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MagaZiNPag. 8
În credința populară,
primele nouă zile din 
luna martie sunt 
cunoscute sub numele 
de Zilele Babelor sau 
Zilele Babei Dochia. 

CoMuNitatePag. 3
Preţul real al apei 
şi respectarea indicatorilor
de performanţă la 
SC Activitatea Goscom SA
Orăştie 

GRATUIT

iNCideNtPag. 3
Un muncitor a căzut 
de pe acoperişul 
Primăriei Hunedoara. 
Victima a fost transportată
cu elicopterul la un spital
din Timişoara.

Fondat de Cornel POENAR

Culoarul Mureş Nord
se apropie de final
Culoarul Mureş Nord
se apropie de final

Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul 

să le transmit doamnelor și

domnișoarelor urări de bine, 

gânduri frumoase, alături de toată

prețuirea mea! 

”La mulți ani!”
Natalia Intotero

Deputat PSD Hunedoara

”La mulți ani!” 
Admirație și respect pentru

doamne și domnișoare 

cu ocazia Zilei de 8 Martie!

Costel Avram

Administrator public 

al județului Hunedoara

/p.2

O primăvară plină de soare 

tuturor  doamnelor şi

domnişoarelor.

“La mulţi ani!”

Felicitări pentru toate doamnele

și domnișoarele cu ocazia 

Zilei de  8 Martie! 
Nicolae Stanca, 

Manager
8
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Deva – Proiectul de mo -
dernizare a mai multor dru-
muri judeţene, care urmează
cursul râului Mureş, prinde
contur. Mai multe tronsoane
ale acestei investiţii, ce este
realizată cu fonduri euro -
pene, au fost deja recepţio -
nate de către Consiliul
Ju deţean Hunedoara, benefi-
ciarul proiectului.

Conducerea CJ Hune-
doara, constructorul şi diri -
gin tele de şantier s-au depla-
sat joi, 2 martie, pentru a
verifica lucrările de pe un
nou sector de drum, aflat în

reabilitare între localităţile
Bejan şi Bretea Mureşană.

„Împreună cu colegii mei
din Consiliul Județean Hune-
doara, cu constructorul, di-
rigintele de șantier și
re  prezentanții instituțiilor
cu atribuții, am participat la
recepția lucrărilor de mo -
dernizare a DJ 706A, pe sec-
torul Bejan-Bretea Mureșană
care măsoară aproximativ 8
km.

Acest tronson face parte
din Lotul I al proiectului de
modernizare a Culoarului
Tra fic Mureș Nord. 

Finanțarea pentru acest
obiectiv este asigurată prin
POR 2014-2020.

Felicit echipa care se ocu -
pă de implementarea acestui
proiect pentru modul în care
au fost executate și urmărite
lucrările”, a declarat pre şe -
dintele CJ Hunedoara, Lau -
renţiu Nistor.

Culoarul Trafic Mureş
Nord include mai multe dru-
muri judeţene care urmează
cursul râului Mureş, de la in-
trarea în judeţul Hunedoara,
la Gelmar, până la ieşirea de
la Ilia. 

Încă un sector de drum judeţean din 
Culoarul Trafic Mureş Nord a fost finalizat
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Tehnoredactare: Codruţa Goţa

Deva - Alpinistul Adrian
Ahriţculesei, care a reuşit în
ianuarie să încheie „Circuitul
celor şapte vulcani”, şi-a pro-
pus ca din acest an să înceapă
un nou proiect ce vizează
cucerirea celor mai înalţi
munţi din Uniunea Euro -
peană, Norvegia şi Elveţia.

Alpinistul din Petroşani a
primit titlul de „Cetăţean de
Onoare” al judeţului Hune-
doara, cu prilejul unei şedinţe
a Consiliului Judeţean.

„Este o onoare pentru
mine să primesc acest titlu.
Sunt fericit pentru că mi-am
atins obiectivul de a încheia
circuitul Seven Summit Vulca-
noes. Fără disciplină şi fără
ajutorul mai multor oameni
nu aş fi reuşit. Mi-am făcut un
plan de antrenament, m-am

ţinut de el, am încercat să fac
antrenamente cel puţin cinci
zile pe săptămână”, a declarat
sportivul din Valea Jiului.

El a ţinut să menţioneze
sprijinul pe care l-a primit din
partea administratorului pu -
blic al judeţului Hunedoara,
Costel Avram.

Potrivit managerului său,
Adrian Jurcă, următorul pro -
iect va debuta în vara acestui
an. „Este un proiect care se va
derula pe o perioadă de doi
ani. Anul acesta sperăm să
cucerim vârful Mont Blanc
(4.809 metri, la graniţa dintre
Franţa şi Italia), apoi ne vom
îndrepta atenţia spre Portu-
galia şi Spania”, a precizat
Jurcă.

Alpinistul Adrian Ahriţcu -
lesei a devenit primul bărbat
din România care a cucerit cei
mai înalţi şapte vulcani din
lume, ultimul fiind Mount Si-
dley (4.285 metri), în Antarc-
tica. A reuşit această perfor-
 manţă pe 17 ianuarie, după o
ascensiune de opt ore, pe un
frig extrem, la minus 35 de
grade Celsius.

Cele mai înalte vârfuri din
Europa – o nouă provocare
pentru Adrian Ahriţculesei

Tronsoanele modernizate
se constituie ca o alternativă
de transport rutier la drumul
naţional şi Autostrada A1
Sibiu-Deva-Lugoj. Lucrările
sunt finanţate prin Progra-
mul Operaţional Regional
2014-2020, iar lucrările sunt
prevăzute să fie finalizate la
sfârşitul lunii august 2023. 

Valoarea totală a proiectu-
lui prin care se vor moderni -
za aproape 70 km de dru-
 muri județene este de 35 de
milioane de euro.
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Orăştie – Preţul apei livrate
abonaţilor de societatea Ac ti -
vi tatea Goscom Orăştie, repre -
zin tă doar unul dintre
su biectele dezbătute într-o
Scrisoare deschisă apărută în
spaţiul public şi adresată pri-
marului municipiului Orăştie,
Ovidiu Bălan. Pentru o corectă
informare, am primit un punct
de vedere pe această temă din
partea conducerii societăţii
Activitatea Goscom SA, în care
se prezintă lămuriri despre
tarifare, indemnizaţii şi re-
alizarea indicatorilor de
performanţă. 

Comunicat

„Am luat la cunoștință de
apariția în spațiul public a unei
așa zise “Scrisori deschise”
adresate domnului primar al
Orăștiei și președinte al PSD
Orăștie, un document cu vădit
caracter tendențios, propagan-
distic și de dezinformare. Pen-
tru a nu lăsa niciun echivoc
asupra celor afirmate în
această înșiruire de neade -
văruri facem următoarele
precizări: 

1. Oricare cetățean de bună
credință din municipiul Orăș -
tie și din comunele aflate în

aria de delegare poate con-
firma printr-o minimă verifi-
care a propriei facturi că :

- Prețul unui metru cub de
apă este în prezent 4,18 lei fără
TVA, respectiv 4,55 lei cu TVA
și nu 9 lei, cum se afirmă în
mod mincinos! 

- Calculul cantității de apă
pluvială facturată utilizatorilor
casnici este același în 2023, ca
și în 2020, ca și în 2015, acest
calcul fiind reglementat de
L241/2006 , Ordinele 88 și
90/2007, normativul tehnic
SR 1846-2/2007, asumat la
nivelul Operatorului prin Con-
tractul de Delegare de
Gestiune.

2. Așa cum am arătat în di-
verse rânduri, nici “cheltuiala
cu salariul directorului” nu
este de 35.000 ron lunar, ci
substanțial mai mic și nici
salariul fostului director nu era
de 10.000 ron lunar, ci
substanțial mai mare.

3. În ceea ce privește ”in-
trarea în normalitate a indem -
ni zațiilor membrilor consi-
liului de administrație”, pre -
cizăm că acestea nu depășesc
suma de 6000 ron brut lunar,
și reprezintă  ca sumă netă,
jumătate din suma netă  în ca -
sată lunar de Sindicatul Spe -

ranța de la SC ACTIVITATEA
GOSCOM S.A. sub forma unei
așa zise “con tri buții” care nu s-
a dovedit a fi altceva decât o
taxă de pro tecție mascată
menită să asigure ”liniștea”
semnatarilor acelei clauze.
Trebuie precizat aici că selecția
și remunerarea atât a adminis-
tratorilor cât și a directorului
societății SC ACTIVITATEA
GOSCOM S.A. s-au făcut în
condiții de legalitate cu res -
pectarea prevederilor OUG
109/2011, punând capăt astfel
unei lungi perioade de interi-

mat care nu a fost deloc
benefică societății.

4. Ne întrebăm dacă  “ma -
na  gement păgubos“  înseamnă
oare îndeplinirea integrală a
indicatorilor de performanță,
asumați prin contractul de
mandat, plata tuturor obliga -
țiilor către bugetul de stat,
bugetele locale și furnizori,
precum și realizarea de profit.
În toți acești ani am reușit re-
cuperarea substan țială a
crean țelor neîncasate de
foarte multă vreme, am sistat
plata ”contribuției” către sindi-
cat, am redus cheltuielile pe
anumite capitole, astfel că am
putut utiliza în ultimul
trimestru al anului 2022 fon-
dul de premiere, acordând
fiecărui salariat o sumă netă
de 500 ron lunar, pentru a
atenua astfel impactul creșterii
prețurilor și impactul acestora
asupra veniturilor salariaților
noștri.

5. Afirmația că “apa vine
prin cădere  și nu prin pom-
pare” arată foarte clar, dezin-
teresul total și neimplicarea
acestui sindicat în activitatea
Operatorului de apă și faptul
că există o singură zonă de in-
teres și anume contribuția
proprie și indemnizațiile con-

ducerii, pentru că altfel, ar fi
știut că pe lângă captarea,
transportul, tratarea și distri -
buția apei potabile această so-
cietate se ocupă și cu
co lectarea, transportul și epu-
rarea apelor uzate, unde cos-
turile – cel puțin energetice –
sunt considerabile. Prețul „ex-
orbitant” despre care se
vorbește cu o debordantă
nonșalanță nu are la bază nicio
analiză sau evaluare, nici grad
de suportabilitate, nici strate-
gie de dezvoltare, nici referință
cu prețurile și tarifele la nivel
național, este pură propa -
gandă ascunsă în spatele unui
altruism de fațadă.

Și pentru ca demagogia să
fie completă, se caută mutarea
unei așa-zise probleme sindi-
cale în zona politicului ceea ce
este fals și nu corespunde
realității. Trebuie precizat că
tocmai o asemenea intervenție
a politicului, a prejudiciat soci-
etatea noastră cu o sumă
considerabilă ce urmează a fi
recuperată (după rămânerea
definitivă a deciziei instanței),
de la administratorii de la acea
vreme ai societății”. 

Director 
Ing. Fabius Tiberiu Kiszely

Orăştie: Preţul apei livrate de Activitatea

Goscom - între acuze şi explicaţii

Hunedoara – Un bărbat
de 41 de ani a ajuns la spital
cu multiple traumatisme
după ce a căzut, joi, de pe
acoperişul Primăriei Hune-
doara. Acesta executa lucrări
de reparaţii la acoperişul
clădirii şi a alunecat de la o
înălţime de circa 8 metri. 

Bărbatul a fost transportat
la spital cu diagnosticul de
politraumatism prin cădere

de la înălțime, traumatism
toracic și de membre infe-
rioare, iar după investigaţii
amănunţite în Spitalul Mu-
nicipal Hunedoara s-a decis
transferarea lui, cu un eli-
copter, la Timişoara. 

„În urma investigațiilor
efectuate la spitalul munici-
pal din Hunedoara, s-a luat
decizia de a transfera pacien-
tul căzut de la înălțime, la

Timișoara, deoarece leziunile
interne sunt grave și necesită
intervenții chirurgicale com-
plexe. Pacientul va fi trans-
ferat cu elicopterul, fiind
intubat și ventilat mecanic”, a
declarat purtătorul de cuvânt
al Serviciului de Ambulanţă
Judeţean (SAJ) Hunedoara,
dr. Călin Dumitrescu. 

Inspectoratul Teritorial de
Muncă (ITM) Hunedoara

verifică împrejurările în care
s-a produs accidentul de
muncă. 

Primele informaţii duc
spre ipoteza unui accident cu
incapacitate temporară de
muncă, situaţie în care eveni-
mentul va fi cercetat de către
angajator. Inspectorii de
muncă verifică însă condiţiile
în care a avut loc incidentul
pentru ca acesta să fie în-

cadrat corect din punct de
vedere al legii.

La rândul său, conducerea
Primăriei Hunedoara a trans-
mis că regretă incidentul pro-
dus şi că responsabilitatea
respectării normelor de
protecţia muncii revine ex-
clusiv firmei care execută
lucrările de reparaţii la
acoperişul clădirii.

Un muncitor a căzut de pe acoperişul Primăriei Hunedoara
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A
fi cadru didactic -
după cum ne
spunea Mariana

Crăciun, profesor la
Colegiul Național 
„Decebal” Deva - e mai
mult decât o profesie, e o
misiune prin care valo-
rile unei societăți civi-
lizate, educate, normate
se perpetuează și se
dezvoltă pentru o lume
mai bună, superioară,
după idealurile cele mai
înalte pentru care se
militează: binele, 
frumosul, adevărul.

Lumea a evoluat prin idei,
prin dialectica aspirațiilor
unor temerari care urmează
calea timpului și la care fiecare
contribuie în marea trecere. În
acest proces evolutiv, dascălul
are un rol esențial, prin
însoțirea novicelui spre pro -
blematizare și spirit critic, spre
cunoaștere și curiozitate, prin
jocul didactic în care învățarea
devine fundament al unei
personalități capabile să-și
găsească locul în lume, precum
o albină în țesătura hexago -
nală a fagurelui. 

Inspirat din modelul mista-
gogic din Antichitate, raportul
profesor-elev se fundamen -

tează în cadrul instituțional al
sistemului de învățământ, re-
glementat prin norme și
metodologii care profilează
dascăli ce însoțesc educabilii
într-un proces de formare a
unor competențe care să le
desăvârșească propria per-
sonalitate. Astfel, profesorul
devine parte a acestui demers
educațional, responsabil de
formarea unui viitor cetățean
care să ducă mai departe
aspirațiile societății din care
face parte. Indiferent de disci-
plina predată, cadrul didactic
trebuie să se adapteze la di-
namica societății, la noutățile
lumii, raportându-se la parti -
cularitățile de vârstă ale ele -
vilor și la nevoile personale.

Profilul cadrului didactic
este dublat de cel al dirigin-
telui, care dincolo de pregă -
tirea universitară, se pliază pe
cerințele desemnate de cur-
riculumul național pentru dis-
ciplina Consiliere și dezvoltare
personală (gimnaziu), respec-
tiv Consiliere și orientare
(liceu). Curriculumul național
este ansamblul conți nu turilor
activităților destinate procesu-
lui educațional ce integrează
etape concepute pentru par-
cursul școlar al educabilului

prin diverse expe riențe de
învățare, prin care se urmă -
rește continuitatea și reali -
zarea de competențe.

Dirigintele trece dincolo de
bancă și de catalog; el devine
îndrumător, consilier în orien -
tare spre carieră, un par tener
de nădejde, un fin observator
și psiholog în demersul didac-
tic de identificarea stilurilor de
învățare, a nevoilor personale
și a idealurilor unui adolescent
bine pregătit pentru provo -
cările lumii contemporane.
Din perspectiva lui Constantin
Noica, profesorul adevărat tre-
buie să fie un întârzietor,
cineva care te oprește în elanul
de a te instala. De aceea, diver-
sitatea activităților didactice,
îndrumarea spre cunoaștere,
plurivalența dascălilor și par-
cursul școlar devin provocări
pentru elevi în căutarea locului
și rolului lor în lume. Idealurile
în orientarea școlară și în
carieră capătă o dinamică
nemaipomenită; nu de puține
ori, elevii năzuiesc la cariere în
anumite domenii, apoi con -
știentizează prin problemati-
zare și diverse ipostazieri că
sunt potriviți pentru alte pro-
fesii. În acest demers personal,
elevul are cei mai sinceri

parteneri: școala și familia. 
Dirigintele urmărește acti -

vități multiple: întocmește
planificarea activităților speci-
fice clasei de elevi, propune
teme, comunică în mod con-
stant cu părinții și profesorii
clasei, organizează și coordo -
nează activitățile, monito -
rizează activitatea elevilor,
colaborează cu psihologul
școlar sau alți parteneri și
informează optim.

Programa în baza căreia di-
rigintele își desfășoară activi-
tatea se caracterizează prin
continuitate și armonizare a
competențelor urmărite din
primii ani de școală, din ciclul
gimnazial până în cel liceal,
având temei realizarea profilu-
lui adolescentului conform
recomandărilor europene.
Dacă în clasele primare se
urmăresc competențe gene -
rale ce rezidă în formarea unei
imagini pozitive despre sine în
raport cu ceilalți, în expri-
marea adecvată a emoțiilor și
autocontrol, precum și în for-
marea unor comportamente
dezirabile, în gimnaziu, aces-
tea sunt continuate prin
adoptarea unei atitudine pozi -
tive față de sine și un stil de
viață sănătos, relaționarea

armonioasă cu ceilalți în di-
verse contexte, reflectarea
asupra motivației pentru
învățare, luarea deciziilor pen-
tru continuarea studiilor și
pregătirea pentru carieră.
Toate aceste se vor augmenta
și prelungi în ciclul liceal, prin
angajarea unor activități care
să formeze adolescenților
competenţe interpersonale,
interculturale, sociale şi civice,
competențe pentru a învăţa să
înveţi, competenţe digitale
(bazate pe deprinderi de uti-
lizare a tehnologiei pentru ges-
tionarea informaţiei şi comu-
 nicarea electronică) și com -
petenţe antreprenoriale.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

R
evista de turism a
județului Hune-
doara, în care

pasionații de natură,
cultură și aventură pot
găsi toate informațiile
despre principalele
obiective istorice și 
tu ristice din județ a
ajuns la a treia apariție. 

Prin intermediul acesteia
sunt popularizate informații

de interes turistic, locuri și
obiective importante din ju -
de țul Hunedoara, precum și
posibilități de petrecere a tim-
pului liber. 

Totodată, revista oferă date
importante referitoare la stra -
tegiile de creștere a vizibi -
lității și popularității Cetății
Sarmizegetusa Regia, prin
prezentarea proiectului „Ex-
ploring Dacia” al Consiliului

Județean și DGAMPT, co-
finanțat de AFCN. 

Revista Regia este apărută
sub egida Consiliului Jude țean
Hunedoara și este editată de
Direcția Generală de Adminis-
trare Monumente și Pro-
movare Turistică Hunedoara.

În format digital, revista
poate fi „răsfoită” aici:
https://www.discoverhune-
doara.com/revista-regia

Revista „Regia” - numărul 3

Profesor diriginte - educator
şi formator de oameni

,,8 Martie" să vă aducă 

armonie,  bucurie,  liniște

în suflet și multă iubire 

să aveți, dragele mele!

Director Oficiul Județean

de Poștă Hunedoara,

Maria Czane
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Primăria şi Consiliul Local Bucureşci
Fericirea, bucuria şi frumusețea zilei de 8 Martie  

să vă însoţească mereu, doamnelor şi domnişoarelor.  

De ziua voastră, un sincer ”La mulți ani!” 
Mircea Ghilean

Primar

Un gând curat şi sincer pentru toate doamnele și
domnișoarele, cu prilejul Zilei de 8 Martie. 

Sănătate, fericire, bucurii!
Vetuța Stănescu

Președintele PNL Hunedoara

Primăria şi Consiliul
Local Crişcior

Soarele primăverii să vă lumineze
viaţa și să vă bucuraţi 

de tot ce vă înconjoară, 
doamnelor şi domnişoarelor! 

“La mulţi ani !” 
cu ocazia zilei de 8 Martie.

Ovidiu Ilie Furdui
Primar

Primăria şi 
Consiliul Local Blăjeni

Ziua de 8 Martie să vă aducă, 
doamnelor şi domnişoarelor, 

realizări pe măsura visurilor voastre 
și cât mai multe bucurii.

“La mulţi ani !”
Horia Flavius Jurca 

Primar

Primăria şi Consiliul
Local Luncoiu de Jos
La fiecare început de primăvară,
aducem un omagiu celor care ne-au
dat viaţă. Pentru voi, doamnelor şi
domnişoarelor, un sincer 
„La mulţi ani! cu ocazia
zilei de 8 Martie. 

Dud Călin Dorin
Primar

Primăria şi Consiliul
Local Băiţa
Dragostea de frumos, sănătatea

şi fericirea să vă aducă un plus

de lumină în viaţă, doamnelor 

şi domnişoarelor, iar sufletul 

să vă fie veşnic tânăr. 

De 8 Martie, un sincer 

„La mulţi ani”! 
Damian Diniș
Primar 

Primăria şi Consiliul
Local Sălaşu de Sus
Un buchet de flori şi urări de bine
pentru doamnele și domnişoarele
din comuna noastră. 
Viaţa să vă fie plină de soare, 
iar ziua de 8 Martie 
să vă aducă numai bucurii ! 

Ioan Vlad
Primar

Primăria şi Consiliul Local Toteşti
Felicitări pentru voi şi familia voastră, 

pentru cei dragi şi pentru cei 
care vă sunt aproape, 

doamnelor și domnișoarelor! 
“La mulţi ani” și 

o zi frumoasă de 8 Martie !

Tiberiu Pasconi 
Primar

Primăria şi Consiliul Local Pestişu Mic
De ziua voastră, doamnelor şi domnişoarelor, 
vă dorim să aveți parte o primăvară senină, 

plină de bucurii și întâmplări frumoase. 

”La mulţi și fericiți ani”!
Dobruțchi Saul Daniel, Primar

Primăria şi Consiliul Local Buceş 
Primiţi primăvara în suflet doamnelor şi domnişoarelor,

ca pe un dar de preţ oferit de natură, 
cu ocazia zilei de 8 Martie.

”La mulți ani!” 
Achim Mărcuș Traian, Primar
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Florentia Iușco va
participa la săritura
în lungime.

Delegația sportivilor ro mâ -
ni care ne vor reprezenta la
Campionatele Europene in-
door, competiție programată
să se desfășoare între 2-5
martie. este formată din 14
atleți (șapte la feminin și tot
atâția la masculin) și are
următoarea componență:
Alina Rotaru Kottmann, Flo-
rentina Iușco (săritura în
lungime), Claudia Bobocea,
Lenuța Simiuc (1500 m),
Daniela Stanciu (săritura în
înălțime), Andreea Taloș
(triplusalt), Cristina Bălan

(800 m), Gabriel Bitan
(săritura în lungime), Rareș
Toader (aruncarea greutății),
Mihai Dringo, Robert Parge
(400 m), Ionuț Anton (60 mg),
Răzvan Grecu (triplusalt),
Gabriel Voicu (800 m).

Totodată, au făcut de-
plasarea spre Turcia antre -
norii Valentin Anghel, Mihai
Corucle, Nicoleta Grasu,
Lenuța Dragomir, Robert Olah,
Cornel Grigore, Virgil Cos -
tache, medicul Vasile Oșean și
team leader-ul Oana Pante-
limon, coordonator al lotului
olimpic.

Competiția, cel mai impor-
tant eveniment în sală organi-

zat de către European Athlet-
ics, a debutat în 1970, la Viena,
ultima întrecere fiind derulată
la Torun (Polonia), în 2021.
Până în anul 1990, la Glasgow,
concursul a fost anual, de
atunci fiind programat odată
la doi ani.

În acest an se așteaptă la
start peste 600 de atleți, re -
prezentând 51 de țări. Româ-
nia va participa cu 14 sportivi
(șapte la feminin și tot atâția la
masculin). 

Ca obiectiv, FRA și-a propus
obținerea unei poziții între
locurile patru-șase și două-
trei poziții, între locurile șase-
opt.

Atletism 

România are 14 sportivi
la Istanbul, calificați la

Campionatele Europene

În organizarea  Școlii de
Fotbal “Damian Mili-
taru” din Petroșani,

sâmbătă s-a desfășurat
prima ediție a turneului
de fotbal în sală, Memori-
alul “Cosmin Popan”,
competiție dedicată celui
care a fost tânărul jucător
component al secției de
fotbal de la clubul din
Valea Jiului. 

Tânărul Cosmin Popan a
fost jucător la Școala de Fotbal
“Damian Militaru” și și-a pier-
dut viața în tragicul accident
de mașină, din luna decem-
brie a anului trecut când a fost
accidentat  pe trecerea de
pietoni chiar în seara în care
echipa lui fusese recom -
pensată pentru rezultatele
obținute în 2022.

Turneul s-a bucurat de
participarea unui  număr
record de echipe fiind
prezente 16 formații de ju-
niori din întreg județul Hune-
doara. În acest mod, iubitorii
de fotbal au dorit să îi aducă
un omagiu de suflet fotbalis-
tului Cosmin Popan și  astfel
să se păstreze vie amintirea
unui copil pasionat de fotbal a
cărui viață a fost curmată
mult prea devreme.

Fiecare participant a fost
recompensat de către organi-
zatori cu o medalie perso -
nalizată pentru prezenţa la
turneu. În același timp, taxa
de participare în valoare de
200 lei de la fiecare echipă a
fost donată familiei greu
încercate.

Duminică  au fost pro-
gramate în sala de
sport din Sântămărie

Orlea  ultimele partide din
cadrul campionatului
județean de fotbal în sală
pentru seniori, competiție
derulată sub tutela
Asociației Județene de Fot-
bal (AJF).

Partidele au reunit forma -
țiile ACS West Deva, CSC
Sântămărie Orlea, A.S Zaran-
dul Criscior, A.S.Ponorul Vața și
CS:CFR Simeria, LPS Cetate
Deva și CSM Jiul Petroșani

În prima partidă  disputată
duminică dimineața, ACS West

Deva a dispus de echipa
gazdelor din Sântămărie Orlea
cu scorul de 8-5 (la pauză

scorul a fost 5-1) iar în cel de
al doilea joc programat CS CFR
Simeria a dispus de AS Po -

norul Vaţa cu scorul de 14-0
(6-0). 

Echipa CSC Sântămărie
Orlea a pierdut la scor jocul cu
AS Zarandul Crişcior, formație
care a câștigat cu 10-5(2-1)
partida cu gazdele competiției
iar LPS Cetate a câștigat cu 4-
0(1-0) jocul cu echipa  CSM Jiul
Petroșani.

Ca urmare a rezultatelor în-
registrate în finala turneului
județean s-au întâlnit  ACS
West Deva si AS Zarandul
Crişcior, într-o partidă plină de
spectacol cu dese răsturnări
de scor. Devenii au ratat foarte
mult și au permis  jucătorilor

de la Crişcior să joacre mai
combinativ. 

La final  echipa din Criscior
a câștigat cu scorul de 6-5 (2-
1) fiind declarată câștigătoarea
ediției 2023. 

Golurile au fost marcate
pentru echipa din Crişcior de
către Tecsi (2 goluri), Deak (3
goluri) și de Leha.

Au jucat pentru AS Criscior:
Lorand Botaș, Valentin Gavrilă,
Emil Polvrea, Emilian Petrișor,
Viorel Miclean, Ovidiu Furdui,
Mihai Leaha, Iulian Tecsi, An-
drei Lup, Alexandru Deak,
Denis Bera, delegat fiind Sorin
Circo.

Futsal 

AS Zarandul Crişcior este noua campioana județeană

Fotbal juniori

Memorialul “Cosmin Popan” -
Ediţia a I



Debutantă în cupele
mondiale ale se-
nioarelor , gim-

nasta Sabrina Maneca
Voinea s-a calificat în fi-
nala la sărituri la  Doha.

Campioana europeană de
junioare a avut al treilea
punctaj 13.016 (5.00/8.766
si 3.8/8.466) după Coline
Devillard ( Franța)  -13.399 și
Nancy Taman (Egipt)-
13.083. A 4-a este Oksana
Chusovitina (Uzbekistan)
12.899. La paralele, Sabrina a
fost notată cu 10.933.

În competiția masculină
cele mai bune rezultate ale
gimnaștilor români au fost
obținute la inele: Roland
Modoianu, 13.533 (locul 17)
și Răzvan Marc, 13.200 (locul
20). La sol, Andrei Muntean a
fost notat cu 12.800, iar
Răzvan Marc cu 12.500, în
timp ce la cal cu mânere
Răzvan Marc a primit 12.366,

iar  Roland Modoianu 11.100.
Sabrina Maneca Voinea va

concura în calificări la bârnă

și sol, Andrei Muntean la
paralele, iar Răzvan Marc la
bară.

Competiția de la Doha,
Quatar se va încheia dumi -
nică, 5 martie.

SPORT - 73 - 9 MARTIE 2023

Gimnastică

Primul concurs oficial pentru
gimnaştii români

Duminică au fost pro-
gramate etapele cu
numerele 5 și 6 din

campionatul feminin de
fotbal în sală, competiție
organizată de către
Asociația Județeană de
Fotbal Hunedoara.

Ca urmare  a rezultatelor
înregistrate în jocurile dispu-
tate, s-au stabilit și formațiile
care se vor întrece pentru  ti-
tlul judeţean și în care se vor
înfrunta liderele din cele
două grupe.

Iată și rezultatele înregis-
trate duminică :

Grupa 1, Etapa 6
CSC  Sântămăria Orlea -

ACS Scoala de Fotbal Damian
Militaru   5-1

ACS Galaxy Brad  CS CFR
Simeria 0-3

Pe primul loc în clasament
este formația CS CFR Simeria
care are 16 puncte urmată de

CSC Sântămăria Orlea cu 12
puncte.

Grupa 2, Etapa 6
CSC Sântămăria Orlea -AS

Zarandu Crişcior 0-5
ACS Stars Academy Călan -

CS Comunal Ilia 0-0

În clasament  pe primul loc
este AS Zarandul Crişcior cu
16 puncte  urmată în clasa-
ment de formația CS Comunal
Ilia cu 11 puncte.

Conform regulamentului
competiției  în ultima manșă
se vor desfășura partidele
pentru locurile din clasamen-
tul general și finalele compe -
tiției.

Programul și data de des -
fă șurare va fi comunicată în
perioada următoare de către
organizatori, în funcție de
locația unde se vor disputa
partidele din etapa finală.

Fotbal feminin 

Campionatul județean 
se apropie de final

În paralel cu turneul
final județean al senio -
rilor s-a disputat la

Hațeg și întrecerea  tineri -
lor jucători  de la categoria
U 19, la care au participat
formațiile CSM Jiul
Petroșani, CS CFR Simeria,
AS Ponorul Vața și echipa
de la LPS Cetate Deva.

Pentru primul loc și pentru
titlul de campioană județeană
s-au luptat până în ultimul
moment formațiile din Petro -
șani și din Deva, aflate înainte
de etapa programată du mi -
năcă la egalitate de puncte. 

În ultima etapă Jiul Petro -
șani a câștigat cu 3-0 jocul cu

AS Ponorul Vața  dar nu sufi-
cient pentru a câștiga primul
loc deoarece echipa de la LPS
Cetate Deva a învins formația
de la CS CFR Simeria cu scorul
de 4-0 (1-0), având astfel un
golaveraj mai bun.

Echipa de la LPS Cetate
Deva pregătită de prof. Daniel
Simina și Marinică Pîrvănescu
a jucat în componența:Bogdan
Costică, Cristian Mihețiu, Daio
Penzieș, Luca Rad, Raul Chiți -
mia, Andrei Junică, Cătălin
Iacob, Şerban Silvestru, Robert
Stoia, Denis Cicălău, Denis
Buță, Dario Roșca.

Junioriii U 17 de la LPS
Cetate Deva sunt campioni

județeni la fotbal în sală

Șah

Echipa
națională

masculină  a
României are

un nou
antrenor

Ediția a 89-a a Campio -
natelor Naționale de Șah
clasic s-a desfășurat  la
Sebeș iar după 9 runde in-
tense, primul favorit ma -
rele maestru Kirill
Shev chenko, în vârstă de
20 de ani, ucraineanul
proaspăt naturalizat sub
culorile României și cu un
ELO de 2662 la startul
competiției a și câștigat
medalia de aur, după un
parcurs aproape perfect,
cu doar două remize în cele
9 runde disputate: „Am
fost foarte bucuros să joc
aici. Totul a fost minunat,
am văzut mulți oameni din
partea Federației. N-a fost
o competiție ușoară, dar
sunt mulțumit de rezultat”,
a spus noul campion
național al României.

În ultima zi a Campio -
natelor Naționale, Preșe -
din tele Federației de Șah,
Vlad Ardeleanu, l-a prezen-
tat oficial pe noul antrenor
al echipei olimpice mascu-
line, marele maestru Ivan
Sokolov, fostul căpitan al
echipei câștigătoare a
Olimpiadei de la Chennai:
Uzbekistan. „Ce pot realiza
mai mult? Pot încerca să
câștig olimpiada de două
ori cu aceeași echipă sau
pot încerca să câștig
olimpiada cu două echipe
diferite. Acest potențial mă
intrigă așa că acesta va fi
principalul meu obiectiv” a
declarat Ivan Sokolov.



În credința populară,
primele nouă zile din
luna martie sunt

cunoscute sub numele de
Zilele Babelor sau Zilele
Babei Dochia. În această
perioadă, tradiția spune să
alegem câte o ”babă”
aferentă unei zile din acest
ciclu calendaristic, care, în
funcție de vremea din ziua
respectivă, ne va prezice
norocul și starea de spirit
pentru tot anul.

Baba Dochia
Este una din cele mai im-

portante personaje din mi-
tologia românească, despre
care se crede că și-a luat nu-
mele de la Sfânta Muceniţă
Evdochia, sărbătorită de
biserică pe 1 martie. 

În vechiul calendar roman,
anul începea la 1 martie, iar
Zilele Babelor reprezentau
pragul dintre iarnă și
primăvară. Cele nouă zile de
la început de martie, asociate
Babei Dochia, simbolizează
lupta care se dă între iarnă și
primăvară, în care Dochia,
plină de răutate, este învinsă.
Se instalează astfel vremea
frumoasă, iar ziua începe să
crească.

Povestea Babei
Dochia

Ne spune că aceasta a avut
un fiu, pe nume Dragobete,
care s-a căsătorit împotriva
voinței ei. Într-o zi rece de
iarnă, ca să-și necăjească
nora, aceasta i-a dat fetei un
ghem de lână neagră și a
trimis-o la râu să-l spele,
spunându-i să nu se întoarcă
acasă până când nu albește
lâna. Fata a spălat lâna până
când degetele ei au început să
sângereze, dar nu reușea să o
albească. Disperată că nu se
poate întoarce acasă la soțul
ei, aceasta a început să
plângă. Înduioșat de suferința
fetei, Iisus Hristos i-a apărut
în cale și i-a dat o floare roșie,

spunându-i să spele lâna cu
ea. Mulțumindu-i, fata a pus
floarea în apă, a spălat lâna,
iar aceasta s-a albit, scrie
wikipedia.ro. Auzind spusele
fetei, Baba Dochia s-a
supărat, crezând că a venit
primăvara, iar Mărțișor a fost
cel care i-a oferit floarea fetei.
Îmbrăcată în nouă cojoace,
Dochia pleacă degrabă cu oile
pe munte în căutarea pri mă -
verii. Pe drum, soarele puter-
nic o determină să-și scoată,
rând pe rând câte un cojoc,
până rămâne fără niciunul.
Dar vremea se schimbă brusc
și Baba Dochia în gheață,
împreună cu oile sale, trans-
formându-se în stană de pia -
tră. 

Folclorul popular româ-
nesc, cele nouă zile de la în-
ceput de martie cu povestea
Babei Dochia, născându-se
astfel mitul ”babelor”. Despre
acestea se crede că sunt
înzestrate cu puteri miracu-
loase, care le ajută să schimbe
vremea și să ghicească vi-
itorul.

Alegerea ”babei”
Se poate face în mai multe

feluri. Fie se alege o zi la în-
tâmplare între 1 și 9 martie,
fie se ține cont de data
nașterii. Dacă ziua de naștere
a unei persoane este în afara
intervalului 1-9, atunci cifrele
ce formează ziua nașterii se
adună, iar rezultatul repre -
zintă baba persoanei respec-
tive. Astfel că, dacă ziua unei
persoane este 22, atunci cele
două cifre se adună,  (2+2=4),
iar baba aleasă va fi în ziua de
4. Și cum aspectul instabil al
vremii din acest interval se
asociază caracterului capri-
cios al Babei Dochia, în cre -
dința populară zilele senine și
călduroase reprezintă noro -
cul, belșugul și împlinirile. În
schimb, zilele mohorâte și
friguroase sunt aducătoare
de tristețe, dezamăgiri și
sărăcie. 

Tradiții și obiceiuri 
de ”Zilele Babelor”
Obiceiul ca fiecare per -

soană să-și aleagă, în primele
nouă zile din martie câte o
babă, s-a transmis din
generație în generație. Iar ca
prezicerile să se împlinească,
există niște reguli care tre-
buie respectate, spunându-se
că:

• Prima zi de martie, fiind
legată de începutul anului
agrar,  trebuie să fie cinstită
pentru ca recoltele să fie bo-
gate, iar animalele din
gospodărie să fie sănătoase. 

• Ca să avem parte de ce-i
mai frumos tot anul, se spune
că în  ziua în care ne alegem
baba, nu trebuie să muncim.

• În unele zone din țară, se
obișnuiește ca femeile să
fiarbă bostan alb și să-l dea
de sufletul Dochiei. Iar pentru
că în unele locuri Dochia era
considerată o femeie aprigă și
foarte harnică, acolo oamenii
încep cât mai multe activități,
potrivit tradițiișiobiceiuri.ro.

• Cei care lucrează în pri -
ma zi de martie, atrag ghi -
nionul și zilele negre asupra
lor.

• De asemenea, în ziua în
care ne alegem baba, nu tre-
buie să muncim.

• Există zone în care de
ziua Dochiei se organizează
clacă de tors, întrucât atunci
când Dochia s-a dus pe multe,
a luat cu ea și furca-n brâu.

• Potrivit unei credințe
străvechi, în ziua de 1 Martie,
înainte de a ieși din casă, oa-
menii trebuie să mănânce, ca
să nu fie ”certați” de cuc. 

***
În folclorul românesc, sunt

mai multe povești despre
Baba Dochia. Una dintre ele
are legătură cu stâncile de pe
Ceahlău. Legenda spune că
Baba Dochia, plecând cu oile
pe munte a înghețat, gerul din
Martie transformând-o în
stană de piatră, iar pe oi în
pietre. Iar stânca și rocile din
jur, care pot fi zărite și astăzi
pe Muntele Ceahlău, o
reprezintă pe Dochia și oile ei.  

Cornelia Holinschi
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Cum și în ce zi ne alegem Babele? 

8 Martie să vă aducă întreaga
lume la picioare, un zâmbet

larg pe buze și toată fericirea 
pe care o meritaţi! 

Un gând senin şi 
o primăvară frumoasă! 

Dan Bobouţanu, 
primarul municipiului 

Hunedoara

Viaţa să vă fie frumoasă și împlinită
ca o primăvară, doamnelor şi

domnişoarelor! Ziua de 8 Martie 
să vă aducă numai bucurii și realizări

pe măsura visurilor voastre.

Lucian Ovidiu Heiuș
Președinte ANAF

“La mulţi ani !”
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Primăria şi Consiliul Local 
al Comunei Vălişoara
Viaţa să vă fie plină de soare 
doamnelor şi domnişoarelor, 
iar  Ziua de 8 Martie să vă aducă 
bucurii și  realizări pe măsura 
visurilor voastre.

Camelia Bedea
Primar

Alianţa pentru Unirea
Românilor Hunedoara
Bucuriile, dragostea de frumos, sănătatea 
şi fericirea să vă însoţească mereu, doam-
nelor şi domnişoarelor, iar sufletul 
să vă fie veşnic tânăr. De 8 Martie, 

un sincer „La mulţi ani”! 
Tiberiu Bârsan
Președinte

Centrul judeţean 
APIA Hunedoara

Belşug în casă, bucurie în suflet, optimism 
şi împliniri în familie -  acestea sunt urările mele 

pentru toate doamnele şi domnişoarele, 
cu ocazia zilei de 8 Martie!

Ec. Veronica TOPOR
Director  executiv 

Primăria şi Consiliul Local Romos 
O primăvară frumoasă, realizări și 

cât mai multe bucurii să vă aducă 
Ziua de 8 Martie, 

doamnelor și domnișoarelor. 

”La mulți ani!”
Csatlos-Koncz

Daniela Mihaela
Primar

Primăria şi Consiliul
Local al Comunei Pui
Sincere felicitări pentru toate
doamnele și domnișoarele cu

ocazia  Zilei de 8 Martie!
Sănătate, fericire, împliniri!

Victor Stoica
Primar

Primăria şi Consiliul Local Bunila
De ziua voastră, doamnelor şi domnişoarelor, 

vă dorim să aveți parte de o primăvară senină,
plină de bucurii și întâmplări frumoase. 

”La mulţi și fericiți ani”!
Romulus Stroia, Primar

Primăria şi Consiliul Local Veţel
Bucuriile şi fericirea să vă însoţească 
mereu, doamnelor şi domnişoarelor, 
iar sufletul vostru să rămână 
veşnic tânăr.

„La mulţi ani”! și 

un 8 Martie cât mai frumos!

Ioan Hențiu
Primar

EUROVENUS STAR
Ziua de 8 Martie să fie plină 

de soare pentru toate doamnele 

și domnișoarele. Vă dorim 

să aveți parte numai de bine, 

iar visele voastre să devină 

realitate. 

La mulţi ani!
Ionel Olteanu, Administrator

Primăria şi Consiliul Local
al Comunei Boşorod

Primăvara care ne calcă pragul 
să vă inunde sufletul de bucurie şi 

să vă aducă tot ce doriţi de la viaţă, 
doamnelor şi domnişoarelor. 

”La mulți ani”!
Ioan Grecu

Primar

Spitalul Municipal 
”Al. Simionescu” 
Hunedoara 
Soarele primăverii să vă 
lumineze viaţa și să vă bucuraţi 
de tot ce vă înconjoară, doamnelor 
şi domnişoarelor!  De 8 Martie, 
un sincer “La mulţi ani !” 

Ec. Radu Budae
Manager
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BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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În prima parte a intervalului
vă faceți planuri legate de ac-
tivitatea voastră viitoare. Sunt
șanse să primiți bani din mai
multe surse, sau chiar să vi se
propună o colaborare ten -
tantă. Persoana iubită vă face
o surpriză plăcută.

Ideile voastre pot deveni reali-
tate, dacă vă faceți un plan
concret de acțiune, pe care să-l
propuneți superiorilor. Nu mai
lăsați nimic la voia întâmplării,
pentru că pot veni perioade
stresante, în care sunteți
nevoiți să munciți mai mult.

Urmează o perioadă bună pen-
tru voi, în care ar fi de dorit să
vă rezolvați toate problemele
legate de bani. Nu de altceva,
dar sunt șanse să primiți o
sumă importantă, care vă
ajută mult în viitor. La serviciu
nu sunt probleme deosebite.

La serviciu este o perioadă mai
tensionată, iar dacă nu aveți
răbdare cu unii dintre colegi,
lucrurile pot degenera. Fiți
atenți și la modul în care vă
adresați persoanelor mai în
vârstă. Astrele sunt generoase
cu voi și s-ar putea să aveți
parte de un bonus.

Problemele din familie vă
afectează în mod deosebit și s-
ar putea să existe consecințe.
Încercați să le ignorați, pentru
că nimic nu este de nerezolvat.
Sănătatea voastră contează cel
mai mult! La serviciu vă aliați
cu mai mulți colegi și obțineți
rezultate bune.

Este momentul să luați decizii
ferme în familie și să fiți cu un
pas înainte față de unele rude
apropiate, care nu mai au
limită. Apar situații în care tre-
buie să spuneți adevărul, chiar
dacă uneori doare. Dar în cele
din urmă veți fi apreciați pen-
tru sinceritate.

Treceți prin niște situații mai
delicate, dar cu răbdare și în-
credere în forțele voastre le veți
depăși. Situația voastră
materială se îmbunătățește
spre sfârșitul intervalului. La
serviciu vi se propune un
proiect interesant, aducător de
venituri.

Lucrați bine în echipă și veți
avea succes. Colegii vă sprijină
în tot ce faceți și puteți obține
un succes binemeritat. În felul
acesta reușiți să demonstrați
tuturor că sunteți capabili să
găsiți soluții creative pentru
toate problemele ivite.

Ar fi de dorit să vă justificați
alegerile și mai ales să le
explicați celor din jur ce vă
doriți cu adevărat. Beneficiile
materiale nu întârzie să apară,
veți fi răsplătiți pentru efor-
turile depuse în această
perioadă. Ideile voastre au fost
apreciate de șefi.

Vă preocupă în mod deosebit
situația materială și vă gândiți
tot mai des la o nouă sursă de
câștig. Este posibil să primiți o
ofertă interesantă de colabo-
rare, în care să lucrați pe cont
propriu. Dacă vă doriți o
schimbare în carieră, șansele
sunt destul de mari.

Activitatea profesională este
foarte importantă pentru voi și
simțiți nevoia să vă concentrați
asupra lucrurilor concrete. Cu
toate acestea, pe parcursul in-
tervalului apar alte priorități,
care vă determină să renunțați
la unele planuri.

Vă bucurați de o perioadă
frumoasă, în care sunteți
înconjurați de familie și prieteni
dragi. Pe parcursul intervalului,
vă implicați în proiectele unor
prieteni, care au nevoie de spri-
jinul vostru. Aveți șanse mari să
participați la un proiect de
anvergură.

• De 8 Martie, la o florărie
- Bună ziua, aveți felicitări pe care să scrie ”Ești

unica mea iubire”?

- Da!

- Dați-mi, vă rog, cinci bucăți!

• Cadoul…
- Scumpo, ce să-ţi iau de 8 Martie?

– Vai, nici nu ştiu…

– Bine, îţi mai dau un an să te gândeşti!

• Iubitule, unde e cadoul meu?
– Iubito, vezi Ferrari-ul ăla roșu de afară?

– Vai, iubitule…

– Ți-am luat un ruj de aceeași culoare…

• Trei pensionari, la nutriționist
- Ce pensie aveți?

- 2500 de lei!

- De la masă să nu vă lipsească friptura, sticla cu

vin și fructele tropicale.

Al doilea, cu pensia de 1000 de lei:

- De la masă să nu vă lipsească legumele și

fructele!

Al treilea, cu pensia de 300 de lei:

- Tataie…aer curat, cât mai mult! 

• Sfatul unui tată
- Fiica mea, ai 32 de ani și e timpul să sucești

mințile unui fraier, ca să te măriți!

- Dacă nu știi cum, întreab-o pe maică-ta!

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 3 martie, ora 20,00

Răsfățații Americii 
Filmul o aduce în prim-plan pe Kiki Harrison,

asistenta și sora frumoasei vedete Gwen Harrison.
Dar viața alături de sora sa narcisistă nu este atât
de ușoară pentru Kiki. Pe lângă numeroasele toane
ale actriței, ea este nevoită să lucreze alături de vi-
itorul ei cumnat, irezistibilul Eddie, de care este
îndrăgostită. Dar cum cuplul trece printr-o ceartă,
Kiki acceptă să-l ajute pe agentul de presă al vede-
telor, Lee Phillips să mențină pacea între  Gwen şi
Eddie, ca să le păstreze imaginea publică. 

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

H -ICI - G - MARO - RIAL - NINS - TIU - OSPICII - P - EA - UI - AU - AL - LF - TAL - SPAIMA - SIP - A - C - FIINTA - RI -
RACAR - GUSA - RACORD - IO - AR - ARIE - ER - OI - T - ESTON - PIETRUIT - ITE - SOIOS - IM - AO - EXCITA - ATRII -
NAIVE - RAPI - TEZA - STIMA - OS - POETI - NOU - CIORBA - L - FIER - AIA - AZ - GISTE - ETICHETAT

Vineri, 3 martie, ora 20,00

Destăinuiri
Serialul se bazează pe întâmplări inspirate

din viața reală, care se petrec în cabinetul unui
psiholog din Istanbul. Hanim, terapeuta șefă,
este o femeie puternică și încrezătoare,
respectată de colegi, care se ocupă de pacienți
vulnerabili, din medii sociale diferite, pe care
încearcă să-i ajute. Dar în viața privată, Hanim
ascunde drame proprii și multe secrete.

KANAL D



P
e ruși îi știm din
nenumărate vizite
nefaste, suportate

timp de 250 de ani. Nici
ucrainenii nu au fost îngeri
cu noi. Iar Marele Jandarm
are și el pe conștiință
multe. Și nu sunt singurele
nații cu bube.

Dar, dincolo de acestea,
oricărui om normal, libertatea
în stil occidental i se pare mai
normală decât autocrațiile
orientale. Ajunge să vedem
tendința migrărilor. În numele
oamenilor uciși zi de zi în
vecinătatea noastră, aș pune
și eu, la nesfârșit, două
întrebări celor care au urechi
să audă, dacă mai avem
conducători. Și expli cațiile lor
sunt… ,,jocuri și minciuni”.

1. O țară suverană poate
hotărî sau nu, în secolul XXI,
cu cine să fie prieten?

2. Granițele recunoscute
internațional ale unei țări, pot
fi încălcate militar, dacă ceva
nu-ți place acolo?

În 1939 Germania a atacat
Polonia, deoarece le reproșa
acestora că nu se poartă fru-
mos și respectuos cu nemții
de la ei. 

În 2022 Rusia a atacat
Ucraina, deoarece le reproșa
acestora că nu se poartă fru-
mos și respectuos cu rușii de
la ei. Ambele erau evident
pretexte imperialiste. Dar cu-
rios este că rușii îi numesc pe
ucraineni fasciști. Iar fabri -
canții de armament își freacă
mâinile satisfăcuți...că pot să
găsească cumpărători, provo -
când războaie.

Am încercat să urmăresc
mass media, televizorul, să
aflu ce se petrece pe planetă și
în România. 

Manipulare 
și dezastru!

Dorința românilor "să vină
americanii", îndeplinită în
1989, este răsplătită astăzi cu
vârf și îndesat. Venirea ameri -
canilor și a Occidentului le
iese romanilor și pe gură și pe
nas, plus cuvântul frică, zi de
zi. În istoria României, cotro -
pită de la popoarele barbare
până la ruși inclusiv, nu am
trăit un dezastru, un holo-
caust, un jaf, o crimă  mai
mare ca cea pe care am trăit-
o după 1989 și o trăim și azi,
sub partenerii  SUA și UE.  Da,
o spun cu tărie, de vină sun-
tem noi, un popor idiot, plin

de invidie, ură, dezbinat etc.
așa cum menționează și
înaintașii noștri Petre Tutea,
Mircea Eliade etc.

Am preferat să alegem în-
totdeauna un străin, un evreu
românizat,  care a mințit fru-
mos, cu promisiuni deșarte
etc. Istoria ne spune, că pe
românii conducători, patrioți,
i-am ucis, de proști și
îndobitociți ce suntem. Biden
vitaminizat, face turul Eu-
ropei ca să-l laude pe Zelenski,
ajuns președintele Ucrai nei. O
parte din condu cătorii occi-
dentali, care au aceleași in-
terese ca și SUA, care au trăit
și trăiesc pe spatele țărilor
mici  pe care le jefuiesc și fură,
acuză Rusia de invazie, crime
etc. Asta este ironia sorții:
hoțul strigă prindeți hoțul. Pe
România, unde au investit și
extins sferele de influență cu
un singur scop: JAFUL. 

În România, patrioții noștri
conducători, care mai de care
mai profesioniști, cozi de
topor, cuprinși de instincte
trădătoare "iubesc țara în care
am troaca plină și stăpânul
mă scarpină să grohăi cum
vrea el” este DEVIZA
conducătorilor români. 

Este pentru prima data în
istoria României când  con-
ducerea țării este invadată
80%, analfabeți funcționali,
instincte porcine, care la
nevoie își vând copiii, mamele
etc. numai ca să fie slugile oc-
cidentului. Priviți la ei cum se
ceartă pentru canalul Bâs troe,
pe agricultură, războiul din
Ucraina, energie, învă țământ,
legi antiromânești etc. Uităm
de pensiile speciale pe care le-
au mărit și extins și la șoferii
parlamentarilor etc.

Trebuie să mai fure și din
porția romanilor flămânzi,
bolnavi, mâncați de câini și
șobolani, care mai nou vor
avea interzis boicotul, critica
etc.  Cu actuala organizare, ad-
ministrare, în special cu jus ti -
ția și guvern plus pre șe dintele,
Romania sigur DISPARE.

,,Popor idiot și îndobitocit,
ne merităm soarta” scria
Petre Țuțea.

Bill Cosby - unul din cei
mai mari actori americani în
viaţă, n. 12 iulie 1937, spu nea:

„Am 74 de ani şi sunt
sătul”. Având în vedere ce se
întâmplă în economie, pen-
sionarea mea se pare că a fost
o idee proastă şi sunt sătul.

Foarte sătul.  
*Sunt sătul* să mi se tot

spună că trebuie să „ajut fi-
nanciar” persoanele care nu
au etica muncii pe care o
urmez eu. 

*Sunt sătul* să mi se tot
spună că Islamul e „Religia
Păcii” când în fiecare zi pot citi
zeci de relatări cu musulmani
care îşi omoară surorile,
soţiile şi fiicele pentru
„onoarea” familiei.

*Sunt sătul* să mi se tot
spună că trebuie „să fim
toleranţi cu alte culturi” şi
deci trebuie să lăsăm musul-
manii să facă ce vor.

*Sunt sătul* să mi se tot
spună să îmi reduc standardul
de viaţă, pentru ca astfel să
lupt împotriva Încălzirii Glob-
ale, pe care nimeni n-are voie
să o dezbată, fiind o minciună.

*Sunt sătul* să mi se tot
spună că consumatorii de
droguri sunt de fapt bolnavi şi
că trebuie să îi ajut să se
trateze şi să plătesc pentru
stricăciunile pe care le fac. 

*Sunt sătul* să tot aud de
atleţi, artişti şi politicieni
bogaţi din toate părţile, care
vorbesc de greşelile lor in-
ocente, de greşelile lor stu-
pide, de greşelile lor din
tinereţe, când de fapt toţi ştim
că singura lor greşeală a fost
că au fost prinşi asupra faptu-
lui. 

*Sunt sătul* de oamenii
care cred că au drept la orice,
fie ei bogaţi sau săraci. Sunt
liberi să decidă moartea a mil-
ioane de oameni.

*Sunt sătul* într-adevăr, de
oamenii care nu-şi asumă re-
sponsabilitatea pentru vieţile
şi acţiunile lor. Sunt sătul să îi
ascult cum învinovăţesc Gu-
vernul, sau discriminările, sau
orice altceva, pentru prob-
lemele lor.

*Sunt sătul*, de asemenea,
să văd tineri şi tinere,
adolescenţi sau abia trecuţi de
20 de ani, care se „îm-
podobesc” cu tatuaje şi
piercinguri, retezându-şi sin-
guri şansele să fie angajaţi un-
deva şi apoi cerşind bani de la
Guvern.

*Da, sunt al dracului de
sătul!* Dar, sunt fericit pentru
că am 74 de ani și fiindcă nu
am să ajung să văd lumea pe
care o fac oamenii ăştia. Îmi
pare  rău doar pentru oamenii
mai tineri”, spunea actorul
american.

Am devenit…
teatru de operațiuni 

Căile ferate, drumurile
naționale și cerul patriei „s-au
îmbogățit” cu tot soiul de
ustensile ale zeilor Marte și
Ares: arme de asalt sofisticate,
tancuri, transportoare blin-
date, avioane Boeing E3 Sen-
try AWACS (chipurile, pentru
„protecție” (a cui? – n.a.),
avioane de vânătoare, unități
de rachete… bașca „Fermele
animalelor” de la Kogăl ni -
ceanu, Deveselu și alte locații
din teritoriu. De ce? 

România susține, la ordin
satanic-globalist, un saltim-
banc pus pe tronul statului ar-
tificial Ucraina. Un saltimbanc
și un stat – dușmani declarați
ai românilor (limbă, biserici
distruse etc. vor să fim
aruncați într-un război care
nu este al nostru. Au acordul
de la Cotroceni, de la „Victo-
ria” și de la Parlament? Avem
un singur criminal, Putin, dar
trebuie să privim și în spate la
toți, nu numai la ce ne con-
vine. 

Oare vor românii ca pă -
mântul strămoșilor lor să
ajungă Vietnamul, Irakul, Af-
ganistanul, Iugoslavia, Libia,
Siria… anului 2023? Pentru ce
și de cine au fost împu terniciți
cei din conducerea României
să se umilească și să angajeze
poporul român în „re con -
strucția Ucrainei”? Doar pen-
tru că așa au primit ordin? Am
devenit ,,slugile lui Zelenski,
Baiden, Ursula.. Occidentul se
scufundă, ca și Romania. Sun-
tem țara tuturor posibi li -
tăților, unde am pus și punem
la dispoziție totul lui Zelenski,
Biden și Ursula. Se urmărește
să intram în război, este viz-
ibil, și orb să fii sa nu vezi. 

Delta este dată de mult
timp străinilor, iar noi
încercăm să prostim poporul.
Doar Dumnezeu mai poate
opri dezastrul creat de noi.
Poporul este o marionetă care
va sfârși într-o colonie
condusă de Maia Sandu, o
moldoveancă ,,iubăreață” de
popoare, iar Zelenski va con-
duce tot și toate, fiind mari-
onetele Occidentului și SUA.
Să nu uităm că tocmai acum
au apărut ”cutremurele zil-
nice”.  

După spusele lui Bill Cosby,
voi încheia cu concluziile unui
român, iubit de români, care

de supărare, ca mulți alți
români, a plecat în altă lume.

Andrei Gheorghe: ,,Sunt
obosit. Am fost ”generația de
sacrificiu" și am crezut că
după un drum lung și greu o
să ajungem într-o poiană cu
soare și flori. Drumul nu
ducea nicăieri și într-o zi, sătui
de foame și mizerie ne-am re-
voltat, ne-am ucis condu -
cătorii și am crezut după un
alt drum lung și greu, că o să
ajungem la malul unei ape
dulci. Apa este însă sălcie,
terenul mlăștinos și cei mai
nevolnici și netrebnici dintre
noi se răsfață în calești
scumpe, copiii lor ni se urcă în
cap și dansează țonțoroiul, iar
părinții noștri mor încet de pi-
ocianic. Frații fug scârbiți și-și
căuta fericirea în alte zări. În
față nu văd decât beznă și în-
tuneric , în jurul nostru doar
dezmăț și mizerie și nu mai
pot și nu mai am răbdare. Am
inima uscată și-n gură gust de
cenușă.

Vă blestem conducători ai
României, și-n pușcărie de v-
aș băga pe toți, cu nimenea nu
aș greși.

Vă blestem să muriți stând
la coadă, să trăiți din salariu și
să vă petreceți bătrânețea cu
o pensie obișnuită, într-un
oraș obișnuit, cu doi copii
obezi și beți în sufragerie și cu
părinții în întreținere pe veci.
Sunt obosit și drumul nu se
mai zărește, scria jurnalistul."

Pe 19 martie 2018, el a ple-
cat dintre noi, dar cuvintele
sale memorabile au rămas. 

Dragă Andrei Gheorghe,
acum este mult mai rău, iar
noi mergem spre nicăieri!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Conține o cantitate însemnată de vitamine şi minerale, cu
rol hotărâtor în combaterea tulburărilor circulatorii, a bolilor
cardiovasculare şi chiar a cancerului, susțin cercetătorii. Atât
ceapa verde cât şi cea uscată are proprietăți purificatoare,
stimulând, în acelaşi timp, şi procesele de regenerare ale or-
ganismului. Consumată zilnic, ceapa verde are efect diuretic
şi depurativ, ajutând la curăţarea tenului. În cazul afecţiunilor
dermatologice, care apar în perioada adolescenţei, (acneea
juvenilă), este indicată o cură de ceapă verde, de cel puţin 15
zile. Este recomandată şi diabeticilor, având efecte excelente
chiar şi în diabetul aflat în faze avansate. În bolile de rinichi,
se recomandă consumul de ceapă verde zilnic, dimineaţa şi
seara, asociată în salată, cu tarhon verde şi ridichi. O cură de
ceapă verde prelungită are efect antialergic, reglează activi-
tatea endocrină a organismului. Gustoasă şi apetisantă, ceapa
verde este utilizată în bucătărie, consumându-se ca atare, în
salate sau alte reţete culinare.

salată de ceapă verde 
ingrediente: 4 fire de ceapă verde, o bucată de salată,

mărar verde, suc de lămâie, sare, ulei, o linguriță de

zahăr.

Mod de preparare

Salata se spală, se curăță de frunzele veștede și se taie fâșii
(sau se rupe). Ceapa verde, curățată și spălată se taie după
preferință, apoi se amestecă bine cu salata. La fel se
procedează și cu mărarul verde. Separat, într-un castronel,
se pune sucul de lămâie, sarea, zahărul, uleiul și puțină apă.
Ingredientele se amestecă până se topește sarea și zahărul.
După omogenizare, compoziția se toarnă peste legume,
amestecându-se ușor. 

Mod de preparare:

Orezul şi spanacul se fierb
separat. Ceapa se taie
solzişori, apoi se prăjeşte un
minut şi se amestecă bine cu
orezul şi spanacul. Se adaugă
pătrunjelul, nucşoara, oul şi
se asezonează. Se fac apoi
opt sfere, care se dau la rece
timp de 20 de minute. În

fiecare sferă se introduce
câte o bucată de caşcaval,
după care, se formează
chifteluțele.

După ce se dau prin pes-
met, chifteluţele se mai ţin la
rece încă 20 de minute. Se

prăjesc apoi în ulei încins,
timp de trei-patru minute pe
fiecare parte, până se rume-
nesc. După prăjire, chifte -
luţele se pot servi cu salată
verde.

Poftă bună!

Mod de preparare:

Făina se cerne, iar peste
ea se presară drojdia uscată.
Uleiul, borșul, zahărul și
sarea se amestecă bine, apoi
se toarnă peste făină. Ingre-
dientele se amestecă bine
până se obține un aluat con-

sistent. Dacă este cazul, se
mai poate adăuga făină sau
borș. Aluatul obținut se lasă
o jumătate de oră să se
odihnească, apoi se împarte
în două. 

Fiecare parte de aluat se
întinde într-o foaie rotundă

și subțire. Se taie apoi sub
formă de raze, la mărimea
dorită. Se pune la bază o
linguriță de dulceață sau altă
umplutură, apoi se rulează
strâns, către vârf. 

Cornulețele se așază într-
o tavă tapetată cu hârtie de
copt și se dau la cuptor la foc
mediu pentru cca 20-30
minute, până ce cornulețele
se rumenesc ușor.

Ceapa
VerDe

inGreDiente

500 g făină, 7 g drojdie uscată, 250 ml ulei, 125 ml

borș, o lingură zahăr, un praf de sare.

umplutura: rahat (sau dulceață, nuci, magiun)

pentru finisat: 50 g zahar pudră vanilat

inGreDiente

225 g orez,  350 g spanac proaspăt, 2 linguri ulei, 8

cepe verzi, tăiate, 2 linguri pătrunjel tocat, 1/4

linguriţă nucşoară, un ou bătut,  225 g caşcaval, 175 g

pesmet alb.

Chifteluţe Cu orez şi spanaC

Cornulețe Cu borș 
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând apartament în 2

camere în Deva, 60 mp, str. Aleea

Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2

intrări, 2 focuri, 2 băi, balcon,

terasă, proiect balcon 2. Preț:

255.000 lei. Telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră Deva, parter
înalt, Deva, Piața CT, termopan,
renovată și mobilată complet. Preț:
35.000 euro, telefon: 0725.452.888.

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 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 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 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 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 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 Ofer pentru închiriere

garsonieră, pe termen lung, în Deva,

zona Opera,  35 mp, termopan, CT,

et.2, mobilată și utilată complet. Preț:

160 euro/lună plus garanție. Prefer

persoane cu serviciu. Telefon:

0722.564.004.

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 Închiriez convenabil, la curte, în

zona spitalului Deva, o cameră cu in-

trare separată, cu baie și posibilități

de a găti, unei persoane serioase, 

fără vicii.  Telefon: 0724.451.762.

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

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și pen-
tru alte activități. Tel. 0725.168.007.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, Deva, pe Cioclov-
ina. 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.

TeReNURI

l Vând teren intravilan Deva,
2180 mp, FS 30 m, apă, canal, loc
drept, asfalt. Preț: 30 euro/mp, nego-
ciabil. Telefon: 0745.202.448.

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.

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

l Vând teren extravilan Ribiţa,

suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte

la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.

0742.136.978 sau 0799.756.235.

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 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 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 Vând parbriz Dacia 1310, plus
garanția aferentă, preț: 150 lei și radi-
ator mic sau mare pentru Dacia 1310,
preț: 100 lei, triple spate Dacia Super
Nova, plus electromotor și suport
motor, telefon: 0769.473.088.

l Vând mașină Hyundai Accent,
2007, 1500 cmc, 63.000 km, stare
bună, preț 5000 euro. Telefon:
0729.947.694.

l Vând VW Tiguan, AF 2010,
102.000 km, 4x2, prim proprietar, în-
matriculat în România, adus din Ger-
mania. Preț: 11.000 euro, telefon:
0726.141.632.

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 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, tel. 0736.029.836.

CERERI/OFERTE SERVICII

l Familie tânără, dorim să îngri-
jim o persoană în vârstă (sau soț și
soție), din Deva sau împrejurimi. Tele-
fon: 0732.517.062.

l Efectuez foraje puțuri apă. 
Telefon: 0748.086.424.

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmiere.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Persoană autorizată execut
lucrări interior-exterior, tencuieli,
șape, gleturi, lavabile, plăci ceramică,
lemnărie, rigips, parchet, diferite mon-
taje, instalații etc. în Hunedoara și 
împrejurimi. Preț negociabil, telefon:
0724.302.866, 0254.719.709. 

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

MATRIMONIALE

l Tânără, ardeleancă, doresc să
cunosc un tânăr serios, pentru priete-
nie sau căsătorie. Rog seriozitate.
Telefon: 0727.502.894.

l Pensionar, 65 de ani, 1,82/99,
divorțat, casă la țară (Ialomița), sin-
gur, doresc să cunosc o doamnă de
vârstă  apropiată, nefumătoare, pen-
tru prietenie, eventual căsătorie. 
Telefon: 0728.243.445.

l Pensionar, văduv, de 73 ani, 
1,75 m înălțime, cu casă și mașină,
doresc cunoștință cu o doamnă
văduvă, vârsta 65-70 ani. Tel.
0723.949.343.

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. Tel. 0740.326.753.

l Bărbat necăsătorit, creștin neo-

protestant, pensionar, doresc

cunoștință cu o domnișoară sau

doamnă creștină, vârsta peste 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 tel. 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 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 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 grup pentru făcut cosi-
toare, de cosit pe cartofi. Preț: 400 lei,
telefon: 0769.473.088.

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

l Vând mobilier din lemn, frigider
Beko, mașină de spălat Whirlpool,
Telefon: 0729.947.694.

l Cumpăr plug cu 2 brăzdare

pentru tractor, 30 CP. Telefon:

0254.776.082. 

l Vând cadru de mers

(rolator)nou, dotat cu scaun și coș.

Preț: 300 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând 2 bucăți saltele pat cu

dimensiunea de 90/200 cm,

grosime 20 cm. Saltelele sunt cu ar-

curi individuale și spumă, în stare

foarte bună, utilizate foarte puțin.

Preț 450 lei/buc. Tel.0729.399.156.

l Vând goblenul ”Orhidee”,

înrămat în ramă ovală, din lemn,

17x12 cm. Preț: 0725.483.189.

l Vând țuică de mere, 50 de

grade, 35 de lei/kg. Tel. 0724.383.042.

l Vând parbriz Dacia 1910 și gar-
nitura aferentă. Preț: 150 lei, telefon:
0254.776.082.

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

l Cumpăr plug cu două brazde
după tractor, 30-35 CP. Telefon:
0769.473.088.

l Vând ieftin aparat de recupe -
rare medicală Bioptron, măsuță
ornamentală metalică, veioză
verticală, pe picior, vase din inox, oală
sub presiune de inox, veselă și alte
obiecte, calitate ireproșabilă. 
Telefon: 0745.344.510.

l Vând chioșc în Deva, situat la
intersecția Kogălniceanu cu Bdul
Decebal. 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 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.
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Direcţia Generală de Administrare Monumente
şi Promovare Turistică a Judeţului Hunedoara

La fiecare început de primăvară, aducem un omagiu 
celor care ne-au dat viaţă. 

La mulţi ani!
doamnelor și domnișoarelor cu ocazia 

zilei de 8 Martie, 

Radu Barb, 
Director

Felicitări pentru voi şi familia
voastră, pentru cei dragi şi pentru

cei care vă sunt aproape, 
doamnelor și domnișoarelor! 
Ziua de 8 Martie să vă aducă 

numai bucurii!

”La mulţi ani!”
Anamaria Gavrilă

Deputat Independent Hunedoara

Primiţi primăvara în suflet 
doamnelor şi domnişoarelor, ca pe

un dar minunat, oferit de natură. 

”La mulți ani!” 
cu ocazia zilei de 8 Martie.

Viorel Sălan
Deputat 

PSD de Hunedoara

AJOFM Hunedoara-Deva
Soarele primăverii să vă 
aducă un plus de fericire, 
bucurii și împliniri pe măsura 
visurilor voastre, doamnelor 
şi domnişoarelor! 
Vă doresc un 8 Martie 
cât mai frumos!

Georgeta Angelica Tomuța
Director executiv

„La mulți ani!” 
pentru toate doamnele și domnișoarele 
cu ocazia Zilei de 8 Martie!

Lucian Ioan Rus
Secretar de stat
Ministerul 
Antreprenoriatului 
și Turismului

ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC
A PENSIONARILOR ”Bucura” – Haţeg
O primăvară plină de soare 
și o zi superbă de 8 Martie 
vă doresc, din toată inima, 
doamnelor și domnișoarelor.
La mulți ani cu împliniri, 
sănătate și fericire!
Eugen Matei
Președinte

Primăria şi Consiliul
Local Băniţa
Belşug în casă, bucurie în suflet şi
împliniri în familie – acestea sunt
urările noastre, de 8 Martie,
pentru toate 

doamnele şi domnişoarele. 

„La mulţi ani!”
Petru Dorin Marc
Primar

Împlinirile, sănătatea şi 
fericirea să vă lumineze viața, 
doamnelor și domnișoarelor, 
cu ocazia Zilei de 8 Martie! 

”La mulți ani”! 

Maria Ștefănie
Inspector general ISJ Hunedoara

Un sincer  ”La mulți ani!”, sănătate, fericire 
și cât mai multe bucurii pentru toate doamnele 

și domnișoare, cu ocazia Zilei de 8 Martie! 

Inspector șef  ITM Hunedoara
Adrian Florin Bozdog

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ 
”OVID DENSUSIANU” 
HUNEDOARA-DEVA
Un buchet de flori şi o primăvară
minunată, pentru toate doamnele 
şi domnişoarele. Viaţa să vă fie 
plină de soare, iar ziua de 8 Martie 
cât mai frumoasă! 

Ioan Sebastian Bara
Manager


