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INCIDENT

Fondat de Cornel POENAR

Pag. 3
Fostul şef al ISU Hune-
doara, colonelul Viorel 
Demean, s-a împuşcat, din
greşeală, cu un pistol pe
care îl deţinea legal, acasă.
Bărbatul a fost trimis la un
spital din Timişoara. 

MOŞ CRĂCIUNPag. 2
Poliţiştii s-au transformat în
ajutoarele lui Moş Crăciun şi
au adus cadouri pentru doi
copii care au fost nevoiţi să
plece de acasă, cu mama lor,
din cauza comporta men tului
violent al tatălui. 

NaŞTEREa DOMNULUIPag. 8

Sărbători fericite!Sărbători fericite!

Cum se circulă de Crăciun, programul de
vizitare al Castelului Corvinilor şi

următorul spectacol de Anul Nou. /pag.16

Următorul număr al ziarului Accent Media va apărea vineri, 13 ianuarie 2023.

La marele praznic al Naşterii Domnului, să mulţumim
Bunului Dumnezeu pentru darul nepreţuit făcut 

oamenilor, acela de a-L trimite în lume pe singurul
Său Fiu spre a ne mântui.

De Crăciun, vă doresc să aveţi parte de zile în tihnă şi
să dăruiţi bucurie celor din jur.

Să privim cu speranţă spre Noul An şi să avem
credinţa că va fi mai bun şi mai îngăduitor cu noi toţi!

Crăciun binecuvântat! La Mulţi Ani!
Laurențiu Nistor

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

În prag de sărbători creștine, Lumina Naşterii
Pruncului Iisus să binecuvinteze fiecare casă, 
iar bucuria Crăciunului să ne aducă 
pe toţi mai aproape! 

Sărbători fericite şi 
un An Nou plin de realizări!

Costel Avram
Administrator public 
al judeţului Hunedoara

Sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște
și pace, iar anul care vine să fie 

mai bogat în împliniri.
La Mulţi Ani!

Ing. Nicolae Stanca
Manager general

MARMOSIM

Steaua Sfântă din
Noaptea de Crăciun să vă

lumineze casele și să vă
însoțească mereu. 

Să aveți parte de
sănătate, prosperitate 

și numai bucurii.

Sărbători 
fericite! 

Ovidiu Pîrvu
Director general

Această mare sărbătoare a
creștinătății este prin
excelență, evenimentul 
care ne umple sufletul de
bucurie și speranță la
fiecare sfârșit de decembrie.

Crăciun fericit şi urări
de bine în Noul An!
Miracolul acestor zile
minunate să vă umple
sufletele de bucurie, 
să aveţi parte de
sănătate, împliniri și
pe cei dragi aproape.

Sărbători 
binecuvântate!

Natalia Intotero
Deputat PSD 
Hunedoara
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Deva – Doi copii care au
fost nevoiţi să plece de acasă
împreună cu mama lor, din
cauza comportamentului vio-
lent al tatălui, au avut un mo-
ment de mare bucurie, zilele
trecute, după ce mai mulţi
poliţişti, ajutoarele lui Moş
Crăciun, le-au trecut pragul
locuinţei în care se adăpos -
tesc acum.

„Cei doi micuţi, în vârstă de
10 şi 12 ani, care trăiesc
împreună cu mama lor într-o
locuință protejată din judeţul
Hunedoara, au fugit din calea
unui tată violent în urmă cu
doi ani, în toiul iernii, iar
vizita oamenilor legii le-a
adus un plus de siguranță şi
încredere. 

Impresionaţi de drama
aces tei familii monopa -
rentale, poliţiştii hunedoreni
s-au transformat în ajutoare
ale lui Moş Crăciun şi au orga-
nizat o colectă benevolă, în
urma căreia au cumpărat ali-
mente de primă necesitate,
dulciuri, jucării, ghiozdane cu
rechizite, pe care le-au oferit,
în prag de sărbători, celor doi
frăţiori şi mamei lor”, a pre-
cizat purtătorul de cuvânt al

Inspectoratului de Poliţie
Jude ţean Hunedoara, Bogdan
Niţu. 

Acesta este al treilea an
consecutiv în care poliţiştii
sunt alături, de sărbători, de
cei doi copii şi de mama aces-
tora. 

Anul acesta, poliţiştii au
reuşit, cu sprijinul unui “com-
plice” să intercepteze scri -
soarea adresată Moşului, de
cei doi micuţi. Astfel, au aflat
exact ce îşi doresc cei mici şi
au reuşit – cu sprijinul Crucii
Roşii şi a unor oameni de
bine, iubitori ai sportului cu
balonul rotund – să le ofere
copiilor, pe lângă alimente şi
dulciuri, şi alte cadouri mult
dorite: echipamente sportive
şi mingi de fotbal. 

„Copiii au fost impresio -
naţi de ajutoarele cu epoleţi
ale Moşului, iar după ce au
urcat în autospeciala de
intervenţie a Poliţiei, s-au
decis în privinţa carierei pe
care o vor urma. Aceştia au
mărturisit că îşi doresc să
devină poliţişti, pentru ca
mama lor – ori alte mame
aflate în dificultate – să fie
protejate de partenerii pen-

tru care violenţa este singurul
mod de exprimare.

La plecare, oamenii legii au
promis că vor oferi şi pe viitor
sprijin material familiei res -
pective, astfel încât cei mici să
îşi poată continua studiile şi,
poate, într-o zi, să opteze
pentru cariera de poliţist. 

Gestul umanitar al poliţiş -
tilor hunedoreni îşi propune
să atragă atenţia asupra
urmărilor dramatice ale vio -
len ţei în familie, dar şi asupra
conștientizării victimelor
acestui gen de infracţiuni cu

privire la necesitatea de a se-
siza Poliţia şi de a solicita
emiterea ordinului de pro -

tecție provizoriu, atunci când
situaţia o impune.

Doi copii alungaţi de acasă, 
l-au primit pe Moş Crăciun

Deva - Preşedintele Par-
tidului Forţa Dreptei, depu-
tatul Ludovic Orban, s-a aflat,
duminică, la Deva, unde a
participat la şedinţa de
înfiinţare a filialei judeţene a
acestei formaţiuni politice.
Preşedinte interimar al orga -
nizaţiei a fost desemnat Pom-
piliu Crai, fost membru al
PNL, în funcţia de secretar
general fiind ocupată, până la
alegeri, de Marcela Grecu. 

Dincolo de impactul politic
al vizitei, Ludovic Orban s-a
referit şi la unele subiecte de
actualitate, cum ar fi criza
energetică. 

În opinia sa, soluţia pentru
scăderea preţului la energie

este o creştere a producţiei
din surse relativ ieftine, cum
sunt cogenerarea, energia
verde sau cea nucleară.

„Dacă vrem să scadă preţul
la energie, în mod realist, tre-
buie să creştem producţia.
(...) Guvernul în loc să susţină
toate proiectele de investiţii,
care sunt făcute fie de firme,
fie de cetăţeni care vor să
devină prosumatori - şi asta
poate să reducă cererea de pe
piaţă şi implicit să aducă
preţul la energie mai aproape
de realitatea costurilor pen-
tru producerea energiei - Gu-
vernul bagă beţe în roate. La
ora actuală sunt peste 7.000
de MW, investiţii în energie

verde, care nu se pot realiza
din cauza faptului că Guver-
nul fie întârzie, fie blochează
în diferite zone. Fie la Trans-
electrica, fie la distribuitor
prin avizul de racordare, fie la
Ministerul Agriculturii - pen-
tru că parcurile fotovoltaice
se construiesc, în special, pe
terenuri care erau terenuri
agricole şi ca să poţi să-l scoţi
din circuitul agricol e o pro -
cedură care este blocată sau
întârziată de actualul gu-
vern", a spus Ludovic Orban.

Fostul premier liberal a
adus în discuţie şi producţia
de energie în hidrocentrale,
despre care a spus că se află
la un nivel mediu de 1.100 de
MW, anul acesta, în condiţiile
în care puterea instalată este
de 6.600 MW. „Nu mi se pare
normal, de exemplu, să ai pe
hidro o putere instalată de
6.600 de MW şi tu să produci
1.100 de MW, în medie, anul
acesta. Nu mai e nici secetă,
nu mai e nimic. Cum să nu
produci energie hidro, care
este cea mai ieftină ener -
gie?!", a adăugat Ludovic Or -
ban.

Ludovic Orban susţine că preţul energiei
va scădea, dacă va creşte producţia

Hunedoara - Doi bărbaţi
cu vârstele de 31 şi 33 de ani,
din Hunedoara, au fost
arestaţi preventiv într-un
dosar de cercetare penală de-
schis după ce, în luna septem-
brie, au jefuit locuinţa unei
familii din localitatea Peştişu
Mare. 

Fapta s-a produs pe timp
de noapte, iar hoţii au furat
din casă 37.000 de lei, mai
multe bijuterii şi ceasuri.
Suspecţii şi-au acoperit faţa
cu cagule şi au purtat mănuşi
pentru a nu fi identificaţi. 

O femeie şi doi copii, care
se aflau în casă, au fost legaţi

de mâini şi de picioare, iar pe
gură li s-a aplicat bandă
adezivă pentru a nu face zgo-
mot. După sustragerea aces-
tor valori, bărbaţii au părăsit
locuinţa lăsând femeia şi
copiii legaţi, cele trei victime
fiind găsite la scurt timp de
un membru al familiei, care a
alertat poliţiştii.

Potrivit Inspectoratului de
Poliţie Judeţean (IPJ) Hune-
doara, cei doi suspecţi au fost
prinşi în urma unei acţiuni de
amploare desfăşurate pe raza
municipiului Hunedoara, pri -
lej cu care au fost efectuate
cinci percheziţii domiciliare.

Hoţii din casa unui cunoscut
producător de carmangerie,

au fost prinşi
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Deva – Anturajul nepotri -
vit şi nopţile pierdute pe
reţelele de socializare repre -
zintă principale cauze pentru
care 40 de elevi din Deva au
acumulat, în acest an şcolar,
peste 2.000 de absenţe de la
cursuri. Elevii au vârste
cuprinse între 6 - 18 ani şi vor
fi monitorizaţi timp de 3 luni
sau 6 luni, în funcţie de
numărul de riscuri identifi-
cate în urma anchetelor so-
ciale.

Din această perspectivă,
datele specialiştilor sunt mai
mult decât îngrijorătoare şi
arată o lipsă de control al
părinţilor în ceea ce priveşte
activităţile pe care le desfă -
şoară copiii lor. 

Primii care s-au sesizat
des pre această problemă sunt
reprezentanţii şcolilor din
Deva şi cei ai Direcţiei Gen-
erale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului (DGASPC)
Hunedoara. Aceştia au solici-
tat sprijinul Direcţiei de
Asistenţă Socială (DAS) Deva,
în rezolvarea acestei pro -
bleme.

„Mai mult de jumătate din-
tre anchetele sociale în cazul
celor 40 de elevi cu absenţe
au fost realizate de către DAS
Deva, iar rezultatele acestora
relevă că principalii factori
care conduc la abandonul
şcolar sunt reprezentaţi de
influenţa unui anturaj nepo -
trivit, provenienţa copilului
dintr-o familie dezorganizată
sau programul haotic de
somn al adolescenţilor, care
îşi petrec nopţile pe conturile
de pe reţelele sociale”, a pre-
cizat vineri DAS Deva.

Potrivit situaţiei detaliate,

şase dintre elevii aflaţi în risc
de abandon şcolar sunt
înscrişi la Liceul Tehnologic
"Transilvania", în clasele I - III,
şi nu s-au prezentat niciodată
la cursuri de la începutul anu -
lui şcolar.

În aceeaşi perioadă, alţi 13
elevi, din clasele I - VII, de la
Colegiul Naţional Pedagogic
„Regina Maria” au adu nat,
împreună, mai mult de 700
de absenţe în 7 săptămâni de
şcoală.

Pe de altă parte, 21 de elevi
de gimnaziu şi liceu, de la
Liceul Tehnologic Energetic
„Dragomir Hurmuzescu” au
între 40 şi 168 de absenţe,
conform datelor raportate de
şcoli pentru perioada 5 sep-
tembrie - 31 octombrie 2022.

Documentele mai arată că
peste două treimi dintre ele-
vii cu absenţe nemotivate
sunt băieţi, în timp ce fetele
reprezintă 35% din totalul
acestora.

„În prezent, reprezentanţii
Compartimentului Interven -
ţie în Situaţii de Urgenţă şi
Prevenire Marginalizare So -
cială desfăşoară anchete so-
ciale la domiciliul elevilor cu
absenţe nemotivate pentru
identificarea cauzelor care îi
determină pe aceştia să
lipsească de la cursuri. În
acelaşi context, părinţii ele -
vilor sunt consiliaţi cu privire
la dreptul copilului la
educaţie, conform legislaţiei
în vigoare, dar şi asupra
consecinţelor legale care de-
curg din nerespectarea aces-
tui drept”, a precizat DAS
Deva.

În perioada monitorizării,
asistenţii sociali urmăresc
atât modificările care intervin
în situaţia socială, familială şi
economică a elevilor, cât şi
frecvenţa participării aces-
tora la cursuri şi rezultatele la
învăţătură. 

Deva – Fostul inspector şef
al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă (ISU)
Hunedoara, colonelul Viorel
Demean, s-a împuşcat acci-
dental cu un pistol, în zona 
inimii. Regretabilul incident a
avut loc miercuri, în locuinţa
sa din Deva, potrivit unor
surse apropiate anchetei.

Potrivit Inspectoratului de
Poliţie Judeţean (IPJ) Hune-
doara, incidentul a fost sem-
nalat de soţia bărbatului,
femeia relatând poliţiştilor că
soţul său s-a împuşcat acci-
dental cu un pistol, în zona
toracelui.

Arma este deţinută legal
de persoana în cauză. 

Bărbatul a fost transportat
la Spitalul Judeţean de Ur -
genţă pentru acordarea de în-
grijiri medicale, el fiind

sta bilizat de medicii de aici,
după care a fost transferat cu
un elicopter, la Spitalul Mu-
nicipal din Timişoara. El
prezintă o leziune la nivelul
plămânilor, glonţul trecând pe
deasupra inimii. 

Polițiștii au întocmit, în
acest caz un dosar de cer cetare
penală sub aspectul comiterii
infracțiunilor de vătămare
corporală din culpă și nere-
spectarea regimului armelor și
munițiilor şi continuă cerce -
tările în ve derea stabilirii cir -
cumstanţelor producerii
eve ni mentului.

Colonelul Viorel Demean a
ieşit la pensie şi a predat co-
manda unităţii la începutul
lunii decembrie, după o acti -
vitate de 27 de ani în rân-
durile pompierilor militari. 

Fostul şef al ISU Hunedoara,
s-a împuşcat accidental 

cu un pistol

Mii de absenţe la şcoală din cauza
anturajului şi reţelelor sociale

Deva - Două proiecte cu
aplicabilitate în tratamentul
afecţiunilor oncologice au fost
recompensate cu Marele Pre-
miu al Salonului internaţional
de inventică InventCor 2022, ce
a avut loc la Deva. 

Astfel, a fost distins cu
Marele Premiu un proiect al
Universităţii de Medicină şi Far-
macie din Cluj-Napoca care
propune utilizarea unui anumit
tip de nanoparticule în proce-
durile de tratament pentru can-
cerul colorectal, fără efectele
negative ce sunt date de
chimioterapie. 

Cel de-al doilea Mare Premiu
a revenit unei invenţii dezvol -
tate de Universitatea Po-
litehnica Bucureşti, care se
referă la un procedeu de ob -

ţinere a unui biosenzor ce
poate fi utilizat pentru diagnos-
ticarea rapidă a cancerului he-
patic. 

„O pondere mare a lucrărilor
jurizate în cadrul InventCor
2022 au reprezentat-o proiec -
tele din domeniul medical. Ju-

riul internaţional a decis ca
Marele Premiu să fie atribuit
către două universităţi: Univer-
sitatea de Medicină şi Farmacie

'Iuliu Haţieganu' Cluj-Napoca şi
de Universitatea Politehnica
Bucureşti. Acestea au realizat
cercetări şi, respectiv, dispozi-
tive, ce pot fi utilizate în trata-
mentul afecţiunilor ocologice”,
a precizat preşedintele Salonu-
lui, inventatorul Corneliu Birtok
Băneasă. Un premiu special a
fost acordat elevei Zainab Ar-
zouni, care învaţă la Liceul pu -
blic Shohour din Liban şi a
lansat un proiect al cărui scop
este protejarea mediului şi re-
ducerea încălzirii globale.

Salonul internaţional de
inventică InventCor 2022 s-a
desfăşurat în perioada 15-17
decembrie, la Deva, în sistem
online, şi a reunit peste 300 de
invenţii şi proiecte de cercetare
din 21 de ţări ale lumii. 

Proiecte cu aplicabilitate în tratamentul cancerului, câştigătoare la InventCor 2022
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EUROVENUS
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.

La mulţi ani!
Ionel Olteanu

Administrator

ACTIVITATEA GOSCOM ORĂȘTIE
Praznicul Crăciunului să vă umple  sufletul de bucuria 

împlinirilor, iar Noul An să fie mai generos ca niciodată. 
Vă doresc să aveți parte de sărbători fericite, alături de cei dragi.

La mulți ani!
Fabius Kiszely

Manager

Şi în acest an, Marele
Praznic al Crăciunului
ne va umple inimile

de bucurie prin soliile pe
care le aduce, iar colindele
străbune ne îmbracă sufle-
tul în haină luminoasă,
căci prin pruncul Iisus   s-a
născut soarele iubirii și al
dreptății.

Pe acest fond în Biserica
ortodoxă din Cinciș-Cerna s-a
continuat implementarea
proiectului „Trăim în Dum-
nezeu și El trăiește în noi” în
organizarea Uniunii Ziariș tilor
Profesioniști din România
(președinte Sorin Stanciu),
Episcopia Devei și Hunedoarei
(episcop Preasfin țitul Părinte
Nestor) și ziarul „Accent
Media” (director Cornel Poe-
nar - membru UZPR).

Astfel auditoriul prezent în
număr mare a participat la un
reușit moment cultural - reli-
gios de colinde care i-a făcut pe
toți cei prezenți să simtă în su-
flet bucuria Marelui Praznic
care surpă peretele urii și al
vrajbei, zidind în fiecare
dragostea și înfrățirea în duh și
adevăr.

Au colindat prof. Ica Pop,
Cristina Ramona Muzur și Mi-
haela Gabriela Cioran, fiecare
primind Diploma de onoare
„Drag de Dumnezeu” pentru

promovarea prin cântec și
trăire sufletească a învățăturii
creștine, a Ortodoxiei, care
este viața în Hristos, în Duh și
Adevăr.

Părintele paroh a oferit
cântărețelor cărți de rugăciuni,
doamna Mihaela Gogu,
buchete de flori, iar ec. Carmen
Pușok, tradiționalul cozonac.

Ascultând colindele prezen-
tate, după cum susținea Car-
men Pușok, ne-am simțit lângă
peștera sfântă din Betleem
trăind în duhul iubirii lui Hris-
tos, ieșirea din umbra morții
duhovnicești și câștigarea
echilibrului moral.

Acolo la porțile Betleemului
s-a deschis în noaptea
Crăciunului cea dintâi pagină a
unui catehism de viață nouă.
Am auzit parcă îngerii din al-
bastrele înălțimi ale cerului
rostind „Mărire întru cei de
Sus lui Dumnezeu și pe
pământ pace, între oameni
bunăvoire!”

De consemnat este și
mesajul trimis cu ocazia
implementării acestui proiect
cu genericul „Trăim în Dum-
nezeu și El trăiește în noi” de
către dl Sorin Stanciu,
președintele Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România: Mo-
mentul religios creștin - orto-

dox „Trăim în Dumnezeu și El
trăiește în noi” s-a constituit
într-o activitate prin care s-a
punctat faptul că din credința
religioasă creștin ortodoxă
curg virtuți morale și sociale,
ea fiind reazimul și tăria vieții.

Acest moment a fost o
sărbătoare a reculegerii și
luminătoare a sufletului. Mul -
țu mim părintelui Apietroaie
Cosmin Gabriel pentru că a
oferit prilejul ca acest proiect
cultural - religios să fie imple-
mentat în biserica pe care o
păstorește, iar cântărețelor,
auditoriului prezent, sărbă to -

rile Crăciunului să le dăruiască
lumină, har și înțelepciune -
Sărbători fericite! și La mulți
ani!

Aceleași gânduri și mulțu -

miri pentru Episcopia Devei și
Hunedoarei și ziarul „Accent
Media”.

Foto: Nicolae Șișu, 
Oprica Andrei

Prin colinde s-a simţit în suflet 
bucuria Crăciunului

Din agenda de lucru
a Primăriei din
Cerbăl, am consem-

nat recent reușite
activități cultural educa-
tive desfășurate în anul
2022, printre care 
Festivalul Plăcintelor
Pădurenești, 
măsuratul oilor, nedeia
tradițională, dar și cea a
Crăciunului.

Pe același fond al preocu -
pării Primăriei pentru noi

investiții, printre care
modernizări și amenajări etc.
în comună, am stat de vorbă
cu primarul Mircea Claudiu
COSTA care ne-a punctat
câteva dintre aceste obiective.

• Modernizarea DC 115 A
sat Ulm, DC 121 sat Arănieș,
DC 118 sat Merișoru de
Munte, străzi în  Cerbăl, sis-
tem de alimentare cu apă în
comuna Cerbăl (sursa de
finanțare Anghel Saligny)

• Amenajare piste de bici-

clete în comună, înnoirea par-
cului de vehicule destinate
transportului public-achiziția
de vehicule nepo luante,
achiziție accesorii pentru un
buldoexcavator (sursa de
finanțare PNDR)

• Amplasare stații de
reîncărcare pentru vehicule
electrice (sursa de finanțare
AFM)

• Primăria Cerbăl face
parte dintr-un parteneriat cu
4 consilii județene și 120 de

primării pentru imple-
mentarea a 3000 km de
trasee cicloturistice la nivel
național (proiectul Cu bici-
cleta prin vest - traseu ciclo-
turistic).

• Amenajarea în satul
Poiana Răchițelii a unui loc de
relaxare și joacă Aventura
Park destinat în egală măsură
copiilor și adulților.

Au consemnat 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Primăria CERBĂL, mereu alături de oamenii comunității
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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!

Ing. Petru VAIDOȘ

fost președinte al Sindicatului

„Siderurgistul” Hunedoara

Primăria și Consiliul
Local Blăjeni

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!

Horia Flavius Jurca 

Primar

Primăria și Consiliul Local Crișcior 
Este o bucurie și o onoare să transmitem, în prag de sărbători, 

urări de bine, sănătate și fericire tuturor locuitorilor comunei noastre. 
Crăciun fericit alături de cei dragi!

La mulți ani!
Ovidiu Ilie Furdui

Primar

Primăria și Consiliul
Local Bucureșci
Sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus 
să vă aducă în case fericire, sănătate și multe
bucurii. Anul care vine să fie mai prosper, 
iar visele voastre să devină realitate. 

Sărbători fericite !
La mulți ani!

Mircea Ghilean
Primar

Primăria și Consiliul
Local Băița

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!

Damian Diniș
Primar 

Primăria și Consiliul
Local Pestișu Mic
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 !

Dobruțchi Saul Daniel
Primar

Primăria și Consiliul Local Totești
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 numai bucurii.

Sărbători fericite !
La mulţi ani ! 

Tiberiu Pasconi 
Primar

Se apropie Sfânta Sărbătoare a Crăciunului, perioadă de
timp petrecută împreună cu familia. Aceste zile atât de
speciale sunt pline de tradiţii religioase şi populare, de

emoţii,  gânduri curate şi fapte bune.
Doresc ca pacea şi căldura sufletească aduse de

Sărbătoarea Naşterii Domnului 
să ne însoţească pretutindeni, 

zi de zi, în anul care vine!

Crăciun fericit tuturor!
La mulți ani, 2023!

Călin Dorin Dud
Primar

Primăria și Consiliul
Local Sălașu de Sus
Crăciun fericit 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
Ioan Vlad
Primar

Primăria și Consiliul
Local Buceș 

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 fami-
lie, în pace şi bunăstare! 

Sărbători fericite !

Achim Mărcuș Traian
Primar

Primăria și Consiliul Local Luncoiu de JosPrimăria și Consiliul Local Luncoiu de Jos
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G
uvernul României a
emis luni  hotărârea
de alocare a fon-

durilor necesare constru-
irii unui stadion nou în
municipiul Hunedoara. 

Valoarea proiectului se
ridică la 64.230.587 de mili -
oane de euro (cu TVA), banii
fiind alocaţi din bugetul Com-
paniei Naţionale de Inves -
tiţii(CNI). 

Conform programu lui ,de
la începutul anului viitor, CNI
va putea începe procedurile
de licitaţie pentru de-
semnarea companiei sau
asocierii de companii care se
va ocupa de întocmirea
proiectului tehnic şi de

execuţia efectivă a lucrărilor.
Pe baza studiului de feza -

bilitate finalizat anul trecut,
stadionul de la Hunedoara va
avea 10.100 de locuri - toate
pe scaune (9.730 pentru pu -
blic, 50 pentru persoanele cu
dizabilități, 195 VIP și 125
pentru mass-media), spaţii de
cazare pentru sportivi, restau-
rant-cantină, coffee-corner,
parcări subterane (295 de
locuri + 140 locuri VIP) şi
supraterane, sală de fitness/
forţă multifuncţională (adap -
ta bilă şi antrenamentelor de
box, de exemplu), instalație de
nocturnă, tabele electronice
de marcaj și ecrane-gigant și o
suprafață de joc cu iarbă

naturală, cu încălzire și drenaj
– fiind o arenă clasificată în
categoria 4 a UEFA – eligibilă
pentru organizarea unor
competiții europene de nivel
ridicat. Toate detaliile tehnice
definitive vor fi, însă, stabilite
în urma proiectării efective.

Edilul municipiului Hune-
doara, Dan Bobouțan a de-
clarat: „ Acest stadion nou
este o idee pe care am lansat-
o în spaţiul public în 2016 şi
care a devenit un angajament
ferm al nostru în 2017, la mo-
mentul comemorării a 25 de
ani de la dispariţia lui Michael
Klein. În 2017, 2018 şi 2019
am continuat să cerem sprijin
pentru materializare şi, până
la urmă, l-am obţinut. În 2021
– 2022 s-a făcut studiul de
fezabilitate necesar – o primă
confirmare a faptului că de-
mersul nostru se află pe dru-
mul cel bun şi are şanse de
materializare. Nu am fi putut
ajunge în acest punct fără
sprijinul preşedintelui Consi -
liu lui Judeţean, Laurenţiu Nis-
tor, al doamnei deputat Vetuţa
Stănescu, al domnului mi -
nistrul al dezvoltării Cseke 
Attila şi tuturor celor care au

spus „DA” acestei idei.
Mă bucur că s-a înţeles şi la

nivelul factorilor decizionali
că Hunedoara merită un sta-
dion nou. Avem tradiţie în fot-
bal, iar o nouă arenă ne va
ajuta să avem şi un viitor fru-
mos. Va fi un stadion al între -
gului judeţ, care va putea
găzdui şi evenimente cultu -
rale, un stadion care va atrage,
în unele momente, public de
pe o rază de cel puţin 100 de
kilometri. Dacă procedurile
de licitaţie vor începe în

primăvara anului viitor şi se
vor derula fără mari în-
târzieri, avem motive să
sperăm că lucrările vor putea
începe în ultima parte a anu-
lui 2023! „ a mai declarat Dan
Bobouţanu.

Noul stadion va fi ridicat
pe amplasamentul actualei
arene fotbalistice hunedo -
rene. 

Cheltuielile de demolare a
vechiului stadion vor fi supor-
tate de Primăria municipiului
Hunedoara.

S-a aprobat finanțarea pentru noul 
stadion din municipiul Hunedoara

O
nouă performanță
pentru natația din
România,a fost

înregistrată  odată cu în-
trecerile de la Campio -
natele Mondiale din
Australia.Cel mai bun
înotător din țara
noastră,David Popovici, 
a reușit să urce pe podiu-
mul de premiere la între-
cerile de la Melbourne
câștigând medalia de
argint  în proba de 
200 m liber.

În seriile probei desfăşu -
rate, Popovici a fost cronome-
trat cu al şaselea timp, 1 min
42 sec 31 de sutimi care i-a
permis accesul în finală iar în
ultimul act, David Popovici și-
a înbunătățit performanța , a
fost cronometrat cu timpul de
1 min 40 sec 79 de sutimi
fiind devansat doar de sud-
coreeanul Sunwoo Hwang,
care a stabilit un nou record
al competiţiei, 1 min 39 sec
72 de sutimi . Podiumul a fost
completat de britanicul Tom
Dean, în 1 min 40 sec 86 de

sutimi.
David  Popovici avea în

palmares titlul european la
200 m liber în bazin scurt,
câştigat anul trecut la Kazan
și mai avea în palmares
medaliile de aur la 100 m
liber şi 200 m liber,cucerite
atât la Europenele de seniori,

cât şi la Mondialele de seniori
în bazin olimpic.

România a fost repre -
zentată de trei înotători la
Mondialele de la Melbourne,
David Popovici, Robert Glinţă
şi Andrei Anghel, obţinând o
singură medalie, cea câştigată
de Popovici la 200 m liber.

Natație  

David Popovici, vicecampion mondial
la 200 m liber

F
IFA a validat lista ar-
bitrilor români pen-
tru competiţiile

internaţionale de anul vi-
itor. Din cei  11 arbitrii de
centru , 4 sunt femei. Iată
lista validată și transmisă
Comisiei centrale 
a arbitrilor:

ARBITRI: Ovidiu Haţegan,
Istvan Kovacs, Radu Petrescu,
Horaţiu Feşnic, Andrei Chi -
vulete, Marcel Bîrsan, Marian
Barbu, Iuliana Demetrescu,
Alina Peşu, Ana Maria Terte-
leac, Cristina Trandafir

ARBITRI ASISTENŢI: Va -
sile Marinescu, Ovidiu Arte -
ne, Mircea Grigoriu,
Se  bas tian Gheorghe, Radu
Ghinguleac, Valentin Avram,

Mihai Marica, Alexandru
Cerei, George Neacşu, Fe -
rencz Tunyogi, Petruţa
Iugulescu, Mihaela Ţepuşă,
Alexandra Apostu, Daniela
Constantinescu, Roxana Iva -
nov

ARBITRI VAR: Ovidiu
Haţegan, Istvan Kovacs, Radu
Petrescu, Horaţiu Feşnic,
Marcel Bîrsan, Andrei Chi -
vulete, Iuliana Demetrescu,
Sebastian Colţescu, Cătălin
Popa, Marian Barbu

ARBITRI FUTSAL: Vlad
Ciobanu, Bogdan Hanceariuc,
Liviu Chiţă, Laurenţiu Dea-
conu

ARBITRI FOTBAL PE
PLAJĂ: Attila Balint, Ionel Bo-
haru Predescu, Liviu Dârjan.

Fotbal 

Lista arbitrilor români validați pentru

sezonul internațional 2023



Tinerii dansatori
sportivi Brigita Ma-
rina și Andrei Stoica,

legitimați la CSM Deva, au
obținut o performanță de
excepție. 

În urma evoluției lor de la
finalul săptămânii trecute  de
la  la Zagreb, în ultima etapă
din acest an a circuitului
“DanceSportEurope Children
European Grand Prix”, Brigita
și Andrei  au ocupat poziția
secundă la juniori II, catego-
ria Standard.

În urma acestui rezultat,
cei doi tineri dansatori,
pregătiți la CSM Deva, de
către Andra Căprioară, au
ocupat poziția secundă în
clasamentul general al cir-
cuitului continental iar anul

competitional 2022 o fost
unul de excepție pentru cei
doi tineri dansatori deveni,
rezultatele obținute permi -
țându-le ca, din 2023, să
poată participa și la con -
cursuri din circuitul mondial
la categoria lor de vârstă și
stil. Brigita Marina și Andrei
Stoica se pregătesc, împreu -
nă, de mai bine de șase ani și,
pentru a ajunge în prestigio-
sul circuit continental, au tre-
buit să obțină rezultate foarte
bune și la nivel național.

Menționăm că la ediția din
acest an a circuitului “Dance-
Sport Europe Children Euro-
pean Grand Prix”, la juniori II,
categoria Standard, au luat
startul peste 120 de perechi

din 20 de țări din Europa
.Brigita și Andrei  alcătuiesc
perechea din România cea
mai bine clasată în circuit,
primul loc revenind unui
cuplu din Austria, iar medali-
ile de bronz au revenit unei
perechi din Cehia. 

La secția de dans sportiv
de la CSM Deva sunt legiti-
mate alte trei perechi de
dansatori, care încep să con-
firme pe plan național, unde
au cucerit numeroase dis -
tincții, acestea fiind formate
din Denisa Kellemberger și
Raul Igna, Alexia Voicu și Bog-
dan Rusu și, respectiv, Ariana
Marcu și Yanis Drui, pregătite
de către Andra Căprioară.

SPOrT - 722 - 29 Decembrie 2022

Dans sportiv 

Dansatorii deveni, pe podium la Zagreb

Karate  

Rezultate bune pentru sportivii din
Petroșani la Karate 1 Youth League

În Italia  la Jesolo -
Veneția  au fost pro-
gramate întrecerile

unei noi etape din cadrul
circuitului  Karate 1
Youth League  la care au
fost înscriși peste 2000
de sportivi din 60 de tari.

Printre alte grupări spor -
tive din România, au fost
prezenți și reprezentanți de
la CS POLI Karate care a de-
plasat la competiție 10
sportivi cu vârsta cuprinsă
între 12 și 14 ani dar cu
mențiunea că la fiecare cate-
gorie au fost înscriși  circa 60
de sportivi, cea ce a făcut  ca
rezultatele să fie  deosebit de
importante pentru structura
clasamentelor de la aceste

întreceri.
Mathias Andrei Popescu a

concurat la categoria  cadeți
- 63 kg și  a trecut  trei tururi
din întrecerile de la catego-
ria sa  dar s-a oprit în sfer-
turile de finală fiind întrecut
de un karateka din Ucraina.
Cum sportivul ucrainean a
pierdut în semifinale , Math-
ias a pierdut și el șansa
repasajului pentru a lupta
pentru medalia de bronz.

Răzvan Ihnatiuc (cadeți
+70 kg) a câștigat în primul
tur cu 3-0 în fața unui sportiv
din Lituania și din cauza
accidentării la genunchi a
fost nevoit  să abandoneze
lupta din următorul tur.

Gabriela  Balog (cadeți -47
kg) a trecut de primul tur dar
a fost învinsă în turul secund
de o sportivă din Cipru,
Alexandra  Ionescu (cadeți -
47 kg) a pierdut în primul
tur fiind învinsă de o spor -
tivă din Turcia, Robert Chiri-
lut (cadeti -52 kg) a fost
învins în turul secund, Victor
Igarelu ( minicadeți +55 kg)
a pierdut în primul tur ca și
colega lui Bianca Turcu (mi -
ni cadeți -47 kg)

Felicitări pentru efortul
depus de sportivi ca sa
ajunga la o astfel de com -
petiție și pentru părinții care
au susținut financiar aceasta
deplasare

CSCorvinul Hune-
doara a  comu-
nicat că a

renunțat la doi dintre
jucătorii pe care i-a avut
în lot  în sezonul recent
încheiat și a ajuns la un
acord cu Andrei Roșu și
Claudiu Borțoneanu pen-
tru rezilierea
înțelegerilor existente.

Andrei Roșu (20 de ani) a
fost transferat la Corvinul
Hunedoara  în luna ianuarie
a acestui an de la CSC
Șelimbăr. El a a evoluat în 14
meciuri  în returul din se-
zonul trecut (2021-2022) la
echipa hunedoreană pentru
care  a înscris  nouă  goluri.

Anul acesta, Roșu a marcat în
două rânduri, bifând, în total,
11 apariții în tricoul alb-al-
bastru. Claudiu Borțoneanu
(23 de ani) a sosit în vară la
Hunedoara,  fiind transferat
de la FC Voluntari, a jucat în
13 din cele 15 partide
susținute de echipa noastră
în actuala stagiune, trecându-
și în cont trei goluri înscrise
pentru Corvinul  Hunedoara.

Conducerea clubului Cor -
vinul le-a adresat celor doi
jucători mulțumiri pentru tot
ce au făcut la această
formație și le-a transmis suc-
ces în activitatea  sportivă vi-
itoare.

Fotbal, Liga a III-a

Corvinul a renunțat 
la doi jucători din lot
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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!

Alianța pentru Unirea Românilor

Hunedoara

Tiberiu Bârstan,

Președinte

Această mare
sărbătoare a
creștinătății este

prin excelență, eveni-
mentul care ne umple
sufletul de bucurie și
speranță la fiecare
sfârșit de decembrie. Iar
Semnul Divin, apărut
miraculos pe Cer în
Noaptea Sfântă de
Crăciun, călăuzind magii
spre locul unde, ”în
ieslea cea săracă” se
năștea Pruncul Sfânt, a
fost și rămâne o binecu-
vântare pentru toți
creștinii.

În Noaptea Sfântă 
de Crăciun 

Când Cerul își revarsă Lu-
mina Sfântă peste tot, fiecare
dintre noi trăim o emoție
aparte. ”Vestea minunată”
venită din Bethleem, că ”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.
Iar darul magilor, aurul,
smirna și tămâia, aduse ca
omagiu Pruncului Iisus, se
îngemăna fericit cu Darul Cre-
atorului – Mesia, care venea
pe pământ spre mântuirea
noastră.

De atunci și până astăzi, în
Noaptea Sfântă de Crăciun,
glasul colindelor, luminile și
steluțele multicolore care
inundă Cerul și Pământul în-
tregesc Sărbătoarea Bucuriei. 

Și, tot în această Noapte
Sfântă, învăluită de mireasma
bradului și a cozonacului
proaspăt copt, îl așteptăm
nerăbdători pe Moș Crăciun.
Misterios și înfrigurat de gerul
nopții, acesta intră în case în-
totdeauna pe nevăzute,
lăsându-ne sub bradul îm-

podobit daruri neprețuite. Și
astfel, fiecare Noapte de
Crăciun înscrie o pagină unică
în sufletele noastre.

Bucuria Crăciunului
Se împletește armonios cu

obiceiurile și tradițiile păs -
trate cu sfințenie din generație
în generație.

Glasul colindelor
Care răsună în liniștea

Nopții de Ajun, ducând din
casă în casă vestea nașterii
Pruncului Sfânt, dau un far -
mec aparte sărbătorii. Tradiția
spune că, Colindele au fost
trimise din Cer pe Pământ,
pentru a se pomeni numele
Sfânt al Domnului și a ne
scăpa de păcate. Se spune că,
unele dintre ele datează de pe
vremea Apostolului Andrei,
când acesta propovăduia
Evanghelia pe meleagurile
noastre.

Bradul împodobit
Care unește simbolic Cerul

și Pământul, este asociat cu
sărbătoarea Nașterii Domnu-
lui, triumf al vieții asupra
morții. De asemenea, în tra di -
ția creștină, bradul sugerează
dragostea infinită a Mântu-
itorului Iisus pentru noi. Cu
crengile îndreptate spre Cer,
asemenea gândurilor noastre
înălțate spre Divinitate, cu
luminițele multicolore pre-
cum stelele din Paradis, cu
steluța din înaltul lui, care
sugerează Steaua de la Răsărit
ce lumina calea magilor în
Noaptea Nașterii Mântuitoru-
lui, bradul întregește atmos-
fera de basm a Crăciunului. 

Cadourile de Crăciun
Sunt legate tot de darurile

magilor, care au fost oferite

Pruncului Sfânt. Povestea
spune că după naștere, Prun-
cului Iisus a fost așezat sub un
măr, iar Moș Crăciun, aflat în
preajmă, a cules fructele și le-
a dăruit copiilor care treceau
pe acolo. Se pare că de aici
vine și obiceiul ca Moșul să
aducă daruri copiilor, lăsându-
le sub bradul împodobit.

La cumpăna dintre ani
Ne îndreptăm gândurile

spre anul care vine, sperând
să avem unul mai bun, mai
îmbelșugat, în care fericirea să
se regăsească în fiecare casă. 

Îl întâmpinăm cu zgomot,
pentru a îndepărta, spune
tradiția populară, tot ce a fost
rău în anul care a  trecut. Și
astfel obiceiurile străvechi,
veselia și buna dispoziție în -
cing atmosfera. 

Tradițiile, 
obiceiurile de 
Crăciun și de

Anul Nou 
Aduc un plus de farmec și

culoare, învăluind atmosfera
sărbătorească într-o ambianță
caldă și primitoare.

• În Noaptea de Crăciun
creștinii ortodocși merg la
biserică, iar abia după
liturghie se așază la masă și
ascultă colinde. La masă,
numărul de invitați trebuie să
fie cu soț, iar pâinea, simbolul
belșugului, nu va lipsi de pe
masă.

• În Ajunul Crăciunului se
spune că este bine să primim
colindătorii pentru că urările
lor aduc noroc. Iar dacă nu-i
primim, ne va urmări ghi -
nionul.

• ”Mersul cu Steaua”, un
obicei străvechi, care se întâl -
nește la toate popoarele
creștine, are menirea de a
aduce oamenilor vestea
Nașterii Mântuitorului.

• Obiceiuri precum sor-
cova, capra, ursul, prin ver-
surile lor pline de semnificații,
fac referire la fertilitate,
bogăție, sănătate sau căsătorie
sunt prezente aproape în
toate zonele țării.

• Ca să-și viseze ursitul,
fetele tinere vor posti  toată
ziua de Ajun, iar prima
îmbucătură de seară, trebuie
s-o pună la brâu. Înainte de
culcare, vor întinde brâul pe
jos, vor face mătănii peste el și
astfel își vor afla, prin vis, ur-
situl, traditiisiobiceiuri.ro.

• Dacă de Crăciun e cer
senin, se spune că urmează un
an roditor, iar dacă ninge, va fi
frumos și de Paști. 

• La trecerea dintre ani,
ușile caselor se vor deschide,
pentru ca anul vechi să plece
și să vin cel nou, mai
îmbelșugat, mai bun, plin de
lucruri bune.

• Prima persoană care va
intra în casă, de anul nou, tre-
buie să fie bărbat.

• Tot la început de an este
bine să avem bani în buzunar,
iar pentru atragerea belșu -
gului vom îmbrăca haine noi,
în culori vii.

Cornelia Holinschi

Sărbătoarea bucuriei - 
Naşterea Pruncului Iisus 

”Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a
lumii lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau
stelelor de la Stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui
dreptăţii şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus,
Doamne, Slavă Ţie!”. (Tropar,Glasul 4)
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Centrul județean APIA

Hunedoara
Sărbătoarea Crăciunului - Ziua Nașterii 

Întemeietorului religiei creștine și a 
Anului Nou - 2023, îmi oferă prilejul de a

adresa tuturor fermierilor din județ, 
beneficiarilor, colaboratorilor și salariaților

noștri Sărbători fericite sub semnul bucuriei,
a unei vieți liniștite și a înnoirii sufletești.

La mulți ani!
Ec. Veronica TOPOR

Director  executiv 

Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret

Hunedoara
Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului
și a Anului Nou - 2023, doresc din toată inima

tinerilor din județul Hunedoara multă
sănătate, fericire, lumina bucuriei 

și împlinirea tuturor dorințelor.

Sărbători fericite! 
La mulți ani!

Domokos Balazs
Director executiv

Primăria și 

Consiliul Local Brad

Sărbători fericite şi 
urări de bine în Noul An! 

Să aveţi parte de sănătate, 
împliniri și pe cei dragi aproape.

La mulţi ani!

Florin Cazacu
Primar

Primăria și Consiliul

Local Boșorod
Sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou 2023 

să aducă în sufletul locuitorilor comunei Boșorod
și colaboratorilor noștri sănătate, 

prosperitate și multe bucurii.

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Ioan Grecu
Primar

Primăria și Consiliul

Local Lelese
Luminoasele Sărbători ale Crăciunului și

Anul Nou - 2023 să aducă tuturor locuito-
rilor comunei Lelese și colaboratorilor noștri

sănătate, fericire și belșug în case.

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Achim Ciprian Gheorghe
Primar

Să ne imaginăm peștera și leagănul din
Viflaim și să ne închinăm 
Fiului Iisus. Sărbătoarea Nașterii 
Domnului să aducă tuturor clienților
care au trecut și celor ce vor trece pragul 
ospitalierei SC ALEXDOR SPEDITION
S.R.L. din satul Cinciș-Cerna, 
colaboratorilor și cunoscuților, sănătate
și bucurie în inimi. 

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Marcel Crețu
Administrator

Crăciunul este o sărbătoare a familiei,
o sărbătoare despre iubirea de semeni, despre

bunătate, compasiune și bucuria de a dărui.
Taina Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos 

ne duce înapoi în copilărie, când, la geamurile pe care
gerul desena flori măiestre, 

îl așteptam cu sufletul curat pe Moș Crăciun.  
Vă doresc, dragi hunedoreni, un Crăciun binecuvântat
alături de toți cei dragi, cu credință și speranță, în rit-
muri de colind, cu miros de cozonaci și cetină de brad. 

Sfintele sărbători care se apropie să vă bucure sufletul
și să vă aducă sănătate, fericire, noroc, lumină în suflet

și un An Nou mai bun, mai liniştit, mai generos! 
La mulți ani!

Vetuța Stănescu
Președintele PNL Hunedoara

Primăria și Consiliul Local Cerbăl
Crăciunul - Sărbătoarea Dreptei Credințe și Noul An 2023 

să aducă tuturor locuitorilor comunei Cerbăl și colaboratorilor noștri
bucurie, sănătate și prosperitate.

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Costa Mircea Claudiu
Primar 

Primăria și Consiliul Local Pui
La vremea colindelor, a Sfintelor Sărbători de Crăciun și a debutului 

în Noul An - 2023, transmit tuturor locuitorilor comunei noastre, 
sănătate, bucurii, clipe frumoase și împliniri.

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Victor Stoica
Primar

Primăria și Consiliul Local

al Comunei Vălișoara
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!

Cu stimă, 
Primar, Bedea Camelia
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Glume de sărbători
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Energia de care dispuneți vă
ajută să finalizați toate tre-
burile înaintea sărbătorilor de
iarnă. Reușiți să valorificați
informațiile primite și să vă
stabilizați activitățile perso -
nale și profesionale. Sunt
șanse să primiți un cadou spe-
cial de sărbători.

Este perioada în care vă faceți
planuri de viitor, vă achitați
datoriile și dialogați cu
reprezentanții instituțiilor fi-
nanciare. De sărbători,
intenționați să faceți surprize
plăcute familiei. Nu este exclus
să plecați într-o mică vacanță.

Astrele vă portă noroc acum la
final de an. Dacă este vorba de
negocieri sau de o favoare,
este o perioadă bună. La ser-
viciu nu ezitați să profitați de
șansele care vi se oferă și, dacă
este cazul, cereți banii care vi
se cuvin. Prietenii apropiați vă
dau un semn.

Intenționați să faceți ceva de-
osebit pentru cei care v-au fost
alături tot anul. Fie că le oferiți
daruri speciale de Crăciun, fie
că veți face o petrecere de
pomină. Dar, cu siguranță,
acțiunile voastre vor fi mult
mai importante decât cadou -
rile oferite celor dragi.

La serviciu veți avea câteva în-
tâlniri importante și veți afla
intențiile șefilor și a colegilor
voștri. Vă faceți planuri pentru
începutul anului viitor. Reușiți
să vă relaxați și să vă ocupați
de confortul casei voastre. De
Crăciun vă veți bucura de
vizita prietenilor.

Perioada sărbătorilor vă
aduce liniștea și odihna de
care aveți nevoie. Este impor-
tant să fiți alături de familie
sau prieteni și să vă bucurați
de atmosfera minunată a
Crăciunului. Dacă se ivește o
situație mai deosebită, trebuie
să dați dovadă de diplomație.

Este cazul să schimbați unele
lucruri în stilul vostru de viață
pentru că, oboseala se
acumulează. Dacă nu sunteți
atenți, există riscul să rătăciți
hârtii și documente impor-
tante. Sărbătorile le petreceți
alături de cei dragi, într-un
cămin frumos împodobit.

În această perioadă, vă faceți
planuri de sărbători și vă
gândiți ce surprize plăcute să
le faceți celor dragi.
Intenționați să vă luați câteva
zile de concediu, mai ales că
ați încheiat cu succes treburile
mai importante de la serviciu.

La locul de muncă vă
confruntați cu o situație
incertă, dar lucrurile se vor
limpezi înainte de sărbători.
Cineva vă nedreptățește, chiar
dacă știa bine în ce condiții ați
lucrat. Reușiți să puneți lu-
crurile la punct, iar sărbătorile
le veți petrece în liniște.

Veți profita de zilele libere de
sărbători, mai ales că aveți
nevoie de odihnă. Eforturile
făcute în ultima vreme încep
să se resimtă, așa că aveți
nevoie de liniște și o alimen -
tație corectă, dacă organismul
este slăbit. Primiți o veste
bună de la cineva apropiat.

O persoană care v-a deza -
măgit încearcă să se împace
cu voi. Pentru că, se spune, de
Crăciun trebuie să iertăm. Vă
este greu să faceți un compro-
mis, dar, se pare, împăcarea vă
poate aduce o mare bucurie.
Sărbătorile le petreceți în fa -
milie.

De Crăciun veți fi alături de
persoanele care țin cu adevărat
la voi. Sunteți înconjurați de
atenție și dragoste, iar acest
lucru vă aduce liniștea de care
aveți nevoie. Dacă mai aveți de
lucru la serviciu, mare atenție
la documentele pe care le veți
semna.

• Cadoul de Crăciun
Măi Gheorghe, tu ce cadou vrei de Crăciun?
- Apăi, nimic tu Rozi! Numa’ să mă iubești, să-mi

fii credincioasă și să ai grijă de mine, tu Rozi!
- No, prea târziu, ți-am luat deja ciorapi.

• Bradul împodobit
O brunetă și o blondă împodobesc bradul de

Crăciun. După ce l-au terminat, bruneta pune
instalația în priză și o întreabă pe blondă:

- Funcționează? Blonda răspunde:
– Da, nu, da, nu, da, nu…

• Cadoul Bubulinei
- Nu ştiu, se plânse Bulă lui Trulă, ce cadou să-i

iau Bubulinei de Crăciun.
- De ce n-o întrebi pe ea?
- Lasă gluma! De unde crezi că o să pot lua atâţia

bani?

• Surpriza de Anul Nou
Am pus iubitei mele un cadou sub brad de Anul

Nou!
– Ce anume?
– Ea încă îl caută încă! Pădurea e mare!

• Revelionul la… Sinaia
– Mă Gheorghiță, mă duc să fac Revelionul la

Sinaia, mă! Cred că va fi o minune! 
– Apoi drept minune, mă Ioane, mai ales ca

acesta-i trenul de Cluj.

• O propunere interesantă
Iubitule, ce-ai vrea să facem împreună în noul

an?
- Păi ... draga mea… hai să facem ceva ce n-am

mai făcut niciodată!
- Ce?
- Eu beau liniștit, iar tu taci!

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 24 decembrie, ora 23,00

Cel mai dulce Crăciun
Filmul vorbește despre Molly, proprietara unei

brutării-cofetării, care, în prag de Crăciun, se
străduiește să onoreze toate comenzile primite. La
un moment dat, ea îl cunoaște pe Josh, un tânăr
văduv, care s-a stabilit în același oraș și își crește
singur copilul. Cei doi se plac, dar Molly se simte
foarte atrasă și de un client misterios, cu care
vorbește adesea la telefon. Dar, ceea ce nu știa Molly
era că Josh şi clientul de a cărui voce s-a îndrăgostit
sunt, de fapt, una şi aceeaşi persoană.

TVR 1

Sâmbătă, 24 decembrie, ora 20,00

Inimi răzbunate 
După moartea tatălui, frații Jesus, Damian

și Samuel sunt separați și adoptați de familii
diferite. Anii au trecut, iar la un moment dat
frații se reîntâlnesc și jură, pe mormântul
tatălui lor, să se răzbune pe familia Ruiz Mon-
talvo, responsabilă de nenorocirea lor.

ACASĂ GOLD



În preajma sărbătorilor
se nasc povești și obi-
ceiuri foarte frumoase.

Te-ai întrebat vreodată cum
au contribuit poveștile la
omul care ești astăzi? Dese-
ori tindem să consideram
că sistemul de învățământ
este depășit, că prezintă
copiilor mult prea multe
povești și mai puține as-
pecte concrete, care să-i
ajute în viața de oameni
mari. 

Cert e că toți copiii își văd re-
flexia proprie în poveștile în
care ei se pot ancora drept per-
sonaje principale, acele povesti
care-i țin cu sufletul la gură și îi
învață că întotdeauna binele
triumfă și este răsplătit pentru
victoriile sale și pentru truda
depusă. Adulți fiind, dacă
privim către povești, vedem cât
de mult au contribuit ele la per-
soana în care ne-am transfor-
mat, la “bătăliile” pe care am
fost nevoiți să le parcurgem ca
să ajungem acolo unde am
visat dintotdeauna și resimțim
toată satisfacția pe care o aveau
și eroii noștri din copilărie, din
povești. 

Să ne păstrăm tradițiile 

Și să le oferim copiilor ce
este al lor, să nu-i privăm de
toate poveștile frumoase de
care și noi am avut parte. Și
iată, dacă tot ne aflam în pe-
rioada sărbătorilor, o perioadă
în care avem mai mult timp
pentru cei dragi, momentul
pare a fi mai mult decât opor-
tun să-ți iei copilul în brațe, să
vă așezați împreună lângă
bradul de Crăciun sau în pat,
înainte de somn și să-i spui zeci
de povești de sezon cu care să-
i înseninezi copilăria.

De Sfintele Sărbători 

”Îți doresc să ai parte de tot
ce ai și mai vrei, de tot ce nu ai
și îți dorești, de tot ce îți lipsește
și nu știi!”

”Acum când gerul iernii ne
îngheață trupurile, să lăsăm
Sărbătoarea Crăciunului să ne
încălzească sufletele, să lăsăm
Raza Dumnezeiască sa ne lu-
mineze gândurile, să lăsăm
mirosul bradului sa ne purifice
simțurile și să ne transformam
inimile în torțe arzătoare ale
bucuriei”!

”Pe cărarea ninsă ce duce
către Noul An, îți aștern cuvinte
calde sub bradul de Crăciun:
bucurie, voie bună și multă
sănătate!

”Moșul vine cam tiptil,

niciodată nu-l simțim, dar lasă-
n fiecare poartă fericire, bu-
curie, sănătate pe vecie! Și
marile personalități de Crăciun
au lansat citate celebre”. Iată
câteva:

"Voi onora Crăciunul în su-
flet și voi încerca să fac asta tot
anul", Charles Dickens.

"Nu am mai crezut în Moș
Crăciun de la șase ani. Mama
m-a dus la magazin și Moș
Crăciun mi-a cerut autograf",
Shirley Temple.

"De Crăciun, toate dru-
murile duc acasă", Marjorie
Holmes, scriitoare americană.

"Ideea mea de Crăciun, fie
demodată sau modernă, e
foarte simplă: să îi iubești pe
alții. Dacă te gândești, de ce tre-
buie să așteptăm Crăciunul ca
să facem asta", Bob Hope, actor
american.

Și, iată, vine Crăciunul
Sărbătoarea mult așteptată

pentru cei mai mulți dintre noi,
cred...

Medicul și scriitoarea  Ana-
Maria Rotaru  spunea că, ”cea
mai frumoasă sărbătoare este
Crăciunul. Voi ați început
pregătirile ? Eu le-am cam ter-
minat, mi-am împodobit
brăduții, întotdeauna mai
rămâne câte ceva de făcut, dar
asta e și noima toată, să mai ai
încă ceva de făcut... încă ceva de
adăugat știindu-se că cea mai
dulce perioadă, cel puțin pen-
tru mine, este această aștep -
tare de data asta, nerăbdarea,
năzuințele, visele și speranțele
ce ți le faci, planurile și
pregătirile până la ultima oră !
Sărbătorile bat la ușă, parcă și
aud din depărtare să răsune
clopoțeii, parcă aud și ecoul
colindelor, parcă mai aud,
parcă... glasuri vesele de copii și
râsuri cristaline, deși știu că, de
ceva vreme și pe cât o fi, nu știu,
au încetat să se mai audă ! Din
păcate... au amuțit, poate pen-
tru totdeauna așternându-se
uitarea, fie din cauza pan-
demiei, fie din cauza lipsurilor
și problemelor economice, fie
din cauza furtișagurilor de la
noi, când se buzunăresc copiii
pe drum de haite de derbedei,
ca să le numesc așa, luându-le
puținul câștigat cu uratul! De
cine? 

Ușor de înțeles, e un
fenomen al timpurilor ce trăim
în ultima vreme în special, când
nimic frumos nu se mai
întâmplă-n lume, când războa -
iele se amplifică, refugiații și nu
numai, fug care-ncotro, când
sărăcia domnește, când senti-

mentele au dispărut și
granițele a ce trebuie și ce nu
trebuie de făcut s-au șters ! Așa
că, ușile rămân ermetic închise,
nimeni nu mai sună, nu mai bat
la porți, nimic nu se mai aude
în jur, luminile se vor stinge la
pomii de iarna și luminațiile
stradale după o anumită oră,
întunericul va înghiți toate cele
ce ne încântau ochii cu
strălucirea lor și muțenia va
domni! Asta, din păcate, e real-
itatea ce-o trăim, astea-s noile
condiții de supraviețuire! Îmi
pare rău că nu pot scrie mai
vesel, că nu particip în totalitate
la aceste sărbători știind câtă
lume este sub pragul de
viețuire onorabilă, câți oameni
în vârstă au pensii de mizerie
neputând face un dar cât de
mic nepoților lor, alții bolnavi,
neajutorați, câți alții însingurați
de copiii lor plecați la munci,
părinți de copii și copii de
părinți, câți copii nu au mai
primit niciun dar, nicio hăinuță
nouă sau ghetuță și câte și mai
câte aș putea înșira, deși nu
ăsta mi-a fost scopul, dar nu
știu cum, acolo unde vreau să
fiu veselă, să scriu frumos și ex-
uberant, uite că mă năpădesc
aceste amare lucruri și mă gân-
desc că poate nu am dreptul, de
parcă aș fi vinovată și eu într-
un fel! Poate sunt și eu, poate
suntem cu toții? Poate că nu
facem ceva în comun ca să se
schimbe fața lumii atât de
întunecată! Mai putem oare
spera în ceva mai bine și mai
frumos? De cum apeși butonul
pe TV, nimic bun nu auzi, din
contră, de parcă cineva ne
dorește cu frica-n oase, cu
capul între genunchi, ca să nu
mai vedem o zi albă, un soare,
doar Teama să domnească,
pentru ca fiecare dintre noi să
ia aminte de ce-l va aștepta în
caz că îndrăznește să ridice
fruntea! Să mai avem vreo
speranță oare? 

Fiecare an parcă e și mai rău
ca cel trecut! Cât de bine și fru-
mos mai era odată, cu obi-
ceiurile și datinile strămoșești!
Ce minunat mai petreceam la
casele noastre, alături de
părinți și rude adunate în jurul
mesei cu bunătățuri, ce frumos
ne-am mai petrecut copilăria,
așa, modest precum era pe-
atunci, cu mult-puținul
fiecăruia și poate chiar cu unele
lipsuri, poate bunuri adunate
cu obidă dar, nu ne păsa nouă
defel... nu duceam lipsă, ce folos
ca azi ai vitrine pline, dar lipsă

în buzunare? Cu doar uitatul la
ele...nu te saturi ! Părinții ne
erau veseli pe-atunci, liniștiți,
fără grija zilei de mâine, cu ser-
viciile lor, fără grija că li se vor
lua casele de băncile financiare
de cum nu plătești vreo câteva
dări, fără grija, că azi, că vor
rămâne pe drumuri, cu copii cu
tot...Capitalismul ăsta deformat
și parcă mai crud ca niciodată
fiind bun doar pentru cei ce-au
avut, au și vor continua să aibă,
pentru ei fiindu-le favorabilă și
soarta, destinul, de parcă ar
avea un Dumnezeu al lor și nu
al nostru, al tuturor! Asta e re-
alitatea, copiii noștri, nepoții
trăiesc într-o lume nedreaptă,
avidă, crudă, hulpavă, o lume
artificială în care cu toții ne în-
vârtim parcă programați, tele -
ghidați și-apoi aruncați afară
când nu mai putem servi in-
tereselor, obligațiilor, cerințelor
impuse! Nu mai avem nicio val-
oare în astă lume, suntem un
număr doar, o cantitate
neglijabilă și-un experiment la
îndemâna câtorva fără
scrupule, Aleșii, poate unii
chiar de noi, poate de marile in-
terese mondiale! Din păcate,
ăsta ni-i traiul, peste tot, intere-
sele, incompetența, subjugarea,
sărăcia nu cunoaște granițe!”

În fine, să revenim la aceste
minunate sărbători ale
sfârșitului de an, să le trăim azi,
chiar din aducerile aminte ale
celor de ieri, să încercăm să ne
înveselim, lăsând la o parte tot
ce ne poate amărî, având și
obligația sacră de-a ne face
fericiți copiii ce-i așteptăm
acasă dacă ne sunt plecați,
nepoții și părinții (fericiți cei
ce-i mai au încă!), să le facem o
ambianță cât mai plăcută, să
punem bunătățile pe masă,
fiecare din ce are mai bun, să
domnească sănătatea, veselia,
să închinăm paharele și-apoi să
le spargem de pământ, că
poate așa ni s-o sparge, precum
se zice și ghinioanele și-om trăi
poate zile mai bune și mai fru-
moase! 

Crăciunul este cea mai
frumoasă perioadă pentru
mine, pentru a sărbători
dragostea lui Dumnezeu și
Nașterea lui Iisus, dragostea
familiei unite în jurul mesei, la
gura sobei, este momentul
potrivit pentru a ne crea am-
intiri de neuitat, ce vor dăinui
pentru totdeauna lăsându-le
moștenire celor ce ne vor urma
! Să ne bucurăm cu toții, dragi
prieteni de suflet ! Doamne-

ajută !
„Рrеа осuраțі, рrеа grăbіțі,

рrеа uіtuсі șі рrеа сulțі
Nu nе mаἰ buсură fаrmесul

іеrnіі… ѕuntеm аdulțі
Nісі nu mаі сrеd în bаѕmе șі

nісі în mіrасоlul lоr
Dе асееа аș vrеа înароі

іnосеntа сорііlоr.
Șі аș vrеа ѕă ѕрun mасаr

асum în ајun
Еu сrеd în tіnе, Моș Сrăсіun

șі сrеd în mіnunі
Vіnо lа nоі, dе ѕаrbаtоrі,

Моș Сrăсіun
În сіnѕtеа tа, dаlbе flоrі, аm

ѕă рun
Șі сrеngі dе brаd сu glоburі

mісі ре lа fеrеști
Vіnо lа nоі, Моș Сrăсіun,

dасă ne mаі іubеștі
Nu mаі аvеm nісі măсаr

bunі рrіеtеnі іmаgіnаrі
Сhіаr șі Ваu-bаu а fugіt dіn

dulар, ѕuntеm mаrі
Nісі nu mаі ștіm ѕă luаm

ѕеаmа lа îngеrі ре сеrul оlіv 
Dе-асееа аș vrеа ѕă învăț ѕă

fіu іаr соріlul nаіv.
Șі аș vrеа ѕă ѕрun măсаr

асum în ајun
Еu сrеd în tіnе, Моș Сrăсіun

șі сrеd în mіnunі
Vіnо lа nоі, dе ѕărbătоrі,

Моș Сrăсіun!
Те-аștерt lа nоі, dе

ѕаrbаtоrі, Моș Сrăсіun
În сіnѕtеа tа, dаlbе flоrі, аm

ѕă рun
Ѕі сrеngі dе brаd сu glоburі

mісі ре lа fеrеști
Те-аștерt lа nоі, Моș

Сrăсіun, еu ștіu сă nе іubеștі…
”(Maria Ene).

Al dumneavoastră, același,
care pe unii dintre voi v-am bu-
curat, pe alții v-am supărat cu
articolele mele.

Că am scris bine sau rău,
timpul și tu, cititorule, mă veți
judeca. Asta este orânduirea
vieții.

Vă urez Crăciun Fericit și
tradiționalul ”La mulți ani
2023”!

Prof. ing. 
Ioan Romeo Mânzală
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Poveștile de Crăciun – 
leagănul copilăriei noastre 
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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 Oprişa
Viceprimar Municipiul Brad

Asociația Cadrelor Militare în Rezervă 
și Retragere din MAI Filiala Țebea

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.

Crăciun fericit!
”La mulți ani !”

Alexandru Negoiță                  Cornel Poenar
Președinte                          Vicepreşedinte

Primăria și 
Consiliul Local
Bunila 
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!
Sărbători fericite!

Romulus Stroia,
Primar

Primăria și 

Consiliul Local Vețel
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!
Ioan Hențiu

Primar

Primăria și Consiliul Local Romos 
La cumpăna dintre ani, gândurile noastre se îndreaptă spre cei pe

care-i prețuim. Vă dorim, dragi locuitori ai comunei noastre ca
sărbătorile de iarnă să le petreceți în liniște și pace împreună 
cu cei apropiați, iar anul care vine să fie mai bun ca niciodată!

La mulți ani!
Csatlos-Koncz

Daniela Mihaela
Primar

Crăciun fericit 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
Delia Alic

Administrator

GRUPUL DE FIRME

QUANTUM DEVA

Primăria și Consiliul

Local Hațeg 
Steaua Sfântă din Noaptea de Crăciun să
vă călăuzească 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!

Adrian Pușcaș
Primar

Spitalul Municipal 

”Al. Simionescu” Hunedoara

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, sănătate,
realizări și visuri împlinite!

La mulți ani!
Ec. Radu Budae

Manager

Sărbătorile Crăciunului și ale Anului Nou 2023 să aducă în sufletele
locuitorilor satului Cinciș-Cerna, a tuturor fermierilor din județul

Hunedoara, colaboratorilor, sănătate, fericire și belșug în case.

Sărbători fericite!
La mulți ani!

Ioan CHITIC 
vicepreședinte al Asociației crescătorilor de taurine „Hunedoreana”
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Salată de ton cu
maioneză 

Ingrediente: o conservă de ton în
ulei, 4 cartofi mijlocii, 3 ouă, o ceapă
roșie, maioneză cu smântână, 100 g
cașcaval.

Mod de preparare
Cartofii se fierb împreună cu ouăle.

După ce s-au fiert, cartofii se curăță de
coajă și se dau pe răzătoarea mare. Sepa-
rat, se rad albușurile pe răzătoarea mare
și tot separat, pe răzătoarea mică se dau
gălbenușurile. Conserva de ton se scurge
de ulei, apoi se mărunțește. Se pregătește
apoi un castron transparent, în care se așază ingredientele în straturi. Tonul mărunțit se
întinde uniform pe toată suprafața vasului. Deasupra lui se așază un strat de ceapă roșie,
tăiată rondele subțiri, apoi cele două ingrediente se acoperă cu un strat subțire de
maioneză. Peste stratul de maioneză se presară cartofii rași, apoi se toarnă un alt strat
de maioneză. În continuare, se presară un rând de cașcaval ras, altul de albuș ras, un rând
de gălbenuș ras și totul se acoperă cu maioneză. Salata se ornează cu pătrunjel verde și
se dă la rece câteva ore. 

Prăjitură festivă
Ingrediente pentru blat: 200 gr unt, 50 gr cacao, 200 ml lapte, 150

gr zahăr, 300 gr făină, un plic praf de copt, 100 gr nucă, 100 gr.
migdale, 3 ouă.

Pentru sirop: 200 ml apă, 100 gr zahăr,  esență de rom.
Pentru glazură: 100 ml frișcă lichidă, 100 gr  ciocolată amăruie, 
Pentru decor: 200 ml frișcă

lichidă, 50 gr ciocolată amăruie.
Mod de preparare:
Untul, zahărul, laptele și cacao se

pun într-o cratiță, la foc mic. După ce
se topește untul, compoziția se
omogenizează și se lasă să se
răcorească. Se adaugă apoi, pe rând,
gălbenușurile, făina împreună cu pra-
ful de copt, amestecându-se ușor. Se
adaugă apoi nucile și migdalele, care
se prăjesc și se zdrobesc în așa fel
încât să rămână bucățele mai mari.
Albușurile se bat spumă și se adaugă
la compoziția răcită, încorporându-se
ușor cu o lingură de lemn. După
omogenizare, se toarnă într-o tavă de

28/35 cm, tapetată cu hârtie de copt. Tava se dă la cuptorul preîncălzit, la
foc mic, pentru 35-40 de minute, după care se face testul cu scobitoarea.
Când este copt, blatul se pune pe un platou și se lasă să se răcească.

Între timp, se pregătește siropul astfel: zahărul se caramelizează într-o
crăticioară, apoi peste el se toarnă apa. Cratița se  lasă pe foc până se
topește zahărul caramelizat, iar la final se adaugă romul. După ce siropul
obținut se răcește, cu el se însiropează blatul. Blatul copt se taie în pătrate

aproximativ egale, apoi bucățile se
distanțează puțin.

Frișca lichidă, împreună cu
ciocolată se pun într-un vas la baie de
abur, se amestecă continuu, până se
obține o glazură omogenă, la care se
adaugă o lingură de ulei, ca să devină
mai lucioasă. Fiecare bucată de
prăjitură se glazurează, se nivelează,
lăsând glazura să cadă și pe margini.
Bucățile glazurate se dau la rece pen-
tru  o jumătate de oră. 

Între timp, frișca lichidă se
mixează, iar după ce se întărește se
pune într-un poș, apoi se decorează
fiecare bucată de prăjitură. Deasupra
se rade ciocolată.

Friptură de porc 

Mod de preparare:
Pulpa de porc se spală bine, se crestează din loc în loc,

se sărează și piperează, apoi se pune într-o cratiță înaltă.
Peste carne se toarnă berea, 100 ml de ulei și apă.
Amestecul trebuie să depășește înălțimea cărnii. Cratița
se pune la frigider pentru trei ore. Se pregătește apoi o
tavă înaltă, în care se toarnă 100 ml ulei. Carnea se scoate
de la frigider, peste ea se presară cimbru și rozmarin,
apoi se așază în tavă. Din loc în loc, se înțeapă cu un cuțit,
iar în deschizăturile făcute se introduce usturoiul. Peste
carne se toarnă o parte din sucul în care a stat carnea la
frigider, care nu trebuie să depășească înălțimea cărnii.
Carnea se acoperă cu o folie, se înțeapă din loc în loc și
se dă la cuptor, la foc mediu, timp de trei ore. Din când în
când, carnea se întoarce și se adaugă câte un strop de vin.
Spre final, în tavă se pot pune și cârnații afumați, care se
crestează din loc în loc.

INGREDIENTE
un kilogram și jumătate de pulpă de porc, 200 ml

ulei, o bere, 300 ml de vin, apă, rozmarin, cimbru,
o căpățână de usturoi, sare și piper, după gust
(opțional: 3 cârnați afumați).

Salată cu piept de pui 
Mod de preparare:
Pieptul de pui, tăiat cubuleţe se căleşte în ceapă şi

morcov ras. După ce compoziţia se răceşte, se amestecă
bine cu porumb şi castraveciori muraţi, tăiaţi în
cubuleţe. Se sărează şi se condimentează după gust, iar
la final, se încorporează maioneza. 

Salata se decorează cu verdeaţă şi se dă la rece. 

INGREDIENTE
piept de pui, ceapă, un

morcov ras, castraveţi
muraţi, o cutie cu porumb şi
maioneză
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Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând urgent spațiu comercial în
Deva, 83 mp construiți, 75 mp utili,
trei băi, termopan, curent trifazic, gre-
sie, construcție 2021-2922. Preț:
85.000 euro, telefon: 0724.077.691.

l Vând apartament în Deva, 60
mp. str. Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi, bal-
con, terasă, proiect balcon. Preț:
255.000 lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, lângă școala A.Șaguna, CT, ter-
mopan, gresie, faianță, baie cu geam,
izolat termic, balcon închis. Preț:
53.800 euro, telefon: 0720.175.876.

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 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 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 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 pădure, 1800 mp, cu  
4 lei/mp, situată deasupra satului
Simeria Veche, cu actele la zi, 
inclusiv TOPO. 
Informații la telefon: 0774.578.808.

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 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 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 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 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 Căutăm loc de muncă, doi frați
orfani, din Deva: Alina, 43 de ani,
Cristi, 37 ani. Telefon: 0727.502.894.

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.

MATRIMONIALE

l Bărbat singur, 56 de ani, cu
situație materială foarte bună, caut
doamnă serioasă pentru prietenie,
eventual căsătorie. Telefon:
0740.326.753.

l Bărbat necăsătorit, creștin neo-
protestant, pensionar, doresc
cunoștință cu o domnișoară sau
doamnă creștină, vârsta 0este 50 de
ani, pentru prietenie, căsătorie.
Adresă e-mail:cristi53@yahoo.com.

l Domn singur, 53 de ani, din
Deva, divorțat 19/95 kg. doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi, pentru o relație
frumoasă de prietenie sau poate chiar
mai mult. Aștept SMS la telefon:
0752.392.515.

l Domn serios, caut doamnă pen-
tru prietenie-căsătorie, cu vârstă de
peste 60 de ani, 1,60 m, 60 kg.,
nefumătoare. Asigur condiții bune de
viață. Informații telefon:
0736.383.325.

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 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 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 goblenul ”Orhidee”,
înrămat, ramă ovală, din lemn, 17x12
cm. Preț: 300 lei, negociabil, telefon:
0725.483.189.

l Vând nuci, din producția anului
2022. Telefon: 0754.015.382.

l Vând electromotor, suport
motor triple spate și alte piese pentru
Dacia Super Nova, injecție 2021.
Prețuri negociabile, telefon:
0769.473.088.

l Vând parbriz pentru Dacia
1310 plus cheder cauciuc. Preț: 150
lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând mașină de cusut electrică,
cu multe modele de cusături. Preț: 250
lei, telefon: 0769.473.088.

l Vând, foarte ieftin, aspirator
fără fir și fără sac, DVD player. Tele-
fon: 0745.344.510.

l Vând vin roșu și alb, din
producție proprie, din boabe de
struguri selectați, fără chimicale. Preț:
9 lei/litru și 8 lei pentru cantități mai
mari de zece litri, în bidoanele
cumpărătorilor. Preț: 0724.451.762.

l Vând dulap cu vitrină, sculptat,
stil vechi. Telefon: 0736.383.325.

l Vând țuică de mere, dublu
rafinată, de 60 de grade, curată. Preț:
40 lei/litru. Telefon: 0744.398.487.

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.
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16 - FELICITĂRI

Cum se circulă de Crăciun?
Deva - Societatea de Transport Public Local Deva anunță programul după care vor

circula mijloacele de transport în comun din municipiul Deva, în perioada 24-26 decem-
brie 2022. Sâmbătă, 24 decembrie se va circula după program normal pe toate traseele.
Duminică, 25 decembrie, nu se circulă pe niciun traseu, iar luni, 26 decembrie, trans-
portul local va funcţiona după programul unei zile de duminică pe toate traseele. În-
cepând de marți, 27 decembrie 2022, autobuzele vor circula după programul normal pe
toate traseele.

Spectacol de Anul Nou
Deva - Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Drăgan Muntean” organizează

vineri, 30 decembrie, la ora 19:00, în sala mare a Centrului Cultural „Drăgan Muntean”
un concert extraordinar de Anul Nou în compania Filarmonicii de Stat din Sibiu. Specta-
colul va aduce în fața dumneavoastră nume de referință ale acestui gen muzical. Vor urca
pe scenă și dansatorii Teatrului de Balet din Sibiu. Intrarea la eveniment se face pe bază
de invitație. Invitațiile pot fi ridicate de la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva, de
luni până vineri, între orele 9:00 - 16:00.

Programul de sărbători la Castel
Hunedoara - Castelul Corvinilor din Hunedoara va fi închis pentru turişti în zilele de

24 şi 25 decembrie, a anunţat Primăria locală. În perioada 26-31 decembrie, castelul
poate fi vizitat după programul normal, între orele 9,00-17,00. În prima zi a anului 2023,
Castelul Corvinilor va fi închis, urmând ca programul să revină la normal din data de 2
ianuarie. Turiştii sunt atenţionaţi că nu este permis accesul cu animale de companie. 

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

vă dorim să aveți parte de bucurii,
sănătate și fericire. 

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

Sărbători fericite!

Dan Stoian
Director Executiv

ADI Deşeuri Hunedoara

Sfintele Sărbători să vă aducă 
bucuria Crăciunului prin speranţă, 

iar aroma de brad, portocală, colindele, 
cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile 

de bucurie şi sufletele de linişte. 
Crăciun Fericit!

Lucian-Ioan Rus
Secretar de stat

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

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 !

Viorel Sălan
Deputat PSD de Hunedoara

Direcția Generală de
Administrare Monumente

și Promovare Turistică a
Județului Hunedoara

Sărbătoare a Luminii şi Credinţei,
Nașterea Mântuitorului Iisus 

să vă înalţe sufletele şi să le umple 
de bucuria împlinirilor. 

Vă doresc sărbători fericite, 
sănătate și bucurii!

La mulți ani!
Radu Barb

Director

Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului să vă
găsească aproape de cei dragi, cu speranță în

suflet, cu sănătate și bucurii. Noul An să vă
aducă în case noroc și bunăstare.

Inspectoratul Teritorial de Muncă
Hunedoara vă dorește un

Crăciun fericit și 
un An Nou binecuvântat!

Inspector sef I.T.M Hunedoara
Adrian Florin BOZDOG

Spiritul blând al sărbătorilor să vă aducă armonie, 
pace, bucurie și liniște sufletească!

Anul Nou să vă găsească sănătoși, alături de cei dragi și 
să vă aducă fericire și realizări marcante!

Dorim tuturor părinților, elevilor și colegilor noștri 

CRĂCIUN FERICIT şi LA MULŢI ANI!
Maria Ştefănie

Inspector general ISJ Hunedoara

AJOFM Hunedoara-Deva
Praznicul Nașterii Mântuitorului ne amintește de dragostea
Bunului Dumnezeu care L-a trimis pe unicul Său Fiu pentru 

a ne mântui. Să-L primim cu inimile deschise și dăruind bucurie
celor din jur. Anul Nou să vă găsească sănătoși, alături de cei dragi,

și să vă aducă împliniri și zile înseninate.

Crăciun Fericit!                                La Mulți Ani!
Georgeta Angelica Tomuța

Director executiv


