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De-a lungul timpului,
România s-a făcut
remarcată și datorită unor
personalități care, prin ac-
tivitatea lor, au reușit
performanțe uluitoare. 
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Proiectul de
introducere a gazului

metan, o prioritate 
pentru acest an 
în comuna hunedoreană
Sălaşu de Sus.

GRATUIT

Lucrări finalizate pe Culoarul
Mureş nord, în zona geoagiu
Lucrări finalizate pe Culoarul
Mureş nord, în zona geoagiu
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Primăria Bucureşci –
investiţii prin 
programele cu 
finanţare nerambursabilă: 
alimentare cu apă
menajeră în satul Şesuri.
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Elevii şcolii generale din Cinciş-Cerna,
participanţi la o acţiune despre însemnătatea

Unirii Principatelor Române. /pag.4

Viscol şi ninsori abundente
Deva – Vremea se schimbă la acest sfârşit de săptămână, meteorologii

avertizând că vineri și sâmbătă, mai multe județe ale țării vor fi vizate de
un cod galben de ninsori, viscol și polei. 

De vineri intră în vigoare un nou cod galben de ploi, ninsori și viscol,
valabil până sâmbătă, 28 ianuarie, ora 22.00. În Dobrogea, Muntenia,
Carpații Meridionali și local în sudul Moldovei și în Carpații Orientali vor
fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula în general 25…40
l/mp. 

În zonele joase de relief din Muntenia și Moldova, la început vor fi
precipitații sub formă de ninsoare, lapoviță și ploaie, apoi treptat vor pre-

domina ninsorile și se va
depune strat de zăpadă. În
Carpații Meridionali și local
în Carpații Orientali va con-
tinua să ningă, să se depună
strat de zăpadă consistent
și vor mai fi intervale cu vis-
col (rafale de peste 50…70
km/h) și vizibilitate scă -
zută. Pe alocuri vor fi
depuneri de polei în Tran-
silvania și Moldova.

Fondat de Cornel POENAR
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Deva - Infrastructura
rutieră din zona Geoagiu a
fost modernizată printr-un
proiect finanțat din fonduri
europene. Lucrările au fost fi-
nalizate cu 3 luni mai de-
vreme decât era prevăzut în
contract.

Joi, 26 ianuarie 2023, au
fost recepționate lucrările ex-
ecutate pe cei 11,5 km ai lotu-
lui 3 din cadrul proiectului
amplu de modernizare a in-
frastructurii rutiere pe Cu-
loarul Trafic Mureș Nord.

Este vorba despre sectorul
DJ 705: DN 7 – Geoagiu –
Balșa – Almașu Mic de Munte
– limită județ Alba, tronsonul

DN 7 – Geoagiu – intersecția
cu DJ 705H km 0+000 –
8+905 și DJ 705H: DJ 705 (km
8+905) – Geoagiu Băi, tron-
sonul intersecție DJ 705 –
Geoagiu Băi (sens giratoriu)
km 0+000 - 2+392.

„Astăzi inaugurăm unul
dintre cele trei tronsoane ale
Culoarului Trafic Mureș Nord,
realizat din fonduri europene.
Este o mândrie pentru noi că
am putut să realizăm acest
proiect, este o mândrie și pen-
tru constructor că a terminat
cu foarte mult timp înainte de
termen și îi felicit pentru acest
lucru. Cârcotașii spuneau că
nu vom face acest drum, acum

trebuie să-și înghită limba.
Mulțumesc conducerii ADR
Vest și specialiștilor din
această instituție care ne-au
sprijinit. Tot ceea ce facem
este pentru cetățeni și pentru
cei care vor veni să viziteze
stațiunea Geoagiu Băi", a de-
clarat Laurențiu Nistor, pre -
ședintele Consiliului Județean
Hunedoara.

Principalele lucrări execu-
tate au vizat îmbunătățirea
ele mentelor geometrice și
consolidarea structurii ru-
tiere prin refacerea și com-
pletarea structurii rutiere în
zonele cu defecțiuni; re-
alizarea sistemului rutier în

soluții tehnice cu 2 straturi
noi de mixturi asfaltice, în
conformitate cu standardele
în vigoare și traficul rutier;
amenajarea intersecțiilor cu
drumurile laterale doar în
limita cadastrală a drumului
județean proiectat; amena-
jarea de podețe la drumuri
laterale unde nu este asi gu -
rată continuitatea scurgerii
apelor în lungul drumului;
refacerea semnalizării rutiere
și amenajarea de parapete de
siguranță. De asemenea, au
fost reabilitate două poduri. 

"Mulțumesc domnului pre -
șe dinte Laurențiu Nistor pen-
tru că, împreună cu echipa de
la Consiliul Județean Hune-
doara, a onorat această pro -
mi siune care vine în sprijinul
cetățenilor orașului Geoagiu
și al turiștilor care ne vizi -

tează în special în sezonul es-
tival", a declarat Vasile Că ră -
guț, primarul orașului
Geoa giu.

Contractul de execuție a
fost semnat la începutul lunii
iunie 2021 între Consiliul
Județean Hunedoara și aso -
cierea formată din mai multe
firme de profil, valoarea lu -
crărilor la recepție fiind de
40,5 milioane lei fără TVA.

Reamintim că obiectivul
principal al proiectului este
modernizarea și reabilitarea
(pentru îmbunătățirea para-
metrilor relevanți, creșterea
vitezei, siguranței rutiere,
portanței etc.) a 70,138 km de
drumuri județene care asi -
gură conectivitatea cu rețeaua
TEN-T (Autostrada A1 și ma -
gistrala CF 200 Curtici-Arad-
Simeria.

Lucrări finalizate pe lotul 3 al
Culoarului Trafic Mureş Nord

D
omnule Iohannis,
câți oameni trebuie
să moară pentru ca

Popescu Virgil să fie demis
de la Ministerul Energiei?
Acest ministru se
comportă ca un agent de
vânzări al bunurilor statu-
lui. Nu își îndeplinește
atribuțiile din fișa postu-
lui. Cariera de cărbune Jilț
de la Complexul Energetic
Oltenia sunt în subordinea
Ministerului Energiei.
Asigurarea condițiilor de-
cente de muncă sunt în re-
sponsabilitatea
ministerului și a lui
Popescu Virgil! 

Tragedia de la cariera Jilț,
din Gorj, ne-a aratat, din nou,
fața hidoasă a politicienilor
care ne conduc. Trei oameni
și-au pierdut viețile, trei fa -
milii au fost nenorocite. Ca
într-un scenariu previzibil,
Popescu Virgil a ieșit în față,
vrând să ne arate că i-a
pedepsit pe „vinovați”. A
demis trei directori, dar nu
dintre cei numiți politic.
Popescu știe că, după câteva
zile, subiectul va dispărea de
pe agenda publică, iar el își va
vedea, în continuare, de afa -

cerile din enerie. Este același
ministru care i-a ignorat pe
minerii de la Petrila, în febru-
arie 2020, când s-au blocat în
subteran, cerându-și drep-
turile salariale. Nu a mai exis-
tat niciun alt moment în
istoria mineritului din Valea
Jiului ca minerii să stea în sub-
teran o săptămână, fără ca ni-
meni din Ministerul Energiei
să intre în dialog cu ei. 

Despre dezastrul de la cari-
era de la Complexul Energetic
Oltenia (CEO) se știa. Se știa
că muncitorii sunt trans -
portați cu mașini de marfă,
vechi și defectuoase. Am
văzut oameni cărați cu exca-
vatorul, în cupă, prin mlaștina
de pe drumul către mină. Am

văzut condițiile inumane în
care muncesc acești oameni.
Și după accidentul tragic care
a curmat vieți omenești,
minerii sunt cărați, în contin-
uare, cu aceleași camioane. 

Condițiile în care muncesc
minerii ne amintesc de
lagărele de concentrare, în
care erau trimiși oponenții
politici, nicidecum de vreun
șantier minier. Și nu exagerez
când afirm aceste lucruri! Da,
noi românii suntem oponenții
bandiților de la guvernare.
Suntem captivi acestui regim,
care nu are alt scop, decât
spolierea României.

CEO plătește milioane de
lei firmelor care asigură
transportul minerilor către
locul de muncă! Doar în ul-
timii doi ani, compania s-a an-
gajat să plătească 2,5 milioane
de lei firmelor de transport.
Cel mai grav lucru este că dru-
mul unde s-a răsturnat
camionul apare în acte ca
„drum pietruit”. Vreau să sub-
liniez acest lucru: DRUMUL
APARE ÎN ACTE CA FIIND
PIETRUIT. S-au plătit bani
pentru aceste lucrări, iar
frauda a fost descoperită de

Corpul de Control al Guvernu-
lui, în anii trecuți. La CEO e
hoție ca-n codru. Acoliții de
partid se îmbogățesc pe
viețile și sănătatea minerilor!

Nu doar minerii din Gorj
sunt nevoiți să-și riște viețile
pentru a-și câștiga existența.
În aceeași situație sunt și
minerii din Valea Jiului, care
intră în subteran fără echipa-
mente de siguranță. În ultimii
doi ani, minerii din județul
Hunedoara nu au primit bani
pentru plasă, stâlpi și alte ma-
teriale necesare în galeriile
subterane. 

Soarta CEO a fost pecet -
luită. Compania energetică va
fi făcută cadou austriecilor de
la OMV. Popescu Virgil a aran-
jat, deja, afacerea – un nou tun
dat statului român și, implicit,
românilor.  

Pe Popescu Virgil nu-l
interesează ce se întâmplă la
companiile din subordinea
ministerului. Nu-l interesează
câți bani plătesc românii pe
facturi. Popescu Virgil este
omul corporațiilor care vor să
captureze și ultimele rămășițe
de suveranitate energetică a
României. 

Oare ce jafuri mai trebuie
să pună la cale Popescu Vir-
gil? Ce sarcini i s-au mai
încredințat de către stăpânii
lui de la Viena? Cât timp va
mai fi ținut la conducerea
ministerului? Nu are nimeni
suficient curaj să-l demită? 

Îi solicit domnului premier
Nicolae Ciucă demiterea aces-
tui ministru nociv, care a
acționat împotriva intereselor
României! Domnule premier,
păstrându-l pe acest ministru
în Guvern vă faceți respons-
abil de dezastrul energetic din
România, pe care Popescu
Virgil îl execută „PAS CU PAS”.

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală
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Comunicat de presă: Popescu Virgil trebuie demis de urgență!
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Deva – Agricultorii din
România au la dispoziţie o
sumă de 15,8 miliarde de
euro, prin Planul Naţional
Strategic 2023-2027 pentru
dezvoltarea agriculturii.
Anunţul a fost făcut la Deva de
ministrul Agriculturii, Petre
Daea, care a subliniat că banii
trebuie să ajungă, în totalitate,
la fermierii români, fără să fie
afectaţi de corecţii financiare. 

Un domeniu de maxim in-
teres este cel al îmbună -
tăţirilor funciare, unde
Ro  mâ nia poate beneficia de
fonduri în valoare de 1,5 mili -
arde de euro 

„Avem o sumă de 1,5 mili -
arde de euro pe care trebuie
să-i investim în lucrările aces-
tea de îmbunătăţiri funciare,
înţelegând irigaţii, combat-
erea eroziunii solului şi de
desecare, ştiindu-se că în
partea de vest a ţării avem
probleme din acest punct de

vedere. Avem o reţea foarte
bogată de canale de desecare
pe care trebuie să le activăm
în aşa fel încât să le putem
folosi cu dublu scop, în
condiţiile în care natura ne
impune un asemenea com-
portament. Să le folosim şi la
desecare, să le folosim şi la iri-
gat, atunci când natura ne
indică o asemenea posibili-
tate şi când fermierul ape -
lează la o asemenea soluţie", a
spus ministrul Agriculturii.

El a arătat că la sistemele
de irigaţii secundare sunt
disponibile sume pentru in -
ves tiţii în valoare de 500 de
milioane de euro, din care
100 de milioane de euro sunt
pentru sistemele locale de
irigaţii, iar diferenţa pentru
fermierii care sunt asociaţi în
diferite organizaţii de profil. 

Petre Daea a mai arătat că,
în viitor, trebuie luate în calcul
situaţiile deosebite din punct

de vedere climatic, motiv pen-
tru care sunt necesare
investiţii în sistemele de
irigaţii, perdele de protecţie
sau combaterea grindinei. 

Președintele CJ Hunedoa -
ra, Laurențiu Nistor, prezent
la eveniment, a menţionat că
agricultura are nevoie de
investiții în tehnologie și
producție, în modernizarea
infrastructurii rurale, în
transport și desfacere. 

“Județul Hunedoara se în-
scrie, la rândul său, în acest
trend al modernizării agricul-
turii și al creșterii poten -
țialului agricol. Creșterea
animalelor (în special a
ovinelor și bovinelor), culti-
varea cerealelor, producția de
lactate și produse procesate
din carne în ferme care au de-
venit investiții de succes, până
la cultivarea fructelor de
pădure în zonele montane, ne
asigură că, și pe viitor, agricul-
tura din județul Hunedoara va
avea un cuvânt important de
spus. Ne încurajează și faptul
că județul nostru se clasează
pe locul al doilea la nivel
național ca număr de proiecte
depuse și aprobate destinate
fermierilor din zona montană
cu o valoare de 2,6 milioane
de euro”, a declarat preșe -
dintele Laurențiu Nistor în
cadrul întâlnirii. 

România are la dispoziţie
15,8 miliarde de euro 

pentru agricultură

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poștal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 2212 din 09.01.2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal 2127028, cu sediul
în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara,
tel.0254712877; fax.0254716087, e-mail info@primariahunedoara.ro, anunță:

Licitația publică deschisă, cu plic închis este organizată în data 23.02.2023,
ora 12:00 în vederea închirierii a spațiului în suprafață de 27,15 mp, respectiv
biroul nr. 8, etaj 2, din incinta clădirii Sitului Industrial “SSA Hunedoara”, sit-
uat în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, aparținând domeniului
public al Municipiului Hunedoara, cu destinația birou.

Închirierea prin licitație publică a spațiului menționat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 301/29.07.2022 și se realizează cu respectarea
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Ad-
ministrativ cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita și intra în posesia documentației de
atribuire și a instrucțiunilor de participare la licitație începând cu data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în baza cererii depuse în
acest sens și numai după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 4 zile
lucrătoare de la data solicitării.  

Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni, Închirieri,
Vânzări, Privatizare, din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii
nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, tel. 0254712877; fax.0254716087,

e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.
Contravaloarea documentației de atribuire este de 100 lei și se achită la casieria

Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul Municipiului
Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Hunedoara.

După intrarea în posesia documentației de atribuire, persoanele interesate pot
solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în posesia
documentației de atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor este 15.02.2023,
ora 12:00.

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată pe-
rioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii
contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 22.02.2023 ora 12:00 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hune-
doara, într-un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul
interior și unul exterior.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 23.02.2023,
ora 12:00, în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Municipiul Hunedoara,
str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tri-
bunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în
Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara, tel. 0254 218 045,
fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro, în termenele prevăzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Prezentul anunț de licitație va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, în data de 01.02.2023.

Primar,
Dan Bobouţanu

Bucureşci – Primăria co-
munei Bucureşci a început în-
casarea impozitelor şi taxelor
locale pe acest an. Potrivit
Legii Munţilor Apuseni, aces-
tea sunt reduse cu 50%. 

„Am început activitatea de
încasare a impozitelor. Oa-
menii au venit să se achite de
aceste obligaţii fiscale, ca în
fiecare an. Îmbucurător este
faptul că am avut şi res -
tanţieri de anul trecut, care
acum au venit să-şi rezolve
problema”, a spus primarul
comunei Bucureşci, Mircea
Ghilean.

Pe de altă parte, primarul
s-a arătat îngrijorat de felul în
care se va rezolva problema
ridicării deşeurilor, în contex-
tul în care contractul cu actu-

alul operator de colectare şi
transport a expirat. 

„Cea mai mare problemă
pe care o avem este cea a
gunoiului. Este o problemă
foarte spinoasă pentru noi, ca
şi comunitate”, a punctat pri-
marul Mircea Ghilean.

Pe de altă parte, el a men -
ţionat că administraţia locală
lucrează la documen taţia
aferentă la două proiecte ce
au fost câştigate de pri mă rie
prin programele naţionale de
finanţare, urmând să fie
definitivată auto rizaţia de
construire. 

Este vorba de introducerea
reţelei de apă menajeră în
satul Şesuri şi de moder -
nizarea unui drum comunal
în aceeaşi localitate. 

Bucureşci: Investiţii 
prioritare finanţate din

programe naţionale



Sub egida Uniunii Zia riș -
tilor Profesioniști din Româ-
nia (președinte Sorin
STANCIU) - la inițiativa ziaru-
lui „Accent Media” (director,
jurnalistul Cornel Poenar), în
parteneriat cu Centrul Educa-
tiv „Copii și Tineri pentru
Comu nitatea Europeană, Aso -
ciația „Cincișenii” și Asociația
Cadrelor Militare MAI în
rezervă și retragere - filiala
Țebea, lângă „Stejarul Marii
Uniri” (plantat cu ocazia îm-
plinirii a 100 de ani de la for-
marea statului național
ro mân) aflat în curtea Bisericii
Ortodoxe din localitatea
Cinciș-Cerna - Hunedoara, pe
o vreme frumoasă de ianuarie,
cu soare cald și  ușoare adieri
de vânt, a avut loc o inedită
manifestare educativă, cul-
tural artistică și religioasă.

Acțiunea a fost dedicată
îndrăgitului moment din isto-
ria țării  -  Unirea Principatelor
Române, la care au fost
prezenți elevi, cadre didactice
de la Școala Primară Cinciș-
Cerna, Școlile Gimnaziale Nr. 1
Hunedoara și Teliucu Inf., alți
invitați, dar și oameni ai locu-
lui.

Activitatea a debutat în
Biserică cu salutul de bun-
venit tuturor participanților și
rostit de preotul paroh Apie -
troaie Cosmin Gabriel care,
printre altele, a punctat rolul

Unirii Principatelor Române
în viața social politică a țării -
eveniment de mare impor -
tanță istorică.

A urmat un parastas, o
rugăciune, slujba de pomenire
și pioasă cinstire în memoria
lui Alexandru Ioan Cuza și
ceilalți români care au fost
mereu lângă el în momentele
grele ale vremii și care acum
se odihnesc în văzduhul ceru-
lui, ei fiind apărători neîn -
fricați ai credinței stră mo șești.

După ieșirea din
Biserică, aflați lângă
„Stejarul Marii
Uniri”,  au fost ros-
tite alocu țiuni de
către: prof. înv. pri-
mar Aurica Preda,
consilierul local Au-
relia Monica David și
Alexandru Toma Negoi -
ță.

Într-o atmosferă plăcută și
antrenantă cunoscuții soliști de
muzică populară Carmen
Muntean și Sigismund Mun -
teanu secondați de micuța și
talentata Carmen Antonia Bog-
dan Muntean au interpretat
cântece patriotice, populare și
pricesne.

Într-un moment aparte s-a
constituit premierea, făcută pe
prof. dr. ing. Victor Vaida,
președintele Asociației „Cin -
cișenii”, elevilor participanți la
concursul de jurnalism pe tema

„Mândria de a fi
român”, printre
aceștia fiind Mi ru -
na Alexandra To -

ma, Andrei Ro bert
Vlad (Cinciș-Cerna,

prof. îndrumător Aurica
Preda), Arion Pintea Duca,
David Trif (Teliucu Inf., prof.
îndrumător Lăcrămioara Roș -
ca), Ramona Oltean, Maria
Toma (Școala Gimnazială Nr. 1
Hunedoara, prof. îndrumător
Simona Ilucă) și Carmen Anto-
nia Bogdan Muntean (Hune-
doara).

Interesant a fost momentul
artistic semnat de elevii
prezenți din cele trei unități
școlare având drept generic
„Unirea Principatelor Româ ne”
și regizat de prof. Aurica Preda,
Simona Ilucă și Lăcrămioara
Roșca.

Tot cu această ocazie s-au
acordat DIPLOME pentru
contri buția la promovarea și
păstrarea tradițiilor populare
strămoșești în rândul tinerei
generații, ele fiind înmânate de
jurnalistul Cornel Poenar, direc-
tor al publicației „Accent
Media”, care la rândul său a
primit din partea Asociației
„Cincișenii”, DIPLOMA DE
ONOARE pentru contribuția la

formarea și educarea tinerei
generații și susținerea valorilor
istoriei naționale și a trecutului
glorios al poporului român.

În finalul activității s-a cântat
Hora Unirii pe ritmul căreia toți
cei prezenți - jucând - și-au dat
mână cu mână, simțind senti-
mente de o adâncă trăire su -
fletească și patriotică.

Jurnalistul Cornel Poenar
(membru UZPR), directorul
publicației „Accent Media”
după finalizarea activităților, a
ținut să puncteze: „Mani-
festarea de la Cinciș-Cerna s-a
dovedit o autentică activitate
care va contribui la formarea
personalității tinerilor prezenți,
prin însu șirea valorilor istoriei
naționale a trecutului glorios al
poporului nostru - repere de su-
flet și credință. Din ochii elevilor
prezenți am desprins hotărârea
de a-și crea comportamente și
atitudini de implicare în viața
comunității sub semnul
dragostei de țară. Am remarcat
momente de trăire sufletească,
un omagiu al recunoștinței față
de românii participanți la
Unirea Principatelor”.

Am consemnat și câteva din
îndemnurile din mesajul tri -
mis de dl Sorin STANCIU
(meda lion), președintele Uni-

unii Ziariștilor Profesioniști
din România: Omagierea Uni -
rii Principatelor Române în
cadrul amplei manifestări din
localitatea Cinciș-Cerna, sub
genericul „Unirea Principa -
telor Române - îndrăgit mo-
ment din istoria țării”, doresc
să contribuie la formarea unor
clipe înălțătoare privind istoria
țării venită din adâncul timpu-
lui sub chipul românului
viteaz, dârz și neînfricat  -
virtuți care se identifică cu
însuși destinul său. Întregile
momente petrecute în jurul
„Stejarului Marii Uniri” să fie
un îndemn pentru respectul
față de trecutul glorios al
poporului român - permanent
reper de suflet și asimilarea de
noi cunoștințe pe linia formării
conduitei participative la viața
socială.

De notat că toți partici panții
au vizitat punctul muzeistic al
satului, iar elevii s-au întâlnit la
Școala Primară din localitate
unde s-a desfă șurat un util
schimb de experiență, cu toții
primind dulciuri din partea
gazdelor și a preotului paroh.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Foto: Nicolae Șișu
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Unirea Principatelor Române, sărbătorită la
Cinciş-Cerna, lângă „Stejarul Marii Uniri”
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Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva își

adaptează activitățile în
funcție de necesitățile
unor categorii tot mai largi
de utilizatori. De aceea,
biblioteca noastră
organizează o serie de
evenimente și oferă cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara ser-
vicii într-o gamă
diversificată.

Pe lângă serviciile cu care
ne-am obișnuit utilizatorii
(împrumut de cărți pentru
copii și adulți în limba
română și în limbi străine; îm-
prumut de CD-uri cu muzică
și DVD-uri cu desene animate,
filme artistice și docu-
mentare; accesul la presa
locală și națională; con-
sultarea legislației la zi; bibli-
ografii la cerere și acces la
internet), în decursul anului
2023 vom organiza gratuit
următoarele cursuri destinate
utilizatorilor:

• Curs Manager proiect –
COR 242101, curs de spe-
cializare pentru studii supe-
rioare (două grupe a câte 14
locuri), care se va desfășura
începând cu data de
06.03.2023, respectiv
02.05.2023, cu o durată de 40
de ore, între orele 1500 și
2000, la Centrul de Formare
Profesională al Bibliotecii
Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva. Înscrierile
se fac la Secretariatul institu -

ției, în perioada 01.02.2023 –
28.02.2023, de luni până joi,
între orele 830 și 1600, vineri
între orele 830 și 1330. Actele
necesare pentru înscriere
sunt: permis de intrare la
bibliotecă vizat pe anul 2023,
diplomă de licență, carte de
identitate, certificat de
naștere, certificat de căsătorie
(cópii). Cursul este autorizat
de către Comisia de Autor-
izare a Furnizorilor de For-
mare Profesională, iar
ab sol venții vor primi certifi-
cat de absolvire. 

• Curs Formator – COR
242401, curs de specializare
pentru studii superioare (o
grupă de 14 locuri), care se va
desfășura începând cu data
de 06.06.2023, cu o durată de
180 de ore (teorie și practică),
între orele 1400 și 2000, la
Centrul de Formare Profe -
sională al Bibliotecii Județene
„Ovid Densusianu” Hune-
doara - Deva. Înscrierile se fac
la Secretariatul instituției în
perioada 01.02.2023 –
28.02.2023, de luni până joi,
între orele 830 și 1600 și
vineri între orele 830 și 1330.
Actele necesare pentru în-
scriere sunt: permis de in-
trare la bibliotecă vizat pe
anul 2023, diplomă de licență,
carte de identitate, certificat
de naștere, certificat de
căsătorie (cópii). Cursul este
autorizat de către Comisia de
Autorizare a Furnizorilor de
Formare Profesională, iar

absolvenții vor primi certifi-
cat de absolvire. 

Cursul este recomandat
celor care doresc să înceapă o
carieră în domeniul formării
profesionale a adulților, a
trainingurilor și workshop-
urilor de specialitate, precum
și celor care prestează deja
această ocupație și vor să
obțină certificare.

• Curs Expert accesare
fonduri structurale și de co-
eziune europene – COR
242213, curs de perfec țio -
nare pentru studii superioare
(două grupe a câte 14 locuri),
care se va desfășura începând
cu data de 19.06.2023, respec-
tiv 04.09.2023, cu o durată de
40 de ore, între orele 1500 și
2000, la Centrul de Formare
Profesională al Bibliotecii
Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva. Înscrierile
se fac la Secre tariatul
instituției, în perioada
01.02.2023 – 28.02.2023, de
luni până joi, între orele 830 și
1600, vineri între orele 830 și
1330. Actele necesare pentru
înscriere sunt: permis de in-
trare la bibliotecă vizat pe
anul 2023, diplomă de licență,
carte de identitate, certificat
de naș tere, certificat de
căsătorie (cópii). Cursul este
autorizat de către Comisia de
Autori zare a Furnizorilor de
Formare Profesională, iar ab -
solvenții vor primi certificat
de absolvire. 

• Curs Contabil – COR
331302, curs de inițiere în
contabilitate pentru studii
medii    (o grupă de 14 locuri),
care se va desfășura începând
cu data de 23.10.2023, cu o
durată de 92 de ore, între
orele 1500 și 2000, la Centrul
de Formare Profesională al
Bibliotecii Județene „Ovid
Densusianu” Hunedoara -
Deva. Înscrierile se fac la Sec-
retariatul instituției, în pe-
rioada 01.02.2023 –
28.02.2023, de luni până joi,
între orele 830 și 1600, vineri
între orele 830 și 1330. Actele
necesare pentru înscriere
sunt: permis de intrare la
bibliotecă vizat pe anul 2023,
diplomă de bacalaureat sau
adeverință de absolvire a
liceului, carte de identitate,
certificat de naștere, certificat
de căsătorie (cópii). Cursul
este autorizat de către
Comisia de Autorizare a

Furnizorilor de Formare
Profesională, iar absolvenții
vor primi certificat de ab-
solvire. 

Cursul se adresează absol -
venților de liceu de orice
vârstă interesați să cunoască
noțiuni elementare de con-
tabilitate care îi pot ajuta să
profeseze în compartimente
de evidență primară, contabil-
itate de gestiune și financiară.
De asemenea, acest curs poate
deschide calea spre înscrierea
în CECAR (Corpul Experților
Contabili și Contabililor Auto -
rizați din România) pentru a
deveni contabil autorizat (in-
dependent) sau pentru a
înființa și gestiona eficient
propria afacere, în orice
domeniu de activitate.

(Citiţi continuarea pe
www.accentmedia.ro)

Cu aleasă prețuire, 
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Cursuri gratuite la Biblioteca Judeţeană
„Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva

Introducerea gazului
metan reprezintă o pri-
oritate pentru adminis -

traţia locală din comuna
Sălaşu de Sus. În prezent,
ofertele depuse pentru re-
alizarea acestei investiţii se
află în faza de evaluare. 

„Eu sper ca până la finele
lunii martie să încheiem toată
procedura, în aşa fel încât să
putem da ordinul de începere
a lucrărilor, dacă nu vor fi
contestaţii. Conform contrac-
tului, lucrările ar trebui să fie
gata până la 31 decembrie,
dar nu cred că se va reuşi
acest lucru. Cel mai probabil,
se va solicita o derogare”, a
spus primarul comunei
Sălaşu de Sus, Ioan Vlad. 

Proiectul de introducere a
gazului metan a fost depus, în
comun, de primăriile Sălaşu

de Sus, Baru şi Sântămăria
Orlea, valoarea investiţiei
fiind apreciată la circa 25 de
milioane de lei. Proiectul
prevede realizarea unei staţii
de reglare, construcţia reţelei
de distribuţie şi branşamente
până la limita de proprietate.
În comuna Sălaşu de Sus sunt
1.026 de gospodării care pot
beneficia de acest proiect. 

Lungimea conductelor

pentru care trebuie pregătite
elementele necesate ampla -
sării măsoară 60 de kilo-
metri.

Să mai notăm că autori-
tatea locală a început să în-
caseze impozitele şi taxele
locale pe acest an şi că se
acordă o bonificaţie de 10%
pentru cine achită taxele şi
impozitele integral, până la
31 martie.

Sălaşu de Sus: Introducerea gazului metan, 
o prioritate pentru acest an

Deva - Ministerul Finan -
ţelor a alocat un plafon de 1,5
miliarde lei pentru garantarea
creditelor imobiliare în pro-
gramul Noua Casă, în 2023.
Valoarea maximă a creditului
rămâne nemodificată față de
2022.

“Propunerea de alocare de
plafon pentru anul 2023 se
bazează pe analiza comporta-
mentului băncilor şi benefi-
ciarilor în anul 2022 şi pe
tendinţele pieţei imobiliare şi
a creditelor ipotecare pre-
vizionate pentru anul 2023”,
se arată într-un comunicat al
Ministerului Finanţelor.

În cadrul programului,
finanţarea se acordă în lei,
pentru achiziţia unei singure
locuinţe. Valoarea maximă a
creditului care poate fi acce-
sat este de 66.500 euro - pen-
tru locuinţe al căror preţ este

de maximum 70.000 euro, cu
avans solicitat de 5% -
119.000 euro - pentru locu -
inţe al căror preţ este de
maxi mum 140.000 euro, cu
avans solicitat de 15%. 

Potrivit notei de funda-
mentare care însoţeşte pro -
iec tul de act normativ, anul
2022 a fost unul atipic din
perspectiva tranzacţiilor imo-
biliare finanţate prin credite
ipotecare, caracterizat de un
grad mare de incertitudine. 

În anul 2023 se aşteaptă ca
tranzacţiile din zona imo -
biliară să fie influenţate de
mai mulţi factori. 

Lansat în 2009 sub numele
de Prima Casă, programul gu-
vernamental a adunat până în
prezent 330.875 de garanţii şi
promisiuni de garantare în
valoare totală de 31,3 mili -
arde lei.

Se relansează 
Programul Noua Casă
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Reprezentanții
secției de dans
sportiv de la CSM

Deva au adus  recent
primul premiu
internațional în 2023
pentru clubul de la
poalele Cetății.

Acest prim rezultat impor-
tant a fost obținut de tinerii
dansatori sportivi Brigita Ma-
rina și Andrei Stoica, pregătiți
la CSM Deva de către Andra
Căprioară care au participat,
la finalul săptămânii trecute,

la o puternică întrecere orga -
nizată sub egida Federației
Mondiale de Dans Sportiv
(World Dance Sport Federa-
tion), competiție care a avut
loc în Italia, la Livorno.

Cei doi dansatori de la CSM
Deva au avut o evoluție
excelentă la categoria 16-18
ani, secțiunea Standard, s-au
calificat în  finală (cu doar
șase perechi) și au obținut
locul al doilea în competiție.
Această performanță le-a

adus celor doi dansatori de-
veni un număr de 297 de
puncte în World Ranking,
clasamentul mondial, la cate-
goria lor de vârstă, 16 – 18
ani, la care ei au trecut doar
de la începutul lui 2023.

La Livorno, în cadrul
„Dance Style Cup”,  numele
oficial al competiției din Italia
și care face parte din circuitul
mondial, Brigita Marina și
Andrei Stoica au avut evoluții
apreciate și în întrecerile la
categoriile superioare de
vârstă. Brigita și Andrei au
ajuns până în semifinale, la
aceeași secțiune Standard, la
U 21, dar și în „Rising Star”,
unde nu este limită de vârstă,
cu specificația că la cel din
urmă concurs nu au avut
drept de  participare pere -
chile din Top 50 mondial. Cei
doi tineri dansatori sportivi
de la CSM Deva au concurat și
în Open-ul de la Livorno, la
care au participat și perechile
de top din lume, reușind o
remarcabilă prezență în sfer-
turile de finală.

Reamintim că și în 2022
Brigita Marina și Andrei Stoi -
ca au avut o comportare
excelentă, terminând anul pe
poziția secundă în circuitul
continental „Dancesport Eu-
ropean Grand Prix”, destinat
dansatorilor sub 16 ani.

Dans  sportiv

Primul premiu pentru
dansatorii deveni în 2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,
Cod poștal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.
Nr. 2212 din 09.01.2023

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, cod fiscal 2127028, cu sediul
în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara,
tel.0254712877; fax.0254716087, e-mail info@primariahunedoara.ro, anunță:

Licitația publică deschisă, cu plic închis este organizată în data 23.02.2023,
ora 10:00 în vederea închirierii a spațiului în suprafață de 47,20 mp, respectiv
biroul nr. 4, parter, din incinta clădirii Sitului Industrial “SSA Hunedoara”, 
situat în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, aparținând domeniului
public al Municipiului Hunedoara, cu destinația birou.

Închirierea prin licitație publică a spațiului menționat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 299/29.07.2022 și se realizează cu respectarea
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Ad-
ministrativ cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita și intra în posesia documentației de
atribuire și a instrucțiunilor de participare la licitație începând cu data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în baza cererii depuse în
acest sens și numai după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 4 zile
lucrătoare de la data solicitării.  

Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Concesiuni, Închirieri,
Vânzări, Privatizare, din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii
nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, tel. 0254712877; fax.0254716087,
e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.

Contravaloarea documentației de atribuire este de 100 lei și se achită la casieria
Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul Municipiului
Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Hunedoara.

După intrarea în posesia documentației de atribuire, persoanele interesate pot
solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în posesia
documentației de atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor este 15.02.2023,
ora 10:00.

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentației de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată pe-
rioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până la data încheierii
contractului de închiriere.

Ofertele se depun până la data de 22.02.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, județul Hune-
doara, într-un singur exemplar, care trebuie să conțină două plicuri sigilate, unul
interior și unul exterior.

Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în data de 23.02.2023,
ora 10:00, în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Municipiul Hunedoara,
str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la Tri-
bunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu sediul în
Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara, tel. 0254 218 045,
fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro, în termenele prevăzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Prezentul anunț de licitație va fi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, în data de 01.02.2023.

Primar,
Dan Bobouţanu

Echipa CSM Deva a realizat
doar un meci egal în partida
de la Baia Mare și revine pe
teren propriu,mâine când  va
disputa jocul din cadrul etapei
cu numărul 11, la Sala Spor-
turilor din Deva, sâmbătă 28
ianuarie de la ora 11.00. De-
vencele au drept adversar
formația CSU Oradea, ocu-
panta locului patru în clasa-
mentul seriei C din campio-
 natul ligii secunde.

Iată programul etapei cu
numărul 11:

ACS Liviu Rebreanu Turda
- CNOPJ Baia Mare

CSM Deva- CSU Oradea
CSU Cluj-Napoca - CS Glo-

ria  Bistriţa Năsăud

CSU Universitatea de Vest
Timişoara- CSU Reşiţa

CS Arena TG. Mureş - CNE
Rm. Vâlcea

CSM Deva are nouă victorii
și un egal din cele zece partide
disputate până în prezent, cu
un total de 28 de puncte,
obiectivul  principal  fiind pro-
movarea în Liga Florilor.

Handbal  

CSM Deva joacă sâmbătă
din nou acasă

Echipa de handbal băieți -
gimnaziu, a Colegiului Națio -
nal ,,Decebal” Deva, s-a califi-
cat la faza județeană a O.N.S.S.
după seria rezultatelor pozi-
tive înregistrate la competiția
municipală, organizată de că -
tre Inspectoratul Județean
Școlar Hunedoara și la care

au participat formațiile mas-
culine  de la  Școala Gimna -
zială Andrei Șaguna, Școala
Gimnazială Băiţa, Liceul
Transilvania Deva și Colegiul
Național Decebal. 

Din echipa Colegiului
Naţional Decebal Deva au
făcut parte următorii elevi:
Roșoga Patrick, Naciu Vlad,
Răcășan Filip, Mitriță Răzvan,
Purtător Iosif, Parasca Sever,
Șimon Tudor, Curechian
Călin, Sav Lucas,Suciu Rareș,
Glodean Alexandru, Moldo -
van Andrei. Felicitări pentru
atitudine și succes la urmă -
toarea etapă!

Handbal juniori

Decebaliștii, calificați la faza județeană



P
rima etapă din
cadrul Campionatu-
lui naţional de

atletism în sală la care au
participat  sportivii de la
categoriile seniori,
tineret și juniori I s-a

desfășurat la București,
în sala din Complexul
naţional Lia Manoliu.

Florentina Marincu-legi ti -
mată la CSM Deva a participa
în prima reuniune la proba
de triplusalt pe care a câști -

gat-o detașat cu o perfor -
manță de 13.70 m ce o cla -
sează pe poziția de lider în
această probă cu șanse de
calificare la Campionatele
Balcanice de seniori din Tur-
cia.

Un rezultat bun a înregis-
trat și juniorul Adelin Pop,
legitimat la SCM Deva care a
alergat în prima reuniune de
la Bucureşti pentru realizarea
baremului de calificare la
competițiile interna ționale
viitoare. El a încheiat probe
de 1500 m pe locul trei cu
timpul de 4:01.86, foarte
aproape de obiectivul său.
Celălalt atlet din Deva, Eric
Rus, legitimat la CSM Deva, 
s-a clasat pe locul cinci la fi-
nalul acestei probe.

În cea de a doua reuniune
de la Campionatele naționale
de atletism în sală  Flo-
rentina Marincu s-a impus în
proba ei preferată, săritura
în lungime senioare cu o
săritură care a măsurat  6,41
m iar  colegul ei de club, ju-
niorul  Eric Rus a câștigat
proba de  3000 m cu timpul
de 9:05.7.

Celălalt atlet din Deva,
Adelin Pop  s-a clasat pe
locul trei la 800 m cu un timp
foarte bun ,1.54.04 și va par-

ticipa la un concurs
internaţional în Belgia pe 4
februarie.    

Următoarele două etape
din această competiție na -
țională vor fi decisive pentru
desemnarea atleților români
care vor participa la Campi-
onatele Europene de seniori
de la Istanbul dar până
atunci  începând de mâine ,
tot la Bucureşti se va
desfășura „Romanian Mas-
teres Athletics”, competiție
organizată de către Federatia
Română de Atletism. Flo-
rentina Iușco va lua startul,
cu siguranță, în proba de
săritură în lungime și, în
funcție de programul stabilit
de organizatori, ar mai putea
concura la triplusalt  sau la
60 m plat. 

În cazul lui Eric Rus,
acesta va participa, cert, la
3.000, și, tot în funcție de
program, ar mai putea alerga
la 800 m sau la 1.500m ca si
Adelin Pop.

SPORT - 727 IANUARIE - 2 FEBRUARIE 2023

Atletism 

Florentina Marincu şi Adelin Pop,
rezultate bune la Bucureşti

L
a liderul din seria a
IX-a , adică la CS
Hunedoara, pe lângă

jucătorii transferați și pe
care i-am menționat
săptămâna trecută, după
reuniunea lotului
(Curtean, Silva Elton și
Blickling) în lotul echipei
a fost adus și  Cristian
Blaga. 

Acesta este un portar de
18 ani (născut în 2004) la
Satu Mare, produs al clubului
Primavera Satu Mare, a tre-
cut la UTA (cu care a fost
vicecampion național la U-
17), apoi la Crișul Chișineu
Criș și CSA Steaua, de unde a
venit sub forma de împru-
mut.

„Sunt mai mult decât bu-
curos de aceste transferuri,
aici aveam nevoie – și pe
teren și în vestiar – de
jucători cu experiență. Poate
că ne-a lipsit tocmai acest as-
pect anul trecut, la barajul de
promovare. Acum presiunea
este pe mine, trebuie să le
găsesc locul în echipă tu-
turor jucătorilor de valoare,
dar este un tip de presiune
pe care și-l dorește orice
antrenor. Vom face și un can-
tonament, avem perfectate
11 jocuri amicale, și cu
echipe din liga a doua, și cu
adversari puternici din liga a
treia. Important este să
ajungem la meciurile din
campionat cu întreg lotul
valid”, a prefațat Florin
Maxim (foto) la reluarea
pregătirilor.

Echipa hunedoreană a
disputat marți, 24 ianuarie,
un joc-școală „în familie”, cu
echipa secundă a clubului.

U
ltima partidă din
cadrul sezonului
regulat în Liga I de

fotbal în sală s-a con-
sumat la Buzău unde
echipa locală a întâlnit
formația deveană ACS
West Deva. 

Așa cum au declarat încă
înainte de debutul acestei în-
tâlniri, gazdele au avut  drept
obiectiv o victorie dar mai
ales o revanșă după ce în
meciul din turul campiona -
tului  au fost învinși la Deva
cu scorul de 5-4.

De această dată formația
din Deva  fără antrenorul Ion
Al-Ioani aflat în tribune fiind
suspendat pentru cumul de
cartonașe  galbene,a reușit
să obțină o victorie de pal-
mares. West Deva a debutat
mai bine și a condus cu 2-0
iar la pauză a intrat la ves-
tiare cu un avantaj liniștitor,
3-1 pentru ca în partea
secundă  să mai înscrie un

gol  pentru 4 la1. Gazdele au
revenit în joc și s-au apropiat
amenințător la doar un gol
diferență, au făcut presing
pentru un rezultat egal însă
la finalul partidei victoria a
fost de partea oaspeților care
au câștigat cu 4-3.

Golurile au fost marcate
de  Andrei Brașoveanu (min
10), Răzvan Radu (min.11)
Dumitru Stoica (min.19) și
Ionuț Florea (min. 26) pen-
tru West Deva,  iar pentru
gazde au marcat Raul Du-
mitrovici, Vlad Berzoiu și
Paul Isac.

 Fotbal Liga a III-a

CS Corvinul Hunedoara are portar nou
Futsal   

ACS West Deva câștigă  la Buzău în

ultima partidă din sezonul regulat



De-a lungul timpului,
România s-a făcut
remarcată și

datorită unor
personalități care, prin ac-
tivitatea lor, au reușit
performanțe uluitoare. Fie
că este vorba de știință,
medicină, biologie, aviație
artă sau cultură,
realizările lor au trecut
granițele țării, aducând
beneficii importante în-
tregii omeniri. În conti -
nuare, vă prezentăm doar
câteva nume celebre, care
au fost și vor rămâne
cunoscute în lume.

Ioan Cantacuzino
Medic și microbiolog ro -

mân, Ioan Cantacuzino a
revoluționat medicina, pu -
nând la punct o metodă de
vaccinare antiholerică, care
se folosește și astăzi în țările
unde  mai există cazuri de
holeră, scrie kissfm.ro. În anul
1913, când armatele române
erau angajate în cel de-al doi -
lea război balcanic, izbuc -
nește o epidemie de holeră.
Atunci, medicul a condus
prima campanie masivă de
vaccinare în focarele in -
fecțioase, numită de  Institu-
tul Pasteur din Paris drept
”Marea experiență româ -
nească”, care a salvat mii de
vieți. Considerat părintele
şcolii româneşti de microbio -
logie şi al sistemului sanitar
modern, Cantacuzino era
numit “medicul curant al în-
tregii naţiuni române”.
Cercetările sale au contribuit
la descoperirea multor alte
tratamente cunoscute în
toată lumea. 

Nicolae Paulescu
Om de știință, medic

fiziolog și profesor la Facul-
tatea de Medicină din
București, Nicolae Paulescu a
schimbat viața bolnavilor de
diabet, descoperind, în anul
1916 insulina și demon-
strând eficiența acestei
substanțe. Pentru că a fost
implicat în Primul Război
Mondial, munca de cercetare
a fost oprită, dar și-a reluat
activitatea imediat după
încheierea războiului. În anul
1921 publică lucrarea cu ti-
tlul ”Pancreina și procedura
fabricației sale”, cerându-și
astfel drepturile pentru
metoda de realizare a aces-
teia scrie revistagalenus.ro.
Un an mai târziu, doi canadi-
eni anunțau descoperirea in-
sulinei pe care o adminis-
traseră la un pacient. La mo-
mentul respectiv, ei au de-
clarat că Paulescu ar fi
sus ținut că injecțiile cu insu -
lină la subiecți umani nu ar fi
avut efect. Canadienii au
primit Premiul Nobel. Nicolae
Paulescu a scris juriului se-
sizând nedreptatea care i s-a
făcut, dar cererea i-a fost
respinsă.

Victor Babeș
Fondatorul școlii româ -

nești de microbiologie, cu o
amplă activitate ştiinţifică,
autor al primului tratat de
bacteorologie din lume, Vic-
tor Babeș a acoperit domenii
vaste, cuprinzând problemele
legate de tuberculoză, lepră,
vaccinare antirabică și
seroterapie antidifterică scrie
rador.ro.  ajutând la salvarea

multor vieți. A organizat unul
dintre primele centre de vac-
cinare antirabică din lume,
după cel creat de Pasteur, la
Paris. Este considerat
părintele medicinii moderne
din țara noastră. 

Ana Aslan
Supranumită ”Femeia care

a învins bătrânețea”, Ana
Aslan a ajuns să fie celebră în
lume, inventând un medica-
ment care întârzia procesul
de îmbătrânire. A înființat
primul institut de geriatrie
din lume, care-i poartă și nu-
mele. În ianuarie 1952, for-
mula Gerovital H3, cel mai
longeviv medicament geri-
atric din lume, a fost
brevetată în peste 30 de țări,
produsele sale fiind apoi
cunoscute și folosite de nume
celebre din întreaga lume.
„Nu se moare de bătrâneţe, ci
de boală“ spunea cel mai
cunoscut medic geriatru
român. A fost membră a peste
20 de organizații mondiale de
prestigiu, realizând peste 200
de lucrări științifice.

George Emil Palade 
Personalitate științifică de

mare valoare, savantul Geor -
ge Emil Palade s-a născut la
Iași, într-o familie de profe-
sori. A fost nucleul biologiei
celulare la nivel mondial, dar
și primul român laureat în
1974 al Premiului Nobel pen-
tru fiziologie și medicină. Bi-
olog, medic și om de știință
american de origine română,
savantul a primit în anul
1986 în SUA, „Medalia Na -
ională pentru Știință”.

Emil Racoviță
Este cunoscut drept fonda-

torul biospeologiei primul
român care a ajuns în Antarc-
tica, în cadrul unei expediții
internaționale, scrie desco -
pera.ro. Prin studiile sale, re-
alizate de-a lungul acestei
expediții științifice, a reușit să
se afirme în rândul marilor
cercetători ai lumii. Emil
Racoviță a întemeiat la Cluj, în
anul 1920, primul Institut de
Speologie din lume. Pentru
meritele sale deosebite, sa-
vantul a fost ales membru al
Academiei Române şi, timp
de patru ani, a fost preşedinte
al acestui înalt for ştiinţific.

Traian Vuia
Pionier al aviației româ -

nești și mondiale, celebru in-
ventator, constructor de
avioane și motoare, Traian
Vuia a reușit la Montesson,
Franța, primul zbor din isto-
ria omenirii cu un aparat mai
greu decât aerul, echipat cu
sisteme proprii de decolare.

Traian Vuia, s-a bucurat de
recunoașterea rezultatelor
activităţii sale, chiar dacă
multa vreme prioritatea în
realizarea zborului mecanic i-
a fost atribuită unui brazilian.
Traian Vuia fost ales, la 27
mai 1946, membru de onoare
al Academiei Române.

Aurel Vlaicu
Considerat a fi un geniu al

mecanicii, Aurel Vlaicu, renu-
mit inginer inventator, con-
structor de avioane și pilot
român, a fost unul dintre ino-
vatorii celebri ai secolului XX.
A murit foarte tânăr, la doar
31 de ani, în 1913, în timp ce
încerca să traverseze Carpații,
la bordul aparatului său de
zbor. La 28 octombrie  1948 a
fost ales membru de onoare
post-mortem al Academiei
Române și, alături de alte
nume celebre, Aurel Vlaicu
este considerat unul dintre
precursorii aeronauticii mo -
derne şi  unul dintre părinţii
aviaţiei mondiale, scrie
dozadebine.ro.
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Români care s-au făcut 
cunoscuți în întreaga lume

Victor Babeş                                              Nicolae Paulescu                                                   Ana Aslan                                                     Emil Racoviţă                 
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Henri Coandă
Inventatorul primului

avion cu reacție și descoperi-
tor al fenomenului care a
revoluţionat aeronautica ce-i
poartă numele - ''Efectul
Coandă'', Henri Coandă a fost
și autorul a peste 250 de
invenții pentru care a obţinut
700 de brevete de proprietate
intelectuală în numeroase ţări
ale lumii. 

Realizările și capacitatea sa
creatoare au fost răsplătite
prin numeroase distincţii
internaţionale, printre care
Legiunea de Onoare franceză
şi Ordinul ''Merit pentru
Cercetări Ştiinţifice" în grad
de comandor, din partea 
UNESCO. A fost Doctor Hon-
oris Causa al Institutului Po-
litehnic din Bucureşti,
mem bru al Academiei Ro -
mâne, membru de onoare al
Academiei Aeronautice Re-
gale Britanice.

Petrache Poenaru 
Fiind student la Paris, Pe-

trache Poenaru a inventat
primul stilou din lume.
Înregistrată întâi la Viena,
invenția a fost brevetată de
guvernul francez în anul
1827. Instrumentul de scris
cu rezervor de cerneală era
numit „Condeiul portăreț fără
sfârșit, alimentându-se însuși
cu cerneală“ este un obiect el-
egant, folosit și astăzi.

Anghel Saligny
Considerat a fi unul dintre

întemeietorii ingineriei româ -
nești, Anghel Saligny a fost re-
cunoscut și pe plan mondial,
datorită inovaţiilor pe care le-
a adus în lumea construcţiilor
civile, potrivit descopera.ro.
Una din cele mai impresion-
ante con strucții ale sale o
reprezintă Podul de la Cer -
navodă, care, la acea vreme,
era cel mai lung pod din Eu-

ropa și unul dintre princi-
palele poduri metalice cu de-
schidere mare din lume.

Constantin Brâncuși
A fost unul dintre cei mai

mari sculptori ai lumii, dar și
un mare gânditor, care a in-
trodus filozofia în sculptură
susținând că: ”sculptorul este
un gânditor, iar nu un fotograf
al unor aparenţe derizorii,
multiforme şi contradictorii”
potrivit europafm.ro. 

Supranumit de criticii
vremii ”Titanul” sau ”pă rintele
scul  ptu rii moderne”, creațiile
sale se remarcă prin eleganța
formei și utilizarea sensibilă a
materialelor, combinând sim-
plitatea artei populare
românești cu rafi na mentul
avangardei pariziene, scrie
unitischimbam.ro.

George Enescu
Compozitor, violonist, pia -

nist, dirijor și pedagog,

George Enescu a fost unul
dintre cei mai importanți
muzicieni de la sfârșitul sec-
olului XIX și prima jumătate a
secolului XX. A fost cel mai
tânăr student admis la Con-
servatorul din Viena, la vârsta
de șapte ani. După absolvire,
la 13 ani, și-a continuat studi-

ile la Paris. A debutat ca diri-
jor în SUA, într-un concert la
Carnegie Hall cu Orchestra
din Philadelphia, a dirijat Fi-
larmonica din New York între
anii 1937 și 1938, iar după cel
de-al Doilea Război Mondial,
a rămas la Paris, unde și-a
continuat activitatea crea toa -
re.

Mircea Eliade
Este perceput ca unul din-

tre cei mai mari istorici ai re-
ligiilor din toate timpurile,
prin volumul “Istoria credin -
țelor și a ideilor religioase”,
dar și ca un reputat eseist, nu-
velist și romancier, scrie
destepti.ro. A părăsit Româ-
nia, pentru totdeauna, ime-
diat după cel de-al Doilea
Răz boi Mondial, s-a stabilit la
Paris, devenind un nume al
culturii universale.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi

Henri Coandă                                                                                                                                           Anghel Saligny
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BERBEC TAUR GEMENI RAC
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Urmează zile bune pentru na-
tivii acestei zodii. Se vor întâlni
cu unele persoane din anturajul
apropiat, de la care primesc
informații legate de activitatea
viitoare. Situația voastră
financiară se îmbunătățește în
mod simțitor.

Se anunță oportunități
nebănuite în plan profesional.
Relațiile parteneriale vă
preocupă în mod deosebit și vă
străduiți să finalizați un proiect
de anvergură. La serviciu veți fi
solicitați de colegi într-o
chestiune importantă.

Vă implicați în tot felul de
acțiuni, care vă ocupă o mare
parte din timp. Trebuie să vă
dozați eforturile întrucât aveți
nevoie și de odihnă. Selectați-vă
prioritățile și axați-vă doar pe
ceea ce vă este de folos. În plan
sentimental puteți avea surprize
plăcute.

Săptămâna debutează cu multă
muncă, probleme mărunte, pe
care nu le puteți evita. Tocmai de
aceea, trebuie să vă organizați
mai bine timpul și mai ales, să vă
stabiliți prioritățile. Sunt posibile
mici conflicte cu persoana
iubită, dar le veți rezolva repede.

Canalizați-vă eforturile pe pro -
blemele de la serviciu și detașați-
vă de toate activitățile din jur.
Doar așa veți reuși să finalizați
un proiect important pentru voi.
În plan financiar se deschide o
nouă perspectivă. Partenerul de
viață vă sprijină necondiționat.

Sunt posibile călătorii pe
distanțe scurte, în care aveți de
rezolvat unele probleme legate
de o moștenire. Beneficiați de
timp liber, așa că ar trebui să vă
axați pe problemele casnice. Ar
fi de dorit să nu vorbiți foarte
mult despre intențiile voastre vi-
itoare.

Evitați persoanele care vă
propun investiții sau asocieri,
mai ales dacă promit multe
avantaje materiale. La locul de
muncă propunerile și ideile
voastre sunt apreciate. Tocmai
de aceea, este posibil să fiți
avansați sau să primiți un bonus
consistent.

Va fi multă agitație în jurul
vostru încă de la începutul inter-
valului. Primiți informații intere-
sante legate de chestiuni
profe sionale. Trebuie să urmă -
riți îndeaproape proiectele în
care sunteți implicați și încercați
să finalizați totul la timp.

La locul de muncă vor avea lor
schimbări, dar acest lucru nu vă
afectează în mod direct, întrucât
munca voastră nu depinde cu
nimic de alte persoane. Primiți
noi propuneri de afaceri, dar nu
vă grăbiți să acceptați imediat.
Gândiți-vă bine!

Reușiți să vă consolidați statutul
profesional și vă bucurați de
aprecierea șefilor. Este posibil să
vi se propună o colaborare pe
termen lung, la un proiect im-
portant. În familie există
posibili tatea să apară unele ne -
înțe legeri legate de o moștenire. 

Un proiect de anvergură vă
solicită foarte mult, mai ales că
lucrați singuri, fără sprijinul
colegilor de serviciu. Pe parcurs,
se pot deschide noi oportunități
de colaborare, aducătoare de
beneficii importante. În plan
sentimental, este nevoie de mai
multă răbdare.

Primiți vești bune din străi -
nătate, iar demersurile voastre
legate de călătorii se vor realiza.
Astrele vă recomandă prudență,
mai ales dacă vi se propune o
investiție costisitoare sau
posibilități de colaborare pe ter-
men lung. Familia vă este alături. 

• Pe o șosea din Moldova
Un polițist oprește o blondă care se afla la volan:
- De ce nu ai pornit lumina în tunel?
- Eu sunt din Cluj, de unde să știu eu de unde se

aprinde lumina la voi în tunel !

• Doi prieteni 
Se întâlnesc după multă vreme:
- Ei, prietene, cum e viaţa de bărbat însurat?
- Excelentă! Am reuşit să strâng şi o mică avere!
- Grozav! Din ce?
- Din aia mare pe care am avut-o înainte!

• Într-un restaurant
O tipă superbă a venit la masa mea și m-a întrebat:
- Ești singur?
- Da... am zis eu emoționat și vrăjit de frumusețea

ei.
- Atunci am să iau scaunul acesta.

• Hoțul ghinionist
Aseară un hoț a  intrat în casă!
- Și? A furat ceva?
- Ei, pe naiba....  e la spital. Soția mea a crezut că

sunt eu și am venit beat acasă!

• Filmul de la televizor
Un tip se uita la televizor și, foarte agitat, gesticula:
– Nu te duce acolo tâmpitule! NU!! E o capcană, nu

mai scapi!
– La ce te uiți iubitule, vreun film de acțiune ?
– Nu, mă uitam la nunta noastră …

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 28 ianuarie, ora 21,00

Joy 
Inspirat dintr-o poveste reală, filmul vorbește

des pre  Joy Mangano, care a reușit să se
îmbogățească de pe urma unei idei. Joy, o mamă
care-și crește singură pe cei trei copii, a inventat
mopul cu stoarcere, care i-a adus independență
financiară, după o viață grea. Joy era pasionată de
invenții încă din adolescență, continuând să inven-
teze tot felul de aparate care să-i ușureze munca.
Chiar dacă era o prezență permanentă pe Home
Shopping Network cu invențiile ei, Miraclemop-ul
a constituit drumul ei spre glorie și succes.

TVR 1

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

S - O - ARM - A - LEK - SCURGE - ARABA - RP - ATEU - AXA - OSTOI - GRI - RACI - ATARNA - ALTAR - MINE - EST - BR - AD - IOC
- ZIMTA - UR - ELEV - PAREA - FLORAR - ILOTI - DC - I - SEU - OCA - OTITA - IA - ARMII - ARAC - P - ROL - IT - PIU - RAI - CAIAC
- ASFALTATA 

Vineri, 27 ianuarie
TVR 1, ora 21,00, Par impar
DIVA, ora 21,00, O nuntă hibernală

Sâmbătă, 28 ianuarie
ANTENA 1, ora 22,00, Bunicul dezlănțuit
KANAL D, ORA 22,00, Șapte surori

Duminică, 29 ianuarie
FILMCAFE, ora 20,00, Ultimul mohican
ANTENA a, ora 23,30, Supraviețuitoarea

Luni, 30 ianuarie
TVR 1, ora 21,00, La limita extremă
PRO CINEMA, ora 22,30, Încredere

Marți, 31 ianuarie
TVR 1, ora 21,00, Filiera franceză
PRO CINEMA, ora 23,00, Mame bune și neb-

une

Miercuri, 1 februarie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Câinele negru
PRO CINEMA, ora 20,30, Acum ori niciodată

Joi, 2 februarie
TVR 2, ora 20,00, Călărețul zorilor
PRO CINEMA, ora 20,30, Ziua cârtiței



P
opulația planetei în-
cepe să înțeleagă că
lumea civilizată,

modernă, democrată,
bogată,  ce vrea să dețină
supremația, puterea de de-
cizie pe planetă, nu are
niciun merit, decât ăla de
jaf și crimă asupra țărilor
mai mici, bogate și lipsite
de apărare.Nu poți să spui
că omori milioane de oa-
meni, când scopul tău a
fost jaful și hoția. 

Acum, să privim puțin
situația actuală, unde planeta
este bulversată de războiul
între Rusia și Ucraina, unde
dacă judeci fără părtinire, se
constată realitatea pe care
lumea occidentală nu o
acceptă: continuarea războ -
iului este stabilită de America
și coaliția occidentală. Provo-
carea aparține Americii.                                                          

Când văd cum slugile
soroșiste, în frunte cu Maia
Sandu, care umblă peste tot, și
cozile de topor românești,
care se întrec în a lăuda
parteneriatul cu UE și SUA,
mă apuca greața. Cum să-ți
lauzi dezastrul ţării?România
este aproape să dispară ca
stat, pas cu pas.

NUMERUS STULTORUM
INFINITUS EST (Mulţimea
proștilor este fără număr).

După revolta națională
anticomunistă din Decembrie
1989 în România s-a instalat
un nou sistem,sistemul nea-
mului prost. Profitând de
împrejurări și mai ales de
starea de șoc a populației și
modul nemilos în care ea era
manipulată de o media rău
intenționatăsau complet
neinformată, la putere s-au
insta lat foști demnitari co -
muniști și urmașii lor, Iliescu,
Brucan, Roman etc. Foarte
curând au fost urmați de fe-
ciorii lor, încă și mai decăzuți
moral. 

Dar, ceea ce este mai dra-
matic, structurile care alcătu -
iesc ceea ce este numit „statul
profund”, securitatea, armata,
toate organele de informare,
contrainformare și represiune
au rămas intacte. Aceiași oa-
meni și, mai ales, aceleași obi-
ceiuri au rămas în loc. Niciun
singur criminal comunist nu a
fost pedepsit, torționarii no-
torii (Pleșiță, Crăciun etc.) au
primit pensii grase şi onoruri. 

”Sistemul neamului prost”
a fost instalat 

Evident, acest nou sistem
are un scop și acest scop
poate fi vădit în modul cel mai
simplu,urmărind bani și unde
s-a dus avuția țării. Toată
avuția țării a fost trecută în
posesia clientelei ”sistemului
neamului prost”. 

Cu sume derizorii, dar cel
mai adesea nici măcar cu
atâta, ci prin abuz și furt des -
chis (acoperit și încurajat de
sistem politic al neamului
prost), tot soiul de directorași
de duzină au ajuns „patroni” și
proprietari de întreprinderi,
latifundiari, ban cheri și mai
știu eu ce. Această neocio-
coime, neo îmbogăţiţi au luat
în posesie tot:de la sol la sub-
sol,de la ape la aerul pe care îl
respirăm. Neociocoimea este
o clasa econo mică sinistră, de
tip mafiot şi există ca urmare
a sistemului neamului prost,
cel care a făcut din România
un stat cleptocratic. Cred că în
urmă lor va rămâne o 
amintire arhitectonică: sin-
istrele „buncăre” de vacanță,
monumente ale mârlăniei și
prostului gust. Urmareape
plan politic, o vedem limpede.
Absolut toți politicienii ro -
mâni, cu excepții efectiv ne-
semnificative și fără urmare,
sunt de fapt niște siniștri
fripturiști amorali. 

Votul este tot 
o glumă proastă

Nu există deosebire de
fond între găștile care își zic
partide, doar minime diver-
gente personale și acestea
mai mult formal. Nu-și dau
seama că sunt pleavă și că un
minim vânt social o va mătura
ca pe un gunoi (ce și este în re-
alitate.) Ce este mai dureros,
evoluția a fost din rău,în mai
rău, ajungându-se la situația
ca "răul cel mic să fie PSD”,sin-
gurii care mai au minimală
mila de cei năpăstuiți. În
schimb, au apărut formațiuni
politice,propulsate de neose-
curitate,de fapt agenturi de
spionaj și influență ale "im-
periului sodomit". 

Această adevărată vespa -
siană politică urmărește să
acapareze structurile țării
și,în rândurile lor, se găsesc
urmași ai scele raţilor și

ticăloșilor "ilegaliști". Aceștia
toți alcă tuiesc o clasă care
îngăduie reforme par ția le și
superficiale și, în același timp,
caută să distrugă conștiința
morală, să o îndepărteze de
sursele ei de viață care, în
cazul românilor este Orto-
doxia și Românismul. În plus,
caută să îndoctrineze tinere-
tul spre distru gere, imitând
societățile occidentale și căile
lor. Dar dacă acesta este
peisajul politic și economic al
stă pânilor României de azi,
încă mai sinistru este peisajul
social și cultural; profilul aces-
tei nevrednice neociocoimi.

Tipul dominant este
ŢOAPA

Țoapele ne conduc, iar noi
le alegem, au nevoie de pensii
speciale. De unde vor mai îm-
prumuta bani pentru pensii
speciale? Suntem țara cu cei
mai mulți bugetari, care fac
jocuri de culise la vot. Țoapa
își are originea în „mahala”,
care în turcă înseamnă cartier.
Termenul de mahala a fost
foarte fericit păstrat, căci cu
adevărat acele „cartiere” au
păstrat toate relele caracteris-
tici ale lumii Orientului Apro -
piat de fapt, prin aculturație îi
și aparțin. Țoapă este un
orășean incomplet sau defec-
tuos realizat. De regulă, păs -
trează ce este mai rău din
mentalitatea rurală. Țoapa
este haotică,delăsătoare și de
regulă murdară din toate
punctele de vedere. Țoapa
este permanent “înțepată”,
ranchiunoasă, invidioasă, cer -
tă reaţă, pricinoasă, obraznică.
În acelaşi timp, mereu gata cu
declaraţii eroice. 

Adunarea țoapelor este
pepinieră perfectă pentru fa-
natici. Din constanța unei
„păreri” face cauza și, de fapt,
demon strea ză exemplar că
doar imbecilii nu își schimbă
părerile. Dar tipul dominant,
țoapa, cuprinde și câteva, hai
să zicem, subtipuri. Identice în
esență și cu diferențe minore
și superficiale în exterior.
Cretinul, care provine din
zona haosului, subculturii
neo-ciocoieşti şi beneficiar
din plin al bunurilor sub-
tilizate de către înaintaşii lui
direcţi, părinţi sau bunici.
Cretinul este un râzgâiat (un
soi de Dl.Goe, dar încă mai an-

tipatic).  Este profund super-
ficial şi complet mimetic
(imită ce crede a fi modă). Nu
sunt convingeri, dar se lipeşte
la ce crede că ar fi la modă:
homosexualitate, ateism, anti -
naţionalism. 

Cretina are aceeaşi
provenienţă

Atât cretina cât şi cretinul
sunt foarte zburdalnici hor-
monal şi practică acel sport cu
entuziasm, deși fără imagi -
nație. Nu trebuie să uite că, de
regulă, sunt proști. Ca și cre -
tinul,cretina se alătură mișcă -
rilor excentrice și considerate
la modă. Cretina zbiară pen-
tru „drepturile” homosexu-
alilor și lesbienelor dar ea
însăşi practică obiceiul vechi
cu entuziasm, dar repet, fără
imaginaţie. Atât cretinul cât şi
cretina sunt condiţionaţi total
de către Organizaţii Neguver-
namentale. 

Cretinii nu-şi dau seama că
aceste ONG-uri sunt entităţi
care se îngrijesc de scopuri
precise, stabilite din afară şi
structurate în manieră mili -
tară, adică, la caz, pot mobiliza
și scoate în stradă ceață cre-
tinilor. Toți acești cretini, mai
nou,se adună sub noul semn
impus de tatăl OGN-urilor,
deja internaționalistul George
Soros,#rezist. De fapt, ei nu au
la ce rezistă. Căci nu rezistă la
nimic, în schimb, susțin sis-
temul neamului prost și toată
tragedia româ nească de azi. 

Iar cu adevărat cutre mu -
rător este faptul că această
ceată, care se pretinde
militantă, nu are niciun singur
scrupul moral legat de împre-
jurarea că modul lor de viață
este susținut din bani, care
provin din cel mai mare furt,
spoliere şi înavuţire în afară
legi pe care le-a cunoscut isto-
ria Neamului Românesc. Ei
dorm liniştiţi,dar să nu se
îndoiască, există o justiţie
iminentă şi are să-i ajungă!

Toate categoriile pomenite
sunt produse care există în
stări de haos și haosul este o
stare instabilă și trecătoare.
Deci,Slavă Domnului,trecători
sunt și ei.

Întreagă această faună,
adică țoapa și subtipurile
pomenite, se vede „căuzași”,
militanți și încă mai mult,
militanți voluntari. Din gura

lor poți auzi: ”până azi nu am
fost plătit pentru a fi partici-
pat la cutare acțiune”. Pur și
simplu asta demonstrează
prostie profundă. Iar prostia
este cea mai ieftină comodi-
tate și cea mai lesne de folosit.
Prostia aparține tipologic
obiectelor cu folosință unică
pentru igienă intimă: hârtia
igienică etc.

Să nădăjduim că sistemul
neamului prost și conse -
cințele sale vor trece repede,
ca un vis urât și scârbos.
Mulțumesc domnului Alexan-
dru Nemoianu, istoric SUA.

Lumea este într-o 
mare deruta

Parisul fierbe. Europa este
într-o criza fără precedent.
Ucraina cere ajutorpe o
parte,pe de altă parte, prigo -
nește romanii, arde bisericile
și omoară preoții. Iar noi îi
ajutăm. Cine ne mai poate
înțelege.Germania redeschide
minele. România oscilează
între atitudini incerte în prea
multe privințe. Au crescut
cazurile de suicid. Spitalele
sunt pline. Ca într-un război
pe care nu vrem să-l recu -
noaștem. Al nostru, cu noi
înșine. Ne mint, dar aceste
minciuni ne termină.

Cartea "Acești imbecili care
ne guvernează" este mai
actuală ca niciodată! Am văzut
la DAVOS cine sunt stăpânii.
Este jalnic comportamentul,
nici cei crescuți în jungla
sălbatică nu se comportă cum
s-au comportat unii domni
sclerozați.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Ne merităm soarta!



Bogate în proteine, lipide, glucide, minerale şi vitamine,
nucile sunt foarte utile organismul, mai ales în perioada rece
a anului. Pe lângă că sunt foarte hrănitoare, nucile au şi va -
loare terapeutică bine definită. Sunt recunoscute pentru
proprietăţile laxative şi antidiareice, cât şi pentru cele anti-
toxice, la nivelul pielii şi al circulaţiei limfatice. Au acţiune
vermifugă, cura de nuci fiind indicată ca adjuvant în
tulburările de stomac şi intestine: ulcere, dispepsii, iritaţii,
diaree, constipaţie. Sfărâmate la mixer sau făcute pudră, nu-
cile nu provoacă iritaţie în gură. Cu toate acestea, doza
maximă nu trebuie să depăşească 100 g pe zi, timp de o lună,
sau 100 g o dată la două zile, timp de două luni. Se mestecă
îndelung.

colțunași cu nucă 
ingrediente pentru aluat: 300 g făină, ½ linguriţă sare,

apă caldă.
pentru umplutură: 200 g miez de nucă, 100 g zahăr, un

vârf de cuţit de scorţişoară.
Mod de preparare:
Din făină, sare și apă caldă se prepară un aluat consistent,

care se frământă bine, iar ca să se frăgezească, se bate de
masă. Nucile se amestecă bine cu zahăr și scorțișoară.

Din aluatul pregătit se întinde o foaie subțire, de aproxi-
mativ 4 mm, care se taie în pătrate. Pe fiecare pătrat, se pune
o lingură de nucă, aluatul se îndoaie peste nucă, iar marginile
se presează cu dinții unei furculițe. Colțunașii obținuți  se
fierb, 2-3 minute, în apă clocotită, după care se scurg. Dea-
supra colțunașilor se presară nucă măcinată și zahăr. 

Mod de preparare:
Ceapa se toacă și se

călește în ulei. După ce s-a
călit, se adaugă morcovii
tăiați bucăți și totul se
acoperă cu apă. Între timp,
cartofii se curăță și se taie
cubulețe, iar mazărea se

spală. După 10-15 minute,
când morcovii sunt aproape
fierți, se adaugă mazărea,
apoi cartofii, se mai pune apă
cât să acopere legumele și
totul se lasă la fiert 20-30 de
minute. După acest interval,
legumele se strecoară, iar

apa în care au fiert se
păstrează. 

Legumele strecurate se
pasează în blender, apoi
peste ele se toarnă apa în
care au fiert. Consistența
supei va fi una obișnuită. La
supa obținută se adaugă us-
turoiul pisat, sare, piper și
unt. 

Se pune din nou la foc,
pentru 10 minute, se presară
pătrunjel tocat, după care,
supa se poate servi.

Poftă bună!

Mod de preparare:
Ceapa se căleşte împreună

cu ardeiul gras. Se adaugă
apoi carnea tăiată cubuleţe şi
se lasă la prăjit, până devine
albicioasă. Se pune apoi sare,
piper, după gust şi pasta de
roşii diluată cu puţină apă.
Peste ingredientele din
cratiţă se toarnă apă, atât cât
să acopere carnea şi se lasă
la fiert.

Între timp, castraveţii mu -

raţi (în saramură, nu în oţet)
se taie felii şi se pun la fiert
timp de 5-10 minute, pentru
a ieşi puţin acreala din ei.
Când carnea este fiartă, se
adaugă la sosul cu carne, iar

la final, se pune mărarul
tocat. Se mai lasă la fiert încă
cinci sau zece minute, după
care, mâncarea de castraveţi
şi carne se poate servi cu
cartofi piure.

nucile 

inGrediente

două cepe mari, 2-3 linguri de ulei, 1 kg. carne de
porc (pulpă sau spată), o legătură de mărar, două lin-
guri de pastă de roşii, 1/2 kg de castraveţi muraţi, un
ardei gras, sare şi piper.

inGrediente

două cepe, o lingură ulei, doi morcovi, 500 g mazăre,
doi cartofi, doi căței usturoi, sare, piper, o lingură unt,
o legătură pătrunjel.

supă creMă de Mazăre 

Mâncare cu castraveţi Muraţi 

Foto: retete papa bun
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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 2 camere, de-
comandat, bl.K2, et.IV Gojdu, mobilă
din lemn veche, frigider, aragaz,
mașină de spălat, televizor, care pot fi
vândute separat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0729.947.694, 0724.524.986.

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

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. 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 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 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 Societate comercială
ÎNCHIRIAZĂ SPAŢIU PENTRU
BIROURI ÎN DEVA, str. Avram Iancu
(vis a vis de Catedrala Episcopală).
Informaţii la telefon: 0724.237.696.

l Închiriez spaţiu comercial (45
mp) în Brad, strada Liceului, vizavi de
Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi
Crişan”. Tel. 0745.368.070,
0740.239.234.

l Ofer de închiriat apartament cu
două camere, etaj 1, zonă centrală.
Telefon: 0745.750.705.

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 pen-
tru alte activități. Tel. 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 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 2,62 ha teren arabil, în
Lunca Mureșului (Simeria Veche), 
5 euro mp. Negociabil. 
Telefon: 0721.732.638.

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.

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 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.

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.

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 Domn singur, 54 de ani, 190/95
kg, din Deva, doresc cunoștință cu o
doamnă creștină penticostală sau
baptistă din Deva sau împrejurimi.
Aștept SMS la nr. 0752.396.515.

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, 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 nr. tel.
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 chioșc în Deva, situat la
intersecția Kogălniceanu cu Bdul De-
cebal. Este construit din  PVC, 3 x 1,5,x
2 m, cu rafturi interioare și instalație
electrică. Preț 2500 lei, negociabil,
telefon: 0745.206.423.

l Vând cadru de mers, cu roți,
nou, dotat cu scaun și coș. Preț 300 lei,
telefon: 0745.750.705.

l Vând celular nou, Samsung A10,
de culoare neagră. Preț: 600 lei, tele-
fon: 0745.750.705.

l Vând cărți de stomatologie, la
prețuri modice și lemne pentru foc,
diferite esențe, 15 metri mc. Preț: 190
mcTelefon: 0721.732.638.

l Vând două fotolii (noi), 
frumoase, preț avantajos. Telefon:
0729.942.745, 0254.216.491.

l Persoană cu dizabilități în
vârstă de 81 de ani, caut o doamnă
pentru a mă îngriji. Ea va intra în pos-
esia întregii mele averi. Telefon:
0762.595.618.

l Vând loc de veci în cimitirul
catolic din str. Eminescu, Deva, ame-
najat bordură înaltă și capac, trotuar
de jur împrejur. Taxe plătite în avans
pentru cinci ani. Tel. 0747.019.383.

l Doresc să cunosc o persoană
serioasă, care să stea la mine acasă.
Ofer cazare cu masă. Persoana
respectivă să nu fie influențabilă. 
Telefon: 0749.884.524.

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, tel. 0769.473.088.

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.
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Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

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
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

MICA PUBLICITATE - 1527 IANUARIE - 2 FEBRUARIE 2023 

Deva, Bd. Decebal, bl. 5,

parter • Tel. 0722 402 044

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică  publicitate

în ziare locale şi centrale



27 IANUARIE - 2 FEBRUARIE 2023

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL

deva,  B-dul decebal, bl. 5, parter, Judeţul Hunedoara - rO

tel. 0722 402 044 • ISSn 1842 - 9955

accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro                                               FOrteS FOrtunA AdJuVAt!

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar, Cornelia Holinschi,
Denisa Bolcu, Ioan Romeo Mânzală, Ioan Vlad, Alexandra Tarod 

Tehnoredactare: Codruţa Goţa

16 - ACTUALITATE

Crişcior - Conducerea
Primăriei Crişcior şi-a propus
ca în acest an să atragă cât
mai multe fonduri neram-
bursabile, prin diferitele pro-
grame de finanţare, acest
obiectiv fiind unul care va
permite dezvoltarea unor
investiţii pe raza comunei.
Este şansa pe care o au
comunităţile rurale, care, în

lipsa unor bugete îndestu -
lătoare, se confruntă cu im-
posibilitatea derulării unor
proiecte mari finanţate exclu-
siv de la bugetul local.

Potrivit primarului Ovidiu
Furdui, comuna Crişcior are,
pentru acest an, un buget mai
mare, însă sunt şi foarte multe
cheltuieli care vin din urmă.

„Au crescut preţurile peste

tot. E nevoie de fonduri pen-
tru achitarea unor studii de
fezabilitate de care am avut
nevoie pentru a accesa alte
axe de investiţii. Mai avem de
asigurat cota de cofinanţare
pentru sediul administrativ şi
programul referitor la dispen-
sarul medical uman. Sper ca
aceste proiecte să fie gata
până în vara acestui an. Pen-
tru viitor, vom continua să
scriem şi să depunem pro -
iecte pentru finanţări neram-
bursabile. Sunt şansa de a
dezvolta alte investiţii pe teri -
toriul comunei Crişcior”, a
punctat primarul Ovidiu Fur-
dui.

Pe de altă parte, Primăria
Crişcior a început să încaseze
taxele şi impozitele locale pe
acest an. Valoarea acestora a
fost majorată doar cu rata
inflaţiei, 5,1%, comunicată de
Institutul Naţional de Sta tis -
tică şi reglementată prin
Codul Fiscal. 

Băiţa – Un mai vechi dezi -
derat al locuitorilor comunei
Băiţa ar putea să prindă con-
tur în acest an. Este vorba
des pre introducerea reţelei
de apă în satele comunei, o
investiţie mai mult decât
necesară în condiţiile în care
pe timp de vară mulţi local-
nici se confruntă cu lipsa apei
la fântână. 

Lucrările sunt cuprinse
într-un amplu proiect finan -
ţat cu fonduri europene, ce a
fost câştigat de operatorul re-
gional de apă, SC Apa Prod SA

Deva. 
„Proiectul operatorului re-

gional de la apă, Apa Prod, are
asigurată finanţarea din fon-
duri europene în valoare de
aproape 274 milioane de
euro. Între localităţile care
vor beneficia de extinderea
reţelelor de apă se numără şi
comuna Băiţa, cu satele com-
ponente. Este un proiect
foarte important pentru că, în
ultimii ani, ne-am confruntat
cu seceta”, a spus primarul co-
munei Băiţa, Damian Diniş.

Apa necesară va fi asigu -

rată din Crişul Repede, iar în
zona sanatoriului din Brad va
fi construit un bazin de mare
capacitate ce va deservi satele
din comunele Băiţa, Vălişoara
şi Luncoiu de Jos. Cu ajutorul
unor staţii de pompare, apa
va fi adusă la consumatori. 

Proiectul de alimentare cu
apă se află în stadiul de pro-
ceduri, primele fiind licita -
ţiile. Se speră ca primele
operaţiuni să înceapă în
primăvară. 

În paralel cu acest proiect,
Primăria Băiţa lucrează la

documentaţia necesară pen-
tru obţinerea finanţării în
vederea introducerii reţelei

de canalizare prin Planul
Naţional de Redresare şi
Rezilienţă (PNRR).

Băiţa: Anul investiţiilor 
în infrastructura de apă

Crişcior: Atragerea de fonduri
nerambursabile, o prioritate 
pentru administraţia locală

P
rimăria comunei
Vaţa de Jos a infor-
mat că începând de

luni, 30 ianuarie, la
căminul cultural din Vaţa
de Jos, va începe
colectarea de acte pentru
terenurile agricole cu
vege ta ție forestieră
cuprinse în Amenaja-
mentele Ocolului Silvic
Brad. 

Colectarea actelor se va
face de către firma care exe-
cuta lucrarea de Cadastru
General pe raza comunei
Vața de Jos.

„Rugăm cetățenii, propri-
etari de terenuri aflați în
situația menționată mai sus,
să se prezinte cu actele de
proprietate, extrase de carte
funciară, în vederea clarifi -
cării situației”, a transmis
primarul Liviu  Ioan Linţă.

Problema cadastrării a fost
ridicată, pe 11 ianuarie, în
cadrul unei şedinţe de lucru
care a avut loc la Primăria co-
munei Vața de Jos. La discuţii

au participat reprezentanții
OCPI Hunedoara, Direcția
Silvică Hunedoara, alături de
repre zentantul firmei care
execută lucrarea de cadas-
trare gratuită pe raza co-
munei Vața de Jos și
con ducerea Primăriei Vața de
Jos.

„La aceasta întâlnire s-au
discutat aspecte legate de
continuarea lucrării de
cadastrare gratuită pentru
anul 2023, aspecte legate de
terenurile agricole împă -
durite ocupate în mod nejus-
tificat de Ocolul Silvic pe raza
UAT Vața de Jos. S-a stabilit
ca proprietarii de terenuri
care sunt în această situație
să își pregătească actele
doveditoare, extrase CF, și în
momentul în care vor fi
anunțați să se prezinte cu
actele la Primăria Vața de
Jos. Actele vor fi preluate de
către reprezentanții firmei
de Cadastru General”, a men -
ţionat primarul comunei,
Liviu  Ioan Linţă.

Vaţa de Jos: Cetăţenii sunt invitaţi

cu actele pentru amenajamentele

ocolului silvic Brad

Pe scurt 
• Guvernul ia în calcul reintroducerea compensării de 50 de bani la carburanți. Potrivit

unor surse, la nivelul guvernului vor începe discuții despre o posibilă reintroducere a
compensării de 50 de bani pe litru de carburant abia atunci când motorina va depăși pragul
de 8,5 lei pe litru.

• ANAF scoate la vânzare mai multe autoturisme în perioada următoare prin licitație.
În unele cazuri, mașinile nu au acte sau chei. Totodată, unele mașini trebuie preluate de
cumpărători pe platformă. În cazul în care o mașină nu se vinde la prima licitație, prețul
scade cu 25% pentru a doua tentativă. Dacă nici a doua oară mașina nu se vinde, prețul
scade din nou cu 25% pentru a treia licitație. Ulterior, indiferent de câte ori este scoasă la
vânzare o mașină, prețul de pornire al licitației nu poate fi mai mic de 50% din primul preț.


