
Teliucu Inferior din
cadrul secției V a Poliției
Rurale Hunedoara,
încercăm să creionăm

succint câteva aspecte
consemnate pe teren.

... O dimineață senină de
octombrie. Poposim la un
punct stabilit, mai exact
lângă așa numitul „pod de la
Iuba” unde circulația rutieră
se află mereu într-un flux
continuu, pe aici trecând zil-
nic maşini din comunele
Toplița, Ghelari, Lele se, Lun -

ca Cernii și Teliucu Inf. 
Am făcut cunoștință cu

agentul principal Conț
Patrick Ionuț, dar și cu
agenții Dingă Claudia Adri-
ana și Glăvan Ion Nelu. Le-
am admirat profesionalismul
cu care știu să monitorizeze
traficul rutier, cu accent pe
prevenirea de accidente, dar
și depistarea nerespectării

legilor circulației rutiere,
printre care conducerea au-
toturismului sub influența
băuturilor alcoolice.

Unul dintre conducătorii
auto oprit în trafic pentru a
prezenta documentele solic-
itate, Petroesc Marin Vio -
rean, din satul Cinciș-Cerna,
ne-a declarat în exclusivitate:
Agentul principal Conț (cum
bine i-am reținut numele)
care mi-a făcut semn să
opresc, a dovedit în dialogul
cu mine răbdare și mult

calm, profesionalism și re-
sponsabilitate. A pus accent
pe prevenția de care trebuie
să dea dovadă un conducător
auto, dar și pe respectarea cu
strictețe a Codului Rutier. A
dovedit prin atitudine și
discuții un respect față de
meseria aleasă. 

Felicit polițiștii de la Pos-
tul Teliucu Inferior.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Respect față de meseria aleasă

I
nspectoratul Teritorial
de Muncă Hunedoara -
după cum ne puncta

CRP Cristina CREȚ -dorește
să aducă la cunoștință atât
angajatorilor, cât și
angajaților noile
modificări ale Codului
Muncii care au intrat în
vigoare începând cu data
de 22.10.2022.

Astfel, a fost publicată în
Monitorul Oficial Legea nr.
283/2022 pentru modifi-
carea și completarea Legii
nr.53/2003 - Codul Muncii,
precum și a Ordonanței de
urgență a Guvernului
nr.57/2019 - Codul Adminis-
trativ.

Noile prevederi se referă la
instituirea concediului de în-
grijitor salariatului în vederea
oferirii de către acesta de în-
grijire a unei rude sau a unei
persoane cu care locuiește în
aceeași gospodărie și care are
nevoie de îngrijire (se adaugă
art.152ˆ1), absența de la locul
de muncă în situații de
urgență (se adaugă art.
152ˆ2), concediu paternal (se
adaugă art.153ˆ1 și art.
153ˆ2), programul individual-
izat de muncă pentru toți
salariații, inclusiv pentru cei
care beneficiază de concediu
de îngrijitor (modificarea

art.118 alin.1), trecerea pe un
post vacant care îi asigură
condiții de muncă mai favora-
bile (se adaugă lit.m1 la art.39
alin.1), elemente noi ale con-
tractului individual de muncă.

Totodată, potrivit noilor
reglementări, Inspecția Mun -
cii va pune la dispoziția
angajaților și angajatorilor un
model-cadru al contractului
individual de muncă, stabilit
prin ordin al ministrului
muncii și solidarității sociale
(art.17 alin.8) în termen de 30
de zile de la publicarea
prezentei legi.

Angajatorii au obligația de
a informa angajații cu privire
la toate elementele prevăzute
de prezenta lege, în caz con-
trar, salariații pot sesiza
Inspecția Muncii, conform
modificărilor articolului 19.

Odată cu modificarea aces-
tor articole, se modifică și se
adaugă noi sancțiuni, respec-
tiv la art.260 se modifică litere
r):

„nerespectarea dispoziții -
lor art.5 alin.(2)-(9) și ale
art.59 lit.a) și c), cu amendă
de la 4000 lei la 8000 lei”
(principiul egalității de trata-
ment față de toți salariații și
angajatorii), și se adaugă lit-
era t):

„neacordarea concediului

de îngrijitor salariaților care
îndeplinesc condițiile prevă -
zute la art.152ˆ1, cu amendă
de la 4000 lei la 8000 lei” (În
cazul unor evenimente fami -
lia le deosebite, salariații au
dreptul la zile libere plătite,
care nu se includ în durata
concediului de odihnă).

Pentru salariatul care are
raporturi de muncă stabilite
anterior datei de intrare în
vigoare a prezentei legi,
informațiile suplimentare
privind condițiile aplicabile
raportului de muncă se
comunică de către angajator,
la cerere, în maximum 30 de
zile lucrătoare de la data
primirii solicitării scrise a
salariatului. Lipsa unei astfel

de solicitări nu exclude apli-
carea drepturilor minime sta-
bilite la art.35 alin.(1), art.39
alin.(1), art.40 alin.(2) lit.j),
art.194 alin.(3) și art. 278ˆ2
din Legea nr.53/2003 - Codul
muncii, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare, inclusiv cu cele
aduse prin prezenta lege.

Referitor la modificările
Codului Administrativ, la
art.374, după alin.(2) se
adaugă 9 alineate - alin.(3) -
alin.(11), care permit funcțio -
narilor publici să își exercite
raporturile de serviciu și în
regim de telemuncă, de acasă,
bazându-se pe acordul de
voință al părților și se
realizează ca urmare a apro -

bării de către conducătorul
autorității sau instituției pu -
blice, însă durata nu poate
depăși cinci zile pe lună.
Situațiile în care se poate
presta activitatea în regim de
telemuncă sunt următoarele:
pentru funcționarii publici
care au copii cu vârsta de
până la 11 ani, care acordă în-
grijire unei rude cu care
locuiește în aceeași gospo -
dărie, care au o stare de
sănătate care nu le permite
deplasarea la sediul auto -
rității sau instituției publice
sau cei care desfășoară
activități dintre cele stabilite
de conducătorul autorității
sau instituției publice care se
pot realiza în regim de
telemuncă.

Inspectoratul Teritorial de
Muncă Hunedoara dorește să
asigure toți angajații și anga-
jatorii de tot sprijinul nostru
proactiv, în soluționarea favo -
rabilă a doleanțelor adresate
instituției noastre.

Codul Muncii şi noile modificări
pentru anul 2022
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Deva - Primul termen al
procesului prin care o
persoană fizică a contestat şi
a solicitat anularea licitaţiei
prin care Termocentrala
Mintia a fost vândută grupului
Mass Global Energy Rom pen-
tru suma de 91 milioane de
euro a avut loc luni, la Tri-
bunalul Hunedoara.

Constanţa Ştefana Hoş -
man, din Bucureşti, a contes-
tat licitaţia şi s-a adresat
Consiliului Naţional pentru
Soluţionarea Contestaţiilor
apreciind că preţul de vânzare
al termocentralei este sube-
valuat. Contestaţia a fost
trimisă spre soluţionare Tri-
bunalului Hunedoara.

La termenul de luni,
instanţa a dispus acordarea
unui termen de judecată pen-
tru data de 19 decembrie, "în
vederea comunicării cererilor
de intervenţie, timbrării
corespunzătoare a acestora,

discutării admisibilităţii în
principiu a cererilor de
intervenţie, precum şi pentru
precizarea temeiului de drept
al contestaţiei", potrivit unui
comunicat al Tribunalului
Hunedoara.

În sala de judecată, avo-
catul Constanţei Hoşman a
cerut ca firma de insolvenţă
care administrează Com-
plexul Energetic Hunedoara
să depună la dosar contractul
de vânzare-cumpărare al Ter-
mocentralei Mintia, precum şi
actele care au stat la baza
licitaţiei.

În replică, avocatul firmei
de insolvenţă a spus că la
dosar a fost depus procesul-
verbal de licitaţie, menţio -
nând că un contract de
vânzare-cumpărare se va în -
cheia după ce preţul va fi
plătit integral.

Următorul termen de
judecată a fost stabilit pentru

19 decembrie.
La proces a fost prezentă şi

senatoarea Diana Şoşoacă, ea
făcând cerere de intervenţie
în dosar, după ce a cumpărat
creanţe de la liderul Sindica -
tului Solidaritatea Hunedoara,
Cristian Iştoc. La ieşirea din
clădirea Tribunalului Hune-
doara, Diana Şoşoacă a fost
aşteptată de un grup de
câteva zeci de persoane care
au scandat împotriva guver-
nului.

Termocentrala Mintia a
fost cumpărată, pe 26 august,
cu 91,23 milioane de euro,
fără TVA, de Mass Global En-
ergy Rom, parte a grupului
Mass Group Holding, în cadrul
unei licitaţiei publice. Centrala
electrică a intrat în procedură
de insolvenţă la data de 14
noiembrie 2019 şi este în con-
servare din vara anului 2021,
din cauză că nu mai avea
cărbune pentru funcţionare. 

O persoană solicită 
în instanţă anularea

vânzării Termocentralei
Mintia

Deva - Proiectul de lege
care are ca obiect de regle-
mentare aprobarea OUG
nr.108/2022 privind decar-
bonizarea sectorului ener-
getic, a fost adoptat de
Camera Deputaţilor, fiind
criticat, în cadrul dezbate -
rilor de reprezentanţii gru -
purilor AUR şi USR.

Deputatul PSD Hunedoara
Natalia Intotero, care a pre-
cizat că vorbeşte în nume
personal, a declarat că simte
„revoltă, umilire” faţă de
ministrul Energiei, Virgil Po -
pescu.

„Din păcate, nu este un
moment bun pentru judeţul
pe care îl reprezint în Parla-
mentul României şi puteţi să
consideraţi că vorbesc în
nume propriu. Sunt cinci
secretari de stat la Minis-
terul Energiei, nu este pre -
zent niciunul în sală sau
domnul ministru. Acesta
este respectul acestui minis-
ter pentru cetăţenii Româ -
niei, acesta este respectul
acestui ministru pentru
judeţul Hunedoara, care nu a

venit niciodată să stea la
discuţii cu oamenii din judeţ.
Regret faptul că nu s-a putut
discuta cu domnia sa. (...)
Revoltă, umilire, cam acestea
sunt sentimentele pe care eu
le simt astăzi, din păcate,
pentru acest ministru”, a
afirmat Natalia Intotero.

Deputatul neafiliat Du-
mitru Coarnă a criticat şi el
proiectul de lege, asupra
căruia a votat împotrivă, el
argumentând că "România
astăzi produce 6.031 MWh şi
consumă 6.767, ceea ce
înseamnă că suntem pe un
deficit", într-o perioadă de
criză.

„Avem import din Un-
garia, Bulgaria. (...)  Iar noi
astăzi votăm închiderea
capacităţilor de energie care
are un dublu efect - odată
lipsa de energie şi aspectul
social pe care PSD, din
păcate, îl susţine. Noi astăzi
votăm împotriva interesului
poporului român. Nicio ţară
din Europa nu procedează
aşa cum procedează Româ-
nia”, a afirmat Coarnă.

Legea privind decarbonificarea,
adoptată şi criticată 

în Camera Deputaţilor

Anunţ public privind decizia de emitere a deciziei 
etapei de încadrare 

COMUNA VĂLIŞOARA anunţă publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de în-
cadrare de către APM Hunedoara în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul ,,  CONSTRUIREA A DOUĂ PODEŢE ÎN COMUNA VĂLIŞOARA,
JUDEŢUL HUNEDOARA” situate în localităţile Vălişoara şi Săliştioara ,  jud. Hunedoara.   

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi  consultate
la sediul APM Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25 în zilele de luni-joi între orele
8-16.30 şi vineri intre orele 8-14., precum şi la următoarea adresă de internet –
http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM
Hunedoara.

Mircia, blocat pentru 
localele din 2024

Deva - Persoanele care au fost
condamnate definitiv la pedepse
privative de libertate pentru
infracţiuni săvârşite cu intenţie
nu mai au voie să candideze pen-
tru funcţii publice, cum ar fi cele
de senator, deputat, primar, con-
silier local sau judeţean.
Excepţie fac situaţiile în care s-a
obţinut reabilitarea, amnistia
sau dezincriminarea. Între cei
care nu vor mai putea candida se
numără şi fostul primar al municipiului Deva, Mircia
Muntean. El a fost anunţat de Partidul Ecologist că va fi can-
didatul verzilor la primăria Deva, însă lucrurile s-au schimbat
după ce președintele țării a promulgat legea care interzice
candidatura la funcții publice a celor cu dosare penale.



U
na dintre
manifestările cul-
tural-educative or-

ganizate de Biblioteca
Județeană „Ovid Densu-
sianu” Hunedoara –
Deva, cu sprijinul Consi -
liului Județean Hune-
doara, care s-a bucurat
de multă apreciere din
partea participanților, s-
a desfășurat în ziua de 9
noiembrie 2022, în Sala
„Liviu Oros” a Centrului
Cultural „Drăgan
Muntean” din Deva și a
avut drept temă „Cum
citim? Sfaturi de lectură.
Noutăți în bibliotecă”.

În această lume în care
totul se petrece într-un ritm
infernal, în care sursele de in-
formare au devenit extrem de
numeroase, de diverse și e
foarte greu de selectat utilul
de inutil, cu greu se mai
găsesc acele momente de
tihnă și detașare în care se
poate savura o carte. Dar, așa
cum spune o vorbă, cine vrea
poate, așa încât dacă există
dorința de a citi, dacă cititul a
devenit o pasiune, atunci vom

găsi și timpul necesar pe care
să-l petrecem în compania
unei cărți bune. 

Orice bibliotecă are meni -
rea de a fi un punct de răs -
pândire a culturii, de formare
a gustului pentru lec tură, de
educare a dragostei față de
carte. Chiar și în seco lul XXI, în
era internetului, cartea ră -
mâne un produs cultural de
neînlocuit, lectura fiind în
continuare o preocupare în -
drăgită de milioane de oa-
meni de toate vârstele și

profesiile.
Participanților la această

activitate li s-a oferit o prezen -
tare care a argumentat rolul și
importanța lecturii în condi -
țiile progresului informa  țional
ce caracterizează lumea con -
temporană. Prin imagini su -
gestiv alese și explicații bine
documentate, prezentarea a
pus accentul pe tipurile de
lectură, pe genurile de cărți
care se cer citite într-o viață:
de la literatură la știință, de la
istorie la literatură memo -
rialistică, de la cărți de popu-
larizare a științei la biografii
ale marilor personalități. 

Sigur, internetul a adus
posibilitatea de a citi pe
ecranul computerului, o mo -
dalitate rapidă de a avea acces
la cât mai multe cărți. Este o
posibilitate foarte practică,
poate și eficientă, care însă
elimină plăcerea de a avea o
carte în mână, de a o răsfoi, de
a face semne pasajelor care
ne-au plăcut și le găsim folos-
itoare în înțelesul aflat în cu-
vintele atât de des pomenite
ale cronicarului: „că nu ieste

alta și mai frumoasă, și mai de
folos în toată viiața omului
zăbavă, decât cetitul cărților”. 

De la cea mai fragedă
vârstă, omul are nevoie de în-
drumare – primită de la
părinți, de la prieteni, de la
școală, de la bibliotecari –
pentru ca lectura, cititul, să
devină o obișnuință, o pasi-
une, o a doua natură și, în
final, o necesitate. 

Descoperirea bucuriei de a
citi poate fi momentul care ne
schimbă definitiv viața și ne
face să fim pentru totdeauna
îndrăgostiți de carte, de orele
tihnite pe care le petrecem cu
acest prieten care nu te
trădează niciodată.

Dar a citi este o artă, tre-
buie ani mulți și lecturi nu-
meroase ca să putem spune
că stăpânim arta cititului, a
cititului cu folos, a lecturii
unor texte cu adevărat val-
oroase. 

De aceea, răspunsul la
întrebările ce citim, cum citim,
de ce citim, când citim este
bine să-l primim de la per-
soane familiarizate cu lectura,

de la oameni ai cărții care
consideră pierdută ziua în
care n-au citit măcar o pagină. 

Dacă, la început de secol
XIX, Ion Heliade-Rădulescu, în
dorința de a sprijini firava
literatură română, se adresa
tinerilor condeieri cu vorbele
„Scrieți, băieți, numai scrieți!”,
astăzi îl putem parafraza cu
îndemnul adresat mai ales
tinerilor: „Citiți, tineri, numai
citiți!” 

Această dorință de a citi
dorim s-o insuflăm și noi
tinerilor prin toate manifes -
tările cultural-educative pe
care le organizăm pentru ei și
sperăm că strădania noastră
nu va fi zadarnică.  

La final, celor prezenți în
sală li s-au adresat întrebări
din materialul urmărit, cele
mai bune răspunsuri fiind
răsplătite cu premii constând
în cărţi și diplome oferite de
biblioteca județeană. 

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

4 - CULTUrĂ 11 - 17 noiembrie 2022

Cum citim, ce citim, de ce citim… 

A
u apărut numerele
50 şi 51 ale revis-
tei veteranilor din

Serviciile de Informaţii
Române  VITRALII -,,LU-
MINI ŞI UMBRE,,

Din cuprinsul acestora
spicuim:

- De 50 de ori ,,VITRALII,,
cu lumini şi umbre.  În numă -
rul 50 al revistei, REDACŢIA
apreciază că: …Realizarea
celor 50 de numere ale ,,VI -
TRALIILOR,, se datorează în
primul rând cititoriilor şi co-
laboratorilor revistei cărora
le mulţumim  că ne sunt
alături şi-i invităm şi pe
această cale, să ne însoţească
pe drumul ce ne va duce…

spre numărul 100 !...
Cele două numere cuprind

articole interesante, ca de ex-
emplu:

-,,Războiul hybrid,, al
Rusiei împotriva României în
documentele Serviciului   ,,S,,
al Armatei (iunie-1940)  de
Col (r) dr. Sorin Aparaschivei.

- Apărarea Ordinii Con sti -
tu ţionale - obiectiv constant
al serviciilor române de
informaţii ,,SUBMINAREA
PUTERII DE STAT,, (IV-V) –
gl.Bg.(r) V. Malureanu

-Blagoveştenie 1991(7):
Procesul celor 24-1-2,
Secvenţe necenzurate, de
col.(r) Ghe. Ciobotaru.

- Dintr-un regiment

mecanizat în garda personală
a preşedintelui ţării, de col.
(r) Dr. Aurel V.David.

-Structurile de intelligence
şi ,,marele joc,, ucrainean , de
col (r) Liviu Gaitan.

-Istoria unităţiilor speciale
de apărare, intervenţie şi
lupta antiteroristă din Româ-
nia (I), de col.(r) Sorin
Aparaschivei şi multe altele,
captivante şi interesante pen-
tru cititorii revistelor….

De interes sunt şi articolele
referitoare la viaţa şi activi-
tatea Asociaţiei Cadrelor Mili -
tare în Rezervă şi Retragere
din S.R.I., cu referire la:

-Omagiu celor care ne
reprezintă cu cinste

-Întru cinstirea eroilor
-Prezenţi în viaţa şi cultura

cetăţii
-Noi apariţii editoriale ale

colegilor din Asociaţie şi
multe altele.

Cele două numere au un

conţinut bogat de articole ce
conţin o parte din dezvă -
luirile  din zona serviciilor se-
crete, ce pot fi aduse la
cunoştinţa publicului  cititor.

Le dorim la cât mai multe
apariţii!

Noi apariţii ale revistei “VITRALII”
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Deva – Ministrul Familiei,
Tineretului şi Egalităţii de
Şanse, Gabriela Firea, a fost
prezentă joi în judeţul Hune-
doara, prilej cu care a
prezentat mai multe pro-
grame pe care le derulează
instituţia pe care o conduce.
Cel mai important dintre
acestea se referă la sprijinul
financiar pe care o familie
sau o femeie îl poate primi
din partea statului dacă
doresc să aibă copii, dar nu
pot face acest lucru din
cauza infertilităţii. 

În acest context, Gabriela
Firea a menţionat că fiecare
cuplu sau femeie singură vor
fi ajutaţi cu 15.000 de lei
pentru decontarea proce-
durilor pentru obținerea
unei sarcini. Până la finalul
anului sunt fonduri pentru
2.500 de proceduri de fer-
tilizare in vitro, iar de anul
viitor vor fi decontate
10.000 de astfel de proce-
duri.

„România trece printr-o
criză demografică fără
precedent. Anul trecut s-au
născut cei mai puțini copii
din ultimul secol, sub
180.000. Anul 2022 se
anunță la fel de rău, în
primele cinci luni fiind deja
cu 20% mai puține nașteri.
Trebuie să punem cu toții
umărul la a opri acest declin
în care am intrat. Cu ajutorul
colegilor din Ministerul
Muncii, am gândit un pro-
gram social pentru a veni în
sprijinul tinerilor care nu pot
deveni părinți cu un ajutor
financiar pentru achitarea
cheltuielilor procedurilor de
fertilizare in vitro”, a spus
ministrul Familiei.

Pentru acest program vor
putea aplica femeile cu
vârsta între 20 și 45 de ani.
Pentru fiecare procedură
desfășurată într-o unitate
sanitară autorizată de pe te -
ritoriul României sprijinul fi-
nanciar va fi de 15.000 de lei,

echivalentul a 3.000 de euro.
Ajutorul poate fi oferit pen-
tru trei proceduri în fiecare
an, dacă există indicația spe-
cialistului în domeniul
infertilității.

„Ne propunem decon-
tarea a 10.000 de proceduri
pe an, la nivel național, în-
cepând cu 1 ianuarie 2023.
Pentru acest an, avem fon-
durile necesare pentru de-
contarea a 2.500 de
pro ce duri. Avem experiența
programului pe care l-am
derulat în București, în man-
datul de primar general. S-au
născut peste 500 de copii și
alte câteva sute de sarcini
sunt în evoluție. În zilele
următoare, vom oferi detalii
despre criterii de acordare
ale ajutorului, ce documente
sunt necesare și unde pot fi
depuse dosarele. Va exista o
procedură foarte clară”, a
precizat ministrul Gabriela
Firea.

Ajutor financiar 
de 3.000 de euro 

pentru fertilizarea
in vitro

Deva – Locuitorii munici -
piului Deva pot plăti taxa de
salubrizare la terminalul self
service instalat în holul
clădirii primăriei, dar şi on-
line prin mijloace electronice.
Taxa de salubrizare se poate
plăti și fizic la Direcția Taxe și
Impozite dar și cu ordin de
plată. 

De asemenea, taxa de salu-
brizare se poate plăti cu card
bancar de pe portalul de ser-
vicii electronice, accesibil la
link-ul: https://se.primari-
adeva.ro/cmsSE. Pentru acest
lucru, persoanele fizice și ju-
ridice trebuie să își creeze
cont de utilizator verificat.

Totodată, devenii pot
achita taxa de salubrizare și
pe ghișeul.ro.

Reamintim faptul că locui -
torii de la case sau care dețin

case, persoanele juridice,
instituțiile publice au obli -
gația să depună declarația
pentru stabilirea taxei de
salubrizare până în data de
29 noiembrie 2022.

Declarația pentru sta-
bilirea taxei de salubrizare se
poate descărca și de pe site-ul
Primăriei Municipiului Deva,
accesând link-ul:
https://www.primariadeva.r
o/.../servicii_publice/formu-
lare. 

Declarația poate fi depusă
fizic, la Direcția Taxe și Im-
pozite a Primăriei Deva sau
pe adresa de e-mail: salu-
brizare@primariadeva.ro.

Taxa de salubrizare are o
valoare de 14,36 lei/ per soa -
nă/lună, în timp ce persoa -
nele juridice vor achita 373,1
lei/mc/lună.

Card european pentru tineri
Deva - Cardul european pentru tineri va fi lansat în

România în scurt timp, acesta permiţând beneficiarilor să
aibă acces la evenimente de nivel european, dar şi la re-
duceri pentru transport, cazare sau diverse manifestări
culturale, a anunţat, la Deva, ministrul Familiei, Tineretu-
lui şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea.

„Suntem destul de avansaţi cu demersurile. (...) În
primul rând (tinerii, n.r.) vor avea acces la evenimente la
nivel european, dar vor avea parte şi de reduceri, reduceri
destul de substanţiale la transport, la cazare, la partici-
parea în cadrul evenimentelor culturale şi, de ce nu, şi la
anumite magazine care vor intra în parteneriat cu ONG-ul
la nivel european care este în legătură directă cu noi - Mi -
nisterul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse”, a spus
ministrul Gabriela Firea.

Ea a precizat că în prezent sunt circa 6 milioane de
tineri în Europa care se bucură de avantajele acestui card. 

Devenii pot plăti taxa de

salubrizare online
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Tânărul sportiv de-
vean, multiplu cam-
pion mondial și

european de juniori și-a

trecut în palmares o nouă
performanță sportivă , de
această dată la Florența,
în Italia unde s-au

desfășurat la finalul
săptămânii trecute între-
cerile Campionatelor Eu-
ropene WUKF .

Competiția de la Florenta
a reunit peste 1800 de
sportivi reprezentând  21 de
țări printre participanți fiind
o serie de deținări ai ti-
tlurilor mondiale.

Mihai Mărtinesc a evoluat
la aceste întreceri  în secțiu -
nea juniorilor sub 18 ani , la
categoria de greutate – 75 de
kg unde a avut drept par -
teneri de întrecere  sportivi
din Italia, Bulgaria, Cehia,
Danemarca  - iar în finală l-a
întâlnit pe campionul mon-
dial al categoriei -18 ani -75,
reprezentantul din Marea
Britanie. După o luptă dra -
ma tică dar spectaculoasă
între cei doi sportivi (în care
devea nul a luptat acciden-
tat), Mihai Mărtinesc a cu -
cerit o muncită și meritată
medalie de argint și titlul de
vicecampion european la
această categorie.

Noul titlu și medalia cu -
cerită la competiția din Italia
întregesc palmaresul impre-
sionant al lui Mihai Mărti -
nesc, care este elev la
Colegiul Național Pedagogic
Regina Maria din Deva.

Karate

Mihai Mărtinesc, 
vicecampion 

european în Italia

Ana Maria Bărbosu,
cea mai tânără
sportivă

participantă la ultima
ediție a Campionatului
Mondial de la Liverpool-
Marea Britanie, s-a clasat
pe locul 20 în finala con-
cursului individual com-
pus,  cu un total de
50,532 puncte, noua
campioană
mondială,fiind
brazilianca Rebeca An-
drade (23 de ani, 56,899
puncte).

La finalul concursului,
gimnasta care se pregătește
în centrul de la Deva, a de-
clarat: „Nu sunt supărată
acum. Eu mă bucur că am
ajuns totuși aici între spor -
tivele  calificate la indivi dual

compus de la mondiale. Le
mulțumesc tuturor pentru
sprijinul moral pe care mi l-
au acordat. Da, e o realizare
pentru mine, o experiență
bună de concurs, mă bucur
că sunt sănătoasă și o să
revin data viitoare la

competiții mai puternice”.
Gabriel Burtănete a ratat

și el o clasare mai bună între
primii 24 de gimnaști din
lume, după ce a avut o notă
foarte mică la cal cu mânere
care, practic, l-a dus pe locul
23 mondial.

Gimnastică 

Debutantă  la mondiale, Ana Maria Bărbosu
e optimistă pentru viitor

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUNILA
CONSILIUL  LOCAL

Sat. Bunila, nr. 7, judeţul Hunedoara,
telefon/fax:0254.735.401 

e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

Nr.1451/09.11.2022

ANUNT DE PARTICIPARE 
LA LICITAŢIA PUBLICĂ

VÂNZARE BUNURI 
PROPRIETATE PRIVATĂ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA
BUNILA, prin Primar Stroia Romulus, cod fiscal 4521320,
cu sediul in Bunila, nr.7, comuna Bunila, județul Hune-
doara, telefon/fax0254735401, e-mail
primara_bunila@yahoo.com , persona de contact: BIS-
TRIAN  PETRU, anunță:

Licitație publică,în data de 15.12.2022, ora 12,00
pentru vanzarea bunului mobil  „REMORCA CU O SIN-
GURA AXA capacitatea 5000 kg”, nr de inventar
2300001, cod de clasificare 2.3.2.2.6, având valoarea de
inventar de  3.308,69 lei, proprietate privata a Primariei
Comunei Bunila, Judetul Hunedoara.

Obiectul menţionat la alin.1.1 se vinde în vederea
desfăşurării activităţii de transport bunuri si materiale.

Documentația de atribuire, pe suport de hârtie, poate
fi obținută de la Primăria Comunei Bunila, sat Bunila, nr.
7, județul Hunedoara. 

Contravaloarea documentației de atribuire este de
150 lei și se achită la casieria Primăriei Comunei Bunila.

După intrarea in posesia documentatiei de atribuire,
persoanele interesate pot solicita clarificari.

Data limita pentru solicitarea clarificărilor este
07.12.2022.

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în confor-
mitate cu prevederile documentației de atribuire. Oferta
are caracter obligatoriu din punct de vedere al
conținutului, pe toată perioada de valabilitate, respectiv
din momentul deschiderii ei, până la data încheierii con-
tractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 15.12.2022, ora
10.oo, la sediul Primăriei Comuna Bunila, sat Bunila,
nr.7, comuna Bunila, județul Hunedoara, Compartimen-
tul Urbanism și Achiziții Publice, întru-un singur exem-
plar original, care trebuie să conțină două plicuri sigilate,
unul interior și unul exterior.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în data de 15.12.2022, ora 12.oo, la sediul
Primăriei Comunei Bunila, din satul Bunila,  nr. 7,  județul
Hunedoara.

Contestațiile cu privire la desfășurarea prezentei pro-
ceduri se depun la Tribunalul Hunedoara, secția a II-a de
Contencios, Administrativ și Fiscal, cu sediul în municip-
iul Deva, Calea Zarandului, nr. 73, județul Hunedoara,
telefon 0254211574, fax 0254262251, e-mail: tri-
bunalul.hunedoara@just.ro.

Primar,

Stroia Romulus



M
inistrul Sportului,
Eduard Novak, a
participat marţi la

şedinţa comună a Comisi-
ilor pentru tineret şi sport
din Senat şi Camera
Deputaţilor unde a făcut
precizări  pe tema 
Strategiei Naţionale 
pentru Sport.

La aceste discuții el a de-
clarat că România ar trebui
să obţină în jur de 20-25 de
medalii la o ediţie a Jocurilor
Olimpice. "Îmi doresc ca 10-
11 sporturi individuale să
poată să aducă două-trei
meda lii la Jocurile Olimpice
Asta este valoarea noastră, în
jur de 20-25 de medalii, asta
ar trebui să obţinem", a de-
clarat ministrul Eduard No -
vak. 

În ceea ce priveşte sportul
în şcoală, Novak a afirmat:
"Avem foarte puţine ore de
sport, doar trei sporturi sunt
predate. Copiii nu mai sunt
atât de activi, suntem primii
în privinţa obezităţii şi sun-
tem ultimii în Europa la sport
în şcoală. Trebuie să intro-
ducem în curriculă mai multe
sporturi. Obiectivul nostru
este ca în 10 ani copiii noştri
să aibă o activitate sportivă
zilnică ", a mai spus Novak.

Ministrul a susținut și de-
scentralizarea în mișcarea
sportivă: "Avem nevoie de de-
scentralizarea în sport, e un
subiect discutat de mai mult
timp. România este între ul-
timele ţări cu aceste struc-
turi, cluburile de stat, care
sunt imposibil de revitalizat.
Şi noi trebuie să urmăm tren-
dul european. Ştiu că am
creat un şoc cu acei 40%
sportivi români într-o echipă,
dar 90% dintre copii ies din
sistem în acest moment.
După 18 ani, 90% dintre
jucătorii de handbal se lasă la
18 ani pentru că nu au loc să
joace în echipe", a mai spus
ministrul .

Mai mulţi parlamentari i-
au reproşat lui Novak faptul
că Strategia Naţională pentru
Sport nu include niciun fel de
"element de identitate naţio -
nală", ministrul motivând
prin faptul că a fost prezentat
un draft al documentului,
care va fi îmbunătăţit.

Printre aspectele negative
sesizate de parlamentari s-a
numărat şi lipsa unor
consultări în ceea ce priveşte
elaborarea Strategiei Naţio -
nale pentru Sport şi în cadrul
celor două comisii de specia -
litate ale Parlamentului.

F
ederaţia Română de
Gimnastică a comu-
nicat că sportivii

români care au participat
la întrecerile  Campio -
natelor Balcanice de
gimnastică aerobică
desfășurate la Istambul-
Turcia, s-au întors acasă
cu 15 medalii, dintre 
care două de aur.

Aceste întreceri au fost un
util test de verificare pentru
reprezentanții noii generații
de gimnaști din România, cei
care, începând din luna ia -
nuarie  vor participa la o a
două etapă de selecție pentru
alcătuirea loturilor de juniori
ale Românei.

După titlurile de vicecam-
pioni balcanici obținute în fi-
nalele pe echipe gimnaștii din

România stau urcat pe po -
dium la toate cele 3 categorii
de vârstă.

La juniori, Vlăduț Popa a
câștigat 3 medalii: aur la Trio,
cu Mădalin Boldea și Alexan-
dru Berbece, bronz la Indi-
vidual masculin și la Grup, cu
Mădălin Boldea, Raisa Alexe,
Larisa Șuiu și Raluca Bocșer.
Menționăm că Raluca Bocșer
(sora mai mică a multiplului
campion mondial și euro-
pean Gabriel Bocșer) este
legitimată la LPS Cetate Deva,
unde se pregătește cu Geor-
giana Cosma și Mădălina
Susan.

Gimnaștii de la categoria
copii de la 9-11 ani, au
obținut șapte medalii: una de
aur la Trio (Denisa Ciubota,
Daria Budeanu Zup și Ioana

Pașniciuc), trei de argint (la
Individual Masculin, Perechi
Mixte și Grup) și trei de bronz
(Individual feminin, Indivi -
dual masculin și Perechi
mixte) iar  sportivii înscriși la
categoria 12-14 ani au
câștigat o medalie de argint
(la Individual feminin) și
două de bronz, la Trio și Grup.

Seria concursurilor  de
gimnastică aerobică va con-
tinua la finalul acestei săptă -
mâni cu  cea de a doua ediție
a competiției interna ționale
Bucharest Open Cup – la care
au confirmat participarea un
număr de 850 de sportivi,
printre care  și cei reprezen-
tând LPS Cetate Deva, de la
Clubul Elevilor și  CSS din
Petroșani.
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Gimnastică 

Viitor promiţător în 
gimnastica aerobică

Eduard Novak  la  Parlament cu

Strategia Națională pentru Sport

Futsal

West Deva în grafic pentru play-off, câștigă jocul cu Luceafărul Buzău

Meciul a contat pentru
etapa a 7-a din campionatul
Ligii I și s-a disputat la Sala
Sporturilor din Deva, gazdele
având o singură variantă, vic-
toria, pentru a se menține în
cursa pentru play-off compe -
tiției.

Bine coordonați de antre -
norul Ion Al Ioanii, devenii au
reușit să se impună la final cu
scorul de 5-4 după ce la pauză
au condus cu 1-0.

Au înscris:  Ion Al Ioanii
(min.2 și 29), Bogdan Pieptea
(min. 25), Radu Răzvan (min.
33) și  Isac (autogol min.31)
pentru  gazde respectiv Mar-

ius Nicodim (min.22), Miguel
Constantin (min.28), Isac Paul
(min.33) și Vlad Berloiu (min.
37) pentru oaspeți. 

La West Deva au mai
evoluat Nicolae Vrînceanu,
Dumitru Stoica, Liviu Herci,
Sebastian Mateescu, Florin
Ioardache, Cristian Goșa și
Raul Filimon.

Următorul joc pe care West
Deva îl va disputa este progra-
mat pe data de 19 noiembrie
în deplsare la campioana en
titre, CS United Galaţi care a
câștigat cu 7-5 jocul cu cea -
laltă echipă din Deva, Auto-
bergamo.



fructe specifice ma -
rilor înălțimi, afinele
au strâns în ele toată

puterea și energia pădurii,
oferindu-ne acele bobițe
dulci-acrișoare, dătătoare
de sănătate. Cu un
potențial caloric scăzut,
dar bogate în nutrienți,
aceste fructe minunate pot
contribui, în mod natural,
la revigorarea și prote-
jarea organismului.

Calități terapeutice 
Atât fructele proaspete de

afin, cât și cele uscate au
calități deosebite, aducând un
plus de sănătate persoanelor
cu diverse afecțiuni. Ajută la
regenerarea vaselor de sânge,
normalizarea glicemiei și la
regenerarea purpurei retinei,
neutralizează infecțiile din in-
testin, dilatând ușor vasele
coronare. De asemenea, au
rolul de a oxida și proteja
creierul, reducând afecţiunile
apărute odată cu înaintarea în
vârstă. În plus, pigmenții care
dau culoare albăstruie fructu-
lui, protejează corpul îm-
potriva radioactivității, re-
glând totodată anumite pro-
cese imunitare, spun
cercetătorii. 

Remedii naturiste
În scop terapeutic, de la

afin sunt folosite atât fructele,
(proaspete sau uscate), cât și
frunzele, acestea fiind folosite
sub formă de infuzii, decoc-
turi din fructe și frunze, sucuri
de fructe infuzii. 

infuzia din frunze
Se obține din 2 lingurițe de

frunze de afin uscate și 500 ml

apă clocotită. După infuzare,
preparatul se bea călduț, frac -
ționat în trei reprize, în decur-
sul unei zile consumându-se
un litru de infuzie, scrie
sanatatesinatura.info. Se con -
sumă două-trei căni de infuzie
călduță, fracționată în 3 re -
prize, în decursul unei zile. 

Ceaiurile din afine
Sunt foarte utile pentru  re-

ducerea inflamaţiilor de la
nivelul laringelui în cazurile
de gripă, răceală sau a di-
verselor forme de alergii.

Decoctul din afine
Se poate prepara din patru

linguri de fructe uscate, la 2
căni de apă. Fructele se fierb
la foc mic, timp de o jumătate
de oră, după care se strecoară.
Din decoctul obținut se
administrează câte două căni
pe zi.

Maceratul 
din afine

Este un tonic eficient pen-
tru creier, ochi și bolile de
inimă. Pentru obținerea aces-
tui preparat se procedează
astfel:  într-o cană de 250 ml
se pun 2-3 lingurițe de pul-
bere de afine uscate, peste
care se toarnă apă călduță,
care să nu depășească 40 de
grade C. Amestecul se ține la
macerat, la temperatura
camerei, timp de 8 ore, după
care se poate consuma îndul-
cit cu miere de albine. Mace -
ratul este bine să se consume
nefiltrat, înghițindu-se astfel
și fructele rămase pe fundul
cănii, bogate în principii ac-
tive extrem de utile.

Siropul macerat 
de afine 

Pentru a se păstra pro -
prietățile curative ale fruc -
telor, siropul macerat la rece
este o soluție. Se pot folosi
două kilograme de afine, care
se amestecă bine cu patru
kilograme da zahăr, după care
se  așază într-un borcan mai
mare și se lasă la macerat
aproximativ cinci săptămâni.
Borcanul se va agita, de 2-3
ori pe săptămână, până la to -
pirea completă a zahărului.
După macerare, lichidul ob -
ținut se strecoară prin tifon,
se toarnă în sticle care se
închid ermetic.

Pentru regenerarea 
ficatului

Nutriționiștii recomandă o
dietă echilibrată cu afine,
deoarece anumite substanțe
din compoziția lor ajută
celulele de la nivelul ficatului
să producă mai mulţi recep-
tori pentru colesterolul rău. 

În caz 
de diabet

Consumul preparatelor pe
bază de afine sunt benefice,
întrucât ajută la reducerea
nivelului de zahăr din vasele
de sânge, micșorând astfel şi
dependenţa de administrarea
insulinei. În astfel de situații,
se consumă 300 g de afine zil-
nic, pe o perioadă mai lungă
de timp. Sunt de mare ajutor
și pulberea, maceratul sau

tinctura de afine în orice
formă de diabet.

Mențin sănătatea
creierului, combat

oboseala
Despre afine cercetătorii

susțin că revigorează activi-
tatea cerebrală și stimulează
circulaţia sângelui. De aseme-
nea, consumate seara, aceste
fructe alungă oboseala.

Îmbunătățesc 
acuitatea vizuală

Compușii din compoziția
afinelor ajută la îmbună -
tățirea vederii, pot preveni și
întârzia problemele legate de
îmbătrânire, cum ar fi
cataracta, miopia, uscarea
ochilor și infecțiile, în special
cele de la nivelul retinei, scrie
sfatulmedicului.ro. Pot pre-
veni sau chiar trata unele boli
de ochi, precum glaucomul
sau miopia.

Utile în cazul
infecțiilor urinare
Potrivit specialiștilor, atât

fructele, cât și și frunzele de
afin au o puternică acțiune
antiinflamatoare și antimicro -
biană, fiind deosebit de indi-
cate în cazul infecțiilor
aparatului urinar, precum cis-
tita. În plus, sucul de afine
conține o substanță care
anihilează bacteriile ce
cauzează infecţiile la nivelul
tractului urinar.

În caz de gută
O cură cu preparate pe

bază de afine este ideală, în-
trucât substanțele pe care le
conțin mobilizează  puternic
sărurile acidului uric din
țesuturi, ajutând la eliminarea
lor prin urină. Se consumă
300 g afine proaspete pe zi, pe
o perioadă de minim 30 de
zile. Poate fi consumat și ma -
ceratul la rece din afine,
obținut din fructe uscate, câte
un litru pe zi.

Pentru prevenirea
afecțiunile 
respiratorii

Specialiștii recomandă, mai
ales în timpul iernii, maceratul
la rece din afine, câte 500-
1000 ml pe zi, timp de 20-30
de zile.

Scad riscul bolilor 
de inimă

Prin conținutul ridicat de
fibre, antioxidanți puternici și
abilitatea afinelor de a dizolva
colesterolul rău, aceste fructe
pot ajuta la vindecarea bolilor
de inimă, susțin cercetătorii. 

***
Nutriționiștii ne spun că, în

general, afinele nu au
contraindicații. Cu toate aces-
tea, sunt situații în care, con-
sumate în exces, pot provoca
reacții alergice sau dureri ab-
dominale. În acest caz, trebuie
consultat imediat medicul
specialist.

Cornelia Holinschi
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Afinele – 
comorile 
din pădure
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Este cunoscut și res -
pectat de către
credincioșii din în-

treaga lume. Începe marți,
15 noiembrie, ține 40 de
zile și se încheie în data
de 24 decembrie. Prin in-
termediul postului, Dum-
nezeu ne dă putința
curățării  sufletești și
trupești.

În seara zilei de 
14 noiembrie

Credincioșii ortodocși săr -
bătoresc ”Lăsatul Secului”,
respectând rânduielile trans-
mise din generație în
generație. În această seară,
masa festivă este aşezată
lângă o icoană, la răsărit. Este
acoperită cu o faţă de masă
albă, iar în mijlocul acesteia
se pune pâine şi sare. Se
mănâncă sarmale şi carne
friptă, se bea ţuică şi vin nou.

Postul Crăciunului
Prin durata lui de 40 de

zile, Postul Crăciunului, ne
amintește de postul lui Moise
de pe Muntele Sinai, când
acesta aștepta să primească

cuvintele lui Dumnezeu
scrise pe lespezile de piatră
ale Tablelor Legii. Astfel,
creștinii postind 40 de zile,
se învrednicesc să primească
Cuvântul lui Dumnezeu în-
trupat și născut din Fecioara
Maria. Este al doilea ca
importanţă după Postul
Paştilor şi aminteşte de pos-
tul îndelungat al patriarhilor
şi drepţilor din Vechiul Testa-
ment, în aşteptarea venirii lui
Mesia - Izbăvitorul. Acest
post îmbină pocăința cu
milostenia și fapta bună, ca
noi să devenim sălaș pentru
Hristos. 

Nu întâmplător, prima
mare sărbătoare din Postul
Crăciunului este Intrarea
Maicii Domnului în biserică,
prăznuită pe 21 noiembrie,
care ne descoperă că Maica
Domnului intra în templul
din Ierusalim pentru a de-
veni ea însăși templu sau
"biserica sfințită și rai
cuvântător", potrivit cresti-
nortodox.ro. 

Hotărârea ca toți credin -
cioșii să postească 40 de zile
s-a luat la Sinodul local din

Constantinopol, în anul
1166. Înainte de acest sinod,
creștinii posteau diferit: unii
numai șapte zile, iar alții șase
săptămâni.

În cele 40 de zile 
de post

Credincioşii care postesc
pot mânca doar produse ve -
getale, fără carne şi lactate. În
toate zilele de sâmbătă şi
duminică au dezlegare la
untdelemn, peşte şi vin. În
zilele de marţi şi joi, se face
dezlegare la untdelemn şi
vin. Dacă în zilele de luni,
miercuri şi vineri Biserica
Ortodoxă prăznuieşte vreun
sfânt mare, însemnat în ca -
lendar cu cruce neagră,
creştinii pot consuma unt-
delemn şi vin; dacă hramul
bisericii sau vreo sărbătoare
este însemnată în calendar
cu cruce roşie, atunci se face
dezlegarea şi la peşte.

Tradiții și obiceiuri în
Postul Crăciunului
• Toate sunt respectate cu

sfințenie de poporul român,

mai
ales că
acest post ne
pregătește pentru  primirea
cum se cuvine a Mântuitoru-
lui Iisus. De aceea, încă din
prima zi de post încep ritu-
alurile de purificare şi se vor
spune rugăciuni pentru
iertarea păcatelor. Se reali -
zează şi ofrandele rituale,
dedicate, mai ales, păsărilor
cerului.

• După data de  14 noiem-
brie, până după Bobotează,
nu se mai fac nunţi. 

• De asemenea, la intrarea
în Postul Crăciunului se
obișnuiește ca toate  oalele să
fie puse cu gura în jos, pentru
ca cei ai casei să fie feriţi de
orice pagubă sau boală.

• În postul Crăciunului vor 

î n c e p
şezătorile, unde fe-

meile, dar şi fetele tinere se
întâlnesc pentru lucru, în
acelaşi timp combinând
munca cu distracţia. În
cadrul şeză torilor, se vor
derula şi numeroase obi-
ceiuri cu caracter distractiv.

• În unele zone ale ţării,
fetele necăsătorite participă
la ritualul „Bătutul pernelor”.
Se spune că respectarea
acestei tradiţii  îmblânzeşte
destinul şi cheamă mai re-
pede ursitul în viaţa tinerei. 

• Și, se mai crede că, dacă
în postul Crăciunului e vreme
moale, atunci în primăvară
vor fi multe ploi.

Cornelia Holinschi

Postul Nașterii Mântuitorului Iisus
sau Postul Crăciunului

”Postul e vechi și începe odată cu omul.
E prima poruncă de stăpânire de sine.

Postul și rugăciunea sunt două mijloace
prin care curățăm firea de patimi. Toți

oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu,
și-au smerit sufletul cu rugăciune și post.
Și Iisus a postit 40 de zile punând postul
începătură a vestirii lui Dumnezeu, deși

Lui nu-i trebuia, fiind nepătimaș.”
(Părintele Arsenie Boca, 

Despre post și rugăciune).
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S-ar putea să aveți parte de sur-
prize plăcute din partea unor
persoane pe care nu le-ați mai
văzut de multă vreme. La servi-
ciu lucrați la un proiect de
anvergură, și vă străduiți să-l
finalizați cât mai repede. În viața
sentimental nu vor fi probleme
deosebite.

Evenimentul astral care are loc
în această lună vă poate
influența activitatea profesio -
nală. Tocmai de aceea, încercați
să vă stabiliți cu exactitate ce
aveți de făcut, ca să nu intervină
situații fără ieșire. Pregătiți-vă
pentru o schimbare în plan sen-
timental.

Reușiți să încheiați cu bine o
situație care durează de mai
multă vreme și care a fost destul
de costisitoare. La locul de
muncă lucrurile merg pe dru-
mul cel bun, mai ales că reușiți
să vă adaptați noilor cerințe. În
dragoste, apar schimbări și tre-
buie să luați o decizie.

Pregătiți-vă pentru câteva zile
mai dificile în această perioadă.
Nu este exclus să apară pro -
bleme legate de bani. Trebuie să
fiți mai atenți la sănătate, pen-
tru că unele probleme mai vechi
ar putea reveni. Un prieten de
departe vă face o vizită.

Câteva aspecte ale vieții voastre
se pot schimba, lucrurile de care
erați siguri pot lua o altă
întorsătură. Tocmai de aceea, nu
vă pripiți în luarea deciziilor, iar
dacă este cazul, sfătuiți-vă cu fa-
milia. Dacă pierdeți în plan ma-
terial, puteți câștiga în plan
sentimental.

În perioada următoare veți re-
aliza cine vă susține cu adevărat
în ceea ce faceți. La începutul in-
tervalului aveți parte de sur-
prize plăcute, dar pe parcurs
unii dintre prieteni vă pot
dezamăgi. Tocmai de aceea,
renunțați la ceea ce nu merge
bine în activitatea voastră.

Este momentul să puneți capăt
unei relații care v-a dezamăgit
în ultima vreme. Veți vedea că
atunci când vă gândiți doar la
voi, lucrurile se schimbă în bine.
Veți primi, spre sfârșitul interva -
lului bani mai mulți, pe care-i
cheltuiți într-o minivacanță.

Sunt șanse mai de avansare sau
de o angajare într-un serviciu pe
care vi l-ați dorit de multă
vreme. Situațiile dificile prin care
ați trecut vor lua sfârșit. Dacă
sunteți într-un loc de muncă în
care nu mai faceți față, situația
se va schimba în favoarea
voastră.

La serviciu se vor îmbunătăți
condițiile de lucru și chiar veți
avea beneficii nesperate. Ideile
voastre sunt apreciate de supe-
riori și există mari șanse de
avansare. Mare atenție la unii
dintre colegi, care nu privesc cu
ochi buni realizările voastre.

În jurul vostru totul se schimbă
și sunteți obligați să țineți pasul
cu tot ce apare nou. Aveți ocazia
să vă îmbunătățiți traiul de zi cu
zi și chiar să strângeți mai mulți
bani. La serviciu, chiar dacă pe
moment nu aveți de lucru,
urmează o perioadă cu o activi-
tate profitabilă.

Vă bucurați de multă libertate în
această perioadă, ba mai mult,
vă puteți permite să faceți doar
ceea ce vă place. Dar spre
sfârșitul intervalului lucrurile se
schimbă și urmează evenimente
neprevăzute. Veți fi nevoiți să
luați decizii dificile cu privire la
cariera voastră.

Este posibil să acționați în pripă
în anumite situații care cer
prudență. Apar evenimente ne -
pre văzute, în care trebuie să luați
o decizie imediată. Ar fi bine să
vă consultați cu persoane cu
experiență și să verificați resur -
sele de care dispuneți.

• EL și EA, la masă
- Iubito, foarte delicioși dovleceii în oțet!
- Nu sunt în oțet, sunt de marțea trecută!

• Pretenții la… All inclusive
- Îmi puteți pune restul la pachet, vă rog? Nu pot

mânca tot...
- Domnule, aici este bufet suedez!
- Știu. Am venit cu dubița, e parcată în față.

• Discuție între tată și fiu
- Tată, o să folosesc vreodată în viața reală for-

mulele pe care le învăț la matematică?
- Da, bineînțeles! Într-o zi îți vei ajuta copilul la

teme.

• Întâmplare…
- Mă oprește nenea polițaiu`…că ce caut cu

mașina pe trotuar.
- Păi pe unde să merg fără permis, că pe stradă n-

am voie?!

• Discuție între vecine
- Ce zici vecină, nu ți-ai dori o mașină de spălat

vase?
- Nu, nu cred. Sunt mulțumită de soțul meu ac-

tual!

• Într-un cabinet medical
- Bună ziua, doctore, am venit la consultație!
- Dezbrăcați-vă! V-ați dezbrăcat?!
- Da!
- Îmbrăcați-vă!
- Dar…
- Totul e în regulă. Io-s ORL –ist. Cu auzul nu aveți

probleme!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Duminică, 13 noiembrie, ora 20,00

Întâlnire explozivă 
Atunci când îl cunoaște pe Milner, provinciala

Jude crede că l-a întâlnit pe bărbatul visurilor ei.
Numai că Milner era agent secret, care avea misi-
unea de a proteja o baterie ce alimentează o nouă
sursă de energie, capabilă să suplinească
necesitățile de energie ale umanității. Chiar dacă
trebuia să ajungă la nunta surorii sale, Jude este
ademenită de Milner într-o aventură pe tot globul,
plină de neprevăzut. Cei doi sunt implicați într-un
joc periculos, dar până la urmă realizează că se pot
baza unul pe celălalt. 

PRO TV

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

S - M - V - UTA - BABA - EA - IOC - AF - ACRA - AC - IN - UNA - MIEZ - CP - DOI - BEC - IO - A - LAN - G - A - L -
AMAR - AMU - PRUNCUL - NU - ANTREN - RAIDURI - AR - VAVILA - PALIT - EVAZA - DIG - RUTA - HAZI - L -
JENA - VI - NG - CEC - CARTEL - DOR - NA - AI - EMIR - ETNICA 

Vineri, 11 noiembrie
FILM CAFÉ, ora 20,10, Infernul
DIVA, ora 22,00, Duplicitate

Sâmbătă, 12 noiembrie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Fiica președintelui
TVR 2, ora 22,00, Intrusul

Duminică, 13 noiembrie
ACASĂ, ora 21,00, Iubire all inclusive
TVR 2, ora 22,30, Iris

Luni, 14 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20, 30, Apel de urgență
DIVA, ora 22,00, Promisiune de Crăciun

MARȚI, 15 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,00, Fără trecut
DIVA, ora 22,00, În căutarea lui Moș Crăciun

MIERCURI, 16 noiembrie
TVR 2, ora 20,00, Săracele dive
DIVA, ora 22,00, Crăciun la magazine

Joi, 17 noiembrie
DIVA, ora 20,00, Dorințe și sărutări
PRO CINEMA, ora 20,30, Un om periculos



Viața e un lucru de
care noi nu știm să
profităm. Atunci

când suntem mici, o trăim
cu inocență știind că o
avem pe toată-n față. Iar
aceasta, e musai să fie
tare-tare lungă...Pe la mi-
jlocul ei, ne trezim că deja
s-a dus o bună parte și în-
cepem să facem bilanțul.
Iar atunci când realizăm
că ne-au mai rămas multe
nefăcute și neîncepute,
încercăm cu disperare să
ținem timpul în loc. 

În pragul celor 40 de ani  

Simțim cu toții cum ne
fuge din palme, și privim
neajutorați cum în urma ei ne
lasă riduri fine și câteva fire
de păr alb. Timpul nu-l poți
opri nicicum, nu-l poți
îngheța, nu-l poți priponi de
piciorul patului, ci nu ai decât
să-l trăiești în ritmul lui... fără
a rămâne în loc și fără a i-o lua
înainte… Abia spre sfârșit
vom înțelege că anii trebuiau
fructificați și nu numărați... că
zilele trebuiau trăite și nu
contabilizate... că viața se
duce atât de repede încât nu
apuci să-ți mai răspunzi la în-
trebarea: ''când a trecut...?''
Viața se trăiește și atât! Nu se
măsoară, nu se compară și nu
se irosește. 

În România, 
este cu totul altceva! 

Noi nu suntem în stare să
ne conducem singuri. Popo -
rul român nu are conștiință
pentru că așa este sistemul în
care trăiește. Mereu o tătucă
ne-a muiat posmagii și sal-
varea vine mereu de undeva,
de dinafara noastră. Adică,
contrarul celor recomandate
de Iisus, marele Învățător
venit pe pământ ca să ne
scoată din Matrix.

Suntem orbi, născuți în
Matrix, incapabili a mai găsi
prin sistem urmele Lui Dum-
nezeu necontaminate din
exces religios sau prostie.
Bașca trufia celor ce se cred
deținătorii cheilor paradisu-
lui. Nivelul la care se află
acum oamenii este cel de
goană după miracole și para-
normal, vândute foarte bine
de unii păcălici autohtoni sau
nu. Adică, de îmbătat cu apă
chioară vândută la circ.
Ceilalți, oamenii obișnuiți, își
văd în continuare de muncă și
cultivatul pământului. Cât

vom mai fi lăsați să facem și
asta! Oricum, ciclul ăsta cos-
mic are un sfârșit. Că le place
sau nu păcălicilor, sfârșitul
vine și pentru ei. Când
românii se vor sătura și de
baba Vanga și de Nos-
tradamos, de alți așa zis
vizionari, își vor da seama că
somnul lor a permis aca-
pararea pământurilor fertile
și a resurselor. Cred că va fi cu
jale mare și rușine trezirea! Și
cu hlizeală din partea noastră,
a celor ce am refuzat cupa cu
somnifer. Dacă va amintiți
basmul copilăriei, ”Vrăjitorul
din Oz”, știți la ce mă refer
când râd de purtătorii de
ochelari cu lentile vopsite în
culoarea dorită de sforarii din
umbră. România nu are viz-
iuni politice proprii, ci
urmează neabătut dispozițiile
de la Washington și Bruxelles,
avertizează Alina Inayeh, con-
siliera președintelui German
Marshall Fund. „România este
condusă de  la Washington și
la Bruxelles, nu de la
București”. După ultimele
evoluții în lume, toți aleșii tre-
buie testați psihic. 

Alegerile sunt de fațadă

Încordarea mușchilor este
de actualitate. De terorism nu
se mai vorbește nimic. Teror-
ismul este făcut de alții,
spunea un jurnalist italian.
”În Romania este o lipsă de
viziune și o foarte mare con-
formare la idei și viziuni care
vin din altă parte decât de la
București. Ar trebui să aibă
niște cereri, niște puncte de
vedere mai bine conturate, ar
trebui să împingă multe mai
multe cerințe politice decât o
face acum.” Eu cred că princi-
palele vulnerabilități interne
țin de lipsa de responsabili-
tate a liderilor politici, lipsa
de viziune în ceea ce privește
dezvoltarea sustenabilă. În
continuare, văd că prob-
lemele economice sau ener-
getice se rezolvă prin tot soiul
de peticeli. 

Mi se pare că România nu
ia în serios situația în care se
află: și nu văd pe nimeni la
București care să caute
soluții” a mai spus Alina In-
ayeh.

Naționalismul ar putea de-
veni politică de stat

UE a făcut promisiuni care
nu pot fi îndeplinite, iar de

aici vor veni alte nemulțumiri.
Românii sunt profund
ancorați în prostie. „Dintr-un
conglomerat de state care
credeau în democrație sa ales
,,praful”, spune Inayeh. Doar
Franța și Germania caută
soluții să iasă din criză. Restul
țărilor dorm. 

În tot acest timp afacerile
la Bruxelles merg ca unse
chiar dacă sunt ilegale. Nu
mai interesează legea și
democrația pe nimeni. Com-
pania soțului Ursulei von Der
Leyen care a primit 320 mil-
ioane de euro de la UE a fost
inactivă! 

”Le Courrier du Soir a
promis cititorilor săi să aducă
noutăți în scandalul imens
legat de conflictul de interese
în care este implicată Ursula
von der Leyen, al cărei soț a
beneficiat (prin intermediul
companiei sale, Orgenesis
Inc) de finanțare de 320 mil-
ioane de euro de la Comisia
Europeană condusă de Ur-
sula”, scrie ziuanews.ro. Se
referă la finanțarea unui
proiect de terapie genetică la
Universitatea din Padova din
Italia. Un proiect care îl in-
clude pe Heiko von Der Leyen
(soțul Ursulei). Laboratorul
său american, Orgenesis, a
fost selectat. Până de curând,
Heiko von Der Leyen a făcut
parte din Consiliul de
supraveghere al acestui
proiect ambițios, în care sunt
implicate mai multe labora-
toare, inclusiv Pfizer. Prin ur-
mare, lucrurile sunt clare:
pentru jurnalistul italian,
compania Orgenesis Italy a
fost creată special doar pen-
tru a participa la acest proiect
finanțat cu 320 milioane de
euro. 

Într-un documentar publi-
cat pe 25 octombrie de
publicație italiană MediasIn-
finity, un jurnalist a reușit să
ajungă la Rosario Rizzuto, fos-
tul rector al Universității din
Padova și unul dintre respon-
sabilii proiectului finanțat de
UE. Întrebat despre cazul lui
Heiko, von der Leyen
răspunsul său este uluitor:
„Nu știam că este soțul lui Ur-
sulei von der Leyen, am aflat
mai târziu”, spune el. 

Când am spus că la Brux-
elles există cea mai mare
corupție din lumea asta am
fost nebun? Am fost de trei
ori acolo plus la Strasbourg. 

Aparatul UE este de peste
40.000 de oameni

Nu vă vine să credeți? S-au
făcut de către diverși oameni
politici apeluri repetate pen-
tru simplificarea lui, pentru
reducerea birocrației. Nu vrea
nimeni. E burdușit de
sorosiști. Putem pune și
pietre în locul celor plantați
de noi pe scaune. Putem pune
și niște maimuțe, oamenii
sunt atât de îndobitociți și
inculți pentru "a vă exercita
dreptul democratic la vot". Se
vor încolona către urnele de
"vot" exact ca niște turme de
oi, și veți "alege" exact ce vă
spunem noi. 

Chiar așa, bună idee, prob-
abil că următorul slogan elec-
toral va suna cam așa:
”Pentru egalitatea de șanse,
maimuțele au dreptul să can-
dideze pentru orice funcție
din orice "stat independent",
în "circumscripție electorală".
Dacă voi, oamenii, le-ați putut
lua variola, oare drăgălașele
maimuțe n-ar putea să vă ia
funcțiile de conducere din so-
cietatea noastră tolerantă?
Credeți că ar fi vreo diferență
în viața noastră dacă în locul
actualilor "lideri" ar fi niște
maimuțe? Poate că ar fi, dar
cred că ar fi înspre mai bine,
nu spre mai rău. O maimuță
poate fi atât de toxică precum
maimuțele noastre? Nicide-
cum! Ar fi chiar mai
inteligentă și mai de treabă.
Vă dați seama ce cloacă a
ajuns prostocrația-europeană
dacă micronul franțuz este
considerat o "lumină" a aces-
tei prostocrații? 

Realizați că avem condu -
cători ai planetei cu probleme
psihice? Avem o prostocrație
sinistră. Chiar dobitoc să fii să
nu vezi că tot războiul din
Ucraina este o afacere con-
dusa de ,,descreierați”. Cât de
mare poate fi stupiditatea
omenească? Pentru a ne
schimba destinul, partici-
parea la farsa "alegerilor" nu
este doar un gest inutil sau
nevinovat, așa cum - în cel
mai bun caz - cred unii. Este
mult mai rău de atât, este
trădarea demnității umane și
încolonarea lașă și slugarnică
în uriașele turme de sclavi
mancurți și idioți utili ce
populează planeta degeaba. 

”Păpușărimea” jubilează!

Când vede cât de ușor con-

duce turmele spre prăpastia
pierii. Mai că-ți vine să le dai
dreptate când expun atât de
transparent, prin sclavii lor,
planurile de exterminare a
turmelor de naivi jalnici și
nefericiți inutili. Desigur,
numai analfabeții pot să
creeze ceea ce văd și ce aud.
Doar atât îi duce mintea lor
simplă. 

Pe când intelectualii mon-
deni și moderni ”e complecși,
dom'le”. Ei cred numai ce se
dă la tembeliziunile main-
stream, normal! În cel mult
două luni se va da startul unei
noi sesiuni de exterminare în
masă. Pretexte și pandemii se
găsesc destule. Unii cred că
astea sunt fumate. Aiurea, vor
merge unse, turmele așteaptă
cu nerăbdare noile valuri de
"infectări", restricții, mascări,
injectări și "imunizări". Păpu -
șarii ne-au pregătit shaorme
cu de toate. Inclusiv vaccinuri.
Trebuie îmbogățiți anumiți
americani și Ursula. Crize
economice, energetice, san-
itare, financiare, toate extrem
de picante. Noi suntem
salvați, văd peste tot alegeri în
partide la organizațiile de
femei. 

Sunt îngrijorat că doamna
Gorghiu s-a pierdut pe
Transfăgărașan, care trans-
mitea că datorită PNL se cir-
cula și nu avem zăpadă. Cat
de penibili putem fi? Ciolacu
de la PSD are atâtea idei, să
dea la amărâți 80 lei, iar la
,,speciali” zeci de mii. Iar un
refugiat ucrainean, cu soție și
un copil, primește de la statul
roman 4600 lei plus 1600 lei,
în total 6200 lei. Domnule
Ciolacu, mergeți acasă, la
Buzau, că se apropie finalul
dumneavoastră în partid!
(Baba Vanga și toți
prezicătorii’).

Al dumneavoastră același,
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Cât de corecți sunt cei care 
au pus stăpânire pe noi?



mod de preparare:
Untul se mixează cu

zahărul pudră până se obține

o cremă. Albușurile se bat
separat, cu un praf de sare,
după care, se  amestecă ușor

cu untul, cu ajutorul unei
palete. Nuca măcinată,
amestecată cu cacao, făina și

praful de copt se încorpo -
rează în  compoziția de unt,
iar la final, se adaugă esența
de vanilie. 

Într-o tavă termorezis -
tentă, tapetată cu hârtie de
copt se toarnă compoziția și
se nivelează cu o paletă, apoi
se dă la cuptor, la foc potrivit.

Prepararea glazurii:
gălbenușurile se mixează cu
zahărul până se obține o

cremă aproape albă. După 20
de minute, blatul se scoate din
cuptor, se toarnă glazura uni-
form, apoi se introduce din
nou la cuptor pentru 10-12
minute. 

Când este gata, prăjitura se
scoate din cuptor, iar deasupra
se rade ciocolată. După răcire,
se porționează.

Poftă bună!
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mod de preparare:
Pieptul de pui se pune la

fiert în 3 l de apă, la care se
adaugă sare și piper negru
măcinat. Se fierbe aproxima-
tiv 20 de minute, apoi se
scoate pe o farfurie. În cratița
în care a fiert pieptul de pui
se toarnă orezul, care se
fierbe aproximativ 10
minute. 

Între timp, ceapa se toacă
mărunt, morcovul se dă pe
răzătoarea mică, iar cartofii

se taie felii sau cubulețe.
Legumele se adaugă la supă
și se mai fierb împreună  5-7
minute, apoi se pune carnea
de pui, tăiată în bucățele de
mărime medie. Supa se lasă
pe foc până au fiert și
cartofii. Brânza topită (ținută
la frigider) se dă pe răză -
toare și se încorporează în
supa fierbinte, ameste cându-
se continuu. 

Supa se va servi cu
verdeață tocată deasupra.

mod de preparare:
Cartofii se curăţă de coajă,

se spală şi se pun la fiert în
apă cu sare. După ce s-au
pătruns puţin, se scot din
apă şi se strecoară, lăsându-
se să se răcească.

Ceapa se taie fideluţe, iar
cârnăciorii rondele. Într-o
tigaie se încinge uleiul, se
adaugă ceapa, apoi cârnă -
ciorii, lăsându-se să se
călească uşor. După ce s-au
rumenit, cârnăciorii şi ceapa

se toarnă într-o tavă
împreună cu uleiul în care s-
au călit. 

Se adaugă apoi cartofii,in-
gredientele amestecându-se
bine cu grasimea din tavă.
Usturoiul se toacă mărunt şi
se amestecă printre cartofi.
Deasupra se presară
oregano, busuioc mărunţit şi
pătrunjel verde. Dacă este
cazul, se mai adaugă puţină
sare şi piper. Cele trei ouă se
diluează cu lapte şi se bat

împreună cu muştarul.
Compoziţia se toarnă peste
ingredientele din tavă, apoi
tava se dă la cuptor pentru

30 de minute. 
Când budinca este apoape

coaptă, se scoate din cuptor,
se rade caşcaval deasupra şi

se mai lasă câteva minute la
cuptor cu focul stins, până se
topeşte caşcavalul.

INGREDIENTE

1 kg de cartofi mai mici, 1,5 l apă, 350 g cârnăciori,
o ceapă roşie mai mare, 100 ml ulei, trei ouă, o lingură
de muştar, o lingură de lapte, busuioc, oregano, sare,
5 căţei de usturoi, 50 g caşcaval, pătrunjel verde.

INGREDIENTE

500 g piept de pui, 400 g de brânză topită, 150 g de
orez, 400 g de cartofi, 150 g de morcovi, 150 g de
ceapă, sare, piper, verdeață, apă.

suPă cREmă DE PuI cu BRâNză ToPITă 

BuDINcă DE caRTofI cu câRNăcIoRI 

PRăjITuRă chINEzEască INGREDIENTE

Pentru blat: 5 albușuri, 200 gr unt,150 gr zahăr
pudră, 200 gr nucă, 2 linguri cacao, 60 gr faină, o
linguriță praf de copt, esență de vanilie, puțină sare.

Glazura: 5 gălbenușuri, 100 gr zahăr pudră, 30 gr
ciocolată cu lapte. 
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Călin BICĂZAN



TALon De AnUnŢ GrATUiT PenTrU PerSoAne FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al. Pescarilor, bl A10, parter în
față, pe colț, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi,
balcon, beci, proiect balcon în față.
Preț: 255.000 lei, tel. 0753.671.752.

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând apartament 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă nouă în Deva, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă cu două corpuri în
localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, zona 
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negocia-
bil. Telefon: 0724.451.762.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament în Deva, 
60 mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, băi, focuri, beci,
terasă, proiect balcon, posibilități
extindere o cameră, lateral. 
Tel. 0753.671.752.

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

l Vând apartament 2 camere,

Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,

CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.

Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 
2 cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz,
frigider, mașină de spălat. 
Preț: 14.500 euro,  Telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

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 aparta-
ment 2 camere, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. Telefon:
0725.168.007.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer spre închiriere apartament
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. 
Telefon: 0722.564.004.

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

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.

TeReNURI

l Vând teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

l Vând teren arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,
suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte
la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.
0742.136.978 sau 0799.756.235.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 
7 euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren intravilan în Cristur,
str. Principală, între case, 2160 mp, FS
21,5, toate utilitățile. Preț: 150.000 lei,
negociabil, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.

l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, tele-
fon: 0774.578.808.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

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 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 extravilan, întabu-
lat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Pro-
prietarul locuiește în  Subcetate,
com. Sântămăria Orlea, nr.136. 
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.

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 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.

AUTO

l Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

l Vând remorcă Stema, acte la
zi, înmatriculată. Preț: 2500 lei, tele-
fon: 0730.818.130.

l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tău. Insistă!

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat
cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un an).
Preț: 1000 euro, telefon:
0736.029.836.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri
negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. Ofer până la 1000 euro.
În funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, operată la picior,
cu program zilnic între orele 8-12, în
Deva. Telefon: 0745.750.705.

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Tel. 0740.315.052.

MATRIMONIALE

l Bărbat, 55 de ani, cu situație
materială foarte bună, caut doamnă
serioasă pentru o prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o
doamnă serioasă pentru o prietenie,
eventual căsătorie, cu condiția să se
mute la mine. Telefon:0747.066.358

l Domn serios, fără vicii, 52 de
ani, cu domiciliul în Hunedoara, fără
obligații, doresc să cunosc o persoană
de sex feminin, serioasă, cu caracter,
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0754.899.659.

l Domn, 56 de ani, fără obligații,
doresc să cunosc o doamnă între 35-
55 de ani, fără obligații, pentru pri-
etenie sau chiar  mai mult. Tel.
0769.325.658.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi pentru prietenie, poate chiar
mai mult. Aștept SMS la n.
0752.396.515.

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 43 de ani, caut o
doamnă pentru căsătorie, serioasă,
gospodină, de la oraș sau de la țară.
Am serviciu stabil, casă cu tot confor-
tul. Doresc o relație bazată pe respect,
înțelegere și seriozitate, așa că nese-
rioasele să se abțină. Tel.
0726.406.462.

l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

l Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie, căsă -
torie. Aștept SMS la 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.

DIVERSE

l Vând țuică bio, din prune, 52
grade, certificat ecologic. Telefon:
0740.908.529, 0770.401.153.

l Vând telefon ”Nokia”, cu
clapetă, nou și 2 fotolii noi. Preț con-
venabil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

l Vând aparat de sudură la 220V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi de la 1,5-5 și pârlitor pen-
tru pârlit porci, pe lemne, nou, la  220
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând urgent două hambare din
cornier, lemn de 2000 kg, cotarcă
cornier+plasă metalică de 6/1/5m,
cazan de cupru, 30 l, 3 căzi de gorun
de 500 l, în comuna Ilia. Telefon:
0771.044.987.

l Vând aparat de sudură la 220 V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi supertit, de la 1,5-5. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând ștangă remorcare, din 3
segmente, 3 metri liniari, țeavă de
sondă. Poate tracta 4-6 tone, chiar și
mai mult. Telefon: 0721.312.310.

l Vând telefon Nokia cu clapetă
nou și 2 fotolii noi. Tel. 0729.942.745,
0254.216.491, 0724.073,100.

l Vând lemne pentru foc tăiate și
stivuite, betonieră puțin folosită, 2 bu-
toaie din stejar nefolosite (2x100 l),
două damigene de 50 l, cu coș. Prețuri
negociabile, telefon: 0721.732.638.

l Vând costum de femei, talia 46-
48, nou, culoare orange, preț: 120 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

l Vând convenabil canapea
extensibilă cu ladă de depozitare,
masă extensibilă cu scaune, șifonier
cu 2 uși, masă pentru TV, anexe. Preț:
negociabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit mâncare etc. mașină de
tricotat manuală și ață culori și
grosimi diferite. Tel. 0724.451.762.

l Vând sobă de teracotă,
demontată, pe șapte rânduri, cu-
loarea coniacului, ușă monobloc fontă
și racord coș ceramic. Tel.
0723.243.733.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
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16 - ACTUALITATE

Târnava de Criș - Oma -
gierea eroilor de la Târnava
de Criș, care a avut loc la fi-
nalul săptămânii trecute, 
s-a constituit într-un mo-
ment de suflet, aducere
amin  te și evocare a faptelor
de arme  a locuitorilor zonei,
care, în perioada 1848-1849
s-au opus cu eroism ar-
matelor ungu rești. 

Eroismul localnicilor a
fost plătit cu sânge și
pierderea unui număr mare
de vieți omenești – după
unele surse peste 1000 de
oameni au murit la Salcia
Roșie – care au luptat până la
sacrificial suprem, pentru
apărarea libertății și ființei
naționale. 

Momentul  de sâmbătă a
fost organizat de către Pri -
măria Vața de Jos, prin t-un
amplu program de evocare
istorică, o slujbă de pome -
nire, precum și un emo -
ționant program artistic
susținut de către tinere
speranțe ale muzicii popu-
lare, copii de la școala
generală din Vata de Jos. 

Manifestarea din 5 noiem-
brie, după cum spunea, între
altele Liviu Lință, primarul
comunei, ”reprezintă un mo-
ment de profundă recunoaș -
tere a sacrificiului de care au
dat dovadă oamenii acestor
locuri pentru apărarea gliei
strămoșești”. 

Timpul admirabil, căldura
cu care s-a desfășurat aceas -
tă manifestare, frumusețea

cântecului popular au adus
în sufletele celor prezenți vii

sentimente de trăire pa -
triotică.

Omagiu Eroilor de la Târnava de Criş

Deva – „Ziua Mondială de
Luptă Împotriva Diabetului”,
celebrată pe 14 noiembrie, va
fi marcată, la Deva, printr-o
acțiune organizată de Di -
recția de Sănătate Publică
(DSP) Hunedoara și Direcția
de Asistență Socială (DAS)
Deva. Persoanele cu vârste
peste 65 de ani, din munici -
piul Deva și localitățile
aparținătoare, își vor putea
testa, gratuit, glicemia, coles-
terolul și tensiunea arterială. 

Acțiunea va avea loc luni,
14 noiembrie, între orele
10:00 – 16:00, la Centrul de
Inovare și Imaginație Civică
Deva, din Piața Victoriei, bloc
8 – parter). Rezultatele vor fi
interpretate pe loc, iar acolo
unde este cazul vor fi făcute
recomandările necesare de
către specialişti. 

În județul Hunedoara,
peste 30.000 de persoane
sunt diagnosticate cu diabet,
iar 60.000 de oameni cu

hipertensiune arterială. 
În contextul Zilei Mondiale

de Luptă Împotriva Diabetu-
lui, din14 noiembrie, comuni-
tatea medicală din România
își propune să atragă atenția
asupra importanței accesului
la noi terapii în tratamentul
diabetului și a rolului esențial
al evaluării riscului cardio-
vascular și renal în rândul
persoanelor cu diabet za-
harat tip 2 (DZ2). 

În România, aproximativ 2
milioane de persoane trăiesc
cu diabet zaharat de tip 2,
însă este important de men -
ționat că această boală nu
vine niciodată singură. Pri -
mele organe care suferă sunt
inima și rinichii, iar studiile
ne arată că cele mai frecvente
complicații asociate diabetu-
lui sunt boala cronică de
rinichi și insuficiența car -
diacă.

Testări gratuite pentru glicemie Restricţii pe DN7, 
la Gothatea

Deva - Traficul din zona localității Gothatea, pe DN 7,
se desfășoară, cu restricții, pe noul pasaj realizat peste
calea ferată. Pasajul a fost construit în apropierea celui
vechi, în cadrul proiectului de reabilitare a liniei de cale
ferată frontieră – Curtici – Simeria. În cursul lunii noiem-
brie, pasajul superior vechi va fi demolat.

Turism 
Deva - Diversitatea naţională şi etnică, dar şi princi-

palele obiective turistice ale judeţului Hunedoara, vor
putea fi cunoscute şi apoi promovate de jurnaliştii de la
12 publicaţii de anvergură naţională. Aceştia au fost
invitaţi să se documenteze la faţa locului în cadrul unui
program derulat de către Departamentului pentru Relaţii
Interetnice (DRI), din Guvernul României. Proiectul inti-
tulat „Diversitate şi patrimoniu cultural prin prisma
mass-media” se va derula până vineri, 11 noiembrie, şi
include întâlniri cu reprezentanţii unor minorităţi
naţionale, cum sunt maghiarii, germanii sau rutenii, dar
şi vizitarea unor obiective turistice emblematice pentru
turismul din judeţul Hunedoara, cum ar fi Castelul
Corvinilor, Cetatea Deva sau Furnalul de la Govăjdie.


