
Cătălina Ponor,
multiplă 
campioană
olimpică, va rata
Campionatele
Mondiale de
gimnastică 
artistică de la
Glasgow 
(23 octombrie ‐
1 noiembrie) 
din cauza unei
rupturi musculare suferite înaintea
Campionatelor Naționale./p.6
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SĂNĂTATE
Preţul căldurii livrate în aparta‐
mentele din Deva nu se va
schim ba în iarna care vine. 
Populaţia va plăti 185 lei/Gcal,
iar diferenţa va fi subvenţionată
de la bugetul local. /pag.3
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Şcoala gimnazială „Horea,
Cloşca şi Crişan” din Brad a
fost parte a unui proiect
Erasmus+ ce a inclus şcoli
din Spania, Franţa, Polonia
şi Turcia.  /p.5

Accent Media 
vă prezintă tot ceea ce se 

întâmplă relevant în judeţ.
Abonamentul lunar costă doar 

4 lei +  taxele poştale.

Cei mai buni 200 de câini ciobăneşti 
germani din România şi ţările vecine vor
putea fi văzuţi între 17 şi 18 octombrie la
Deva, cu ocazia Campionatului Naţional

de Ciobănesc German. /pag.2

Miercuri dimineață, Florenţa Mihai (60 de
ani), prima finalistă a României în turneul
de simplu de la Roland Garros, a decedat
în urma unei boli incurabile. În ultimii ani,
legenda tenisului românesc a făcut parte
din conducerea Federaţiei Române de
Tenis, ca antrenor federal. /p.7
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NovaEnergy
Energie pentru tine!

Energie electrică şi gaze naturale
mai ieftine.

Deva, str. 22 Decembrie nr. 37/A, parter • Tel. 0786 345 888

BBaallaauurruull  PPeettrriiccăă  vvăă  aaşştteeaappttăă
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Pline de vitamine și minerale, 
gutuile fortifică și revitalizează or‐
ganismul, pregătindu‐l, totodată,
pentru afecțiunile sezonului
rece./p.8‐9 



Pui – Câteva mii de oa-
meni au respectat tradiţia de
ani şi ani venind, pe 14 oc-
tombrie, la târgul de toamnă
din comuna Pui. Comercianţi
din toată ţara şi cumpărători
din tot judeţul au profitat de
sărbătoarea Cuvioasei Paras -
cheva şi au dat o fugă până la
târg, locul în care este posibil
să găseşti aproape orice. 

Târgul este important
pentru autorităţile locale,
care au pregătit aşa cum se
cuvine aceast eveniment care
permite, în principal, valori-
ficarea recoltei strânse în
această toamnă. 

„Este o manifestare de
tradiţie la Pui. Oamenii
aşteaptă acest eveniment,
atât comercianţii, cât şi cei
care doresc să cumpere. Le
mulţumesc tuturor pentru că
au dat curs invitaţiei noastre
şi în acest an”, a spus pri-
marul comunei Pui, Victor
Stoica.

Cât despre părerile oame-
nilor, aceştia au fost de-a
dreptul încântaţi de ceea ce
au putut să găsească la târg.
S-au găsit de toate, de la 
unelte pentru gospodărie,
până la produse de artizanat.
Nu au lipsit covoarele, piesele
de mobilier, hainele şi podoa-
bele. 

În ceea ce-i priveşte pe
gurmanzi, aceştia au avut de
unde alege, pentru că oferta
a fost extrem de bogată. De la

produse preparate din carne,
continuând cu pâine coaptă
pe vatră sau alte specialităţi
făcute după reţetele vechi ale
bunicii. Pe scurt, o reuşită!
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Medicii de familie din judeţul Hunedoara pot începe vac-
cinarea antigripală gratuită a populaţiei din grupele de risc.
La sediul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) au fost aduse
6.210 doze de vaccin repartizat de Ministerul Sănătăţii. Pe
baza cererilor venite de la unităţile sanitare şi de la medicii
de familie, DSP Hunedoara a solicitat ministerului de resort
un număr de 43.600 de doze de vaccin antigripal. Vac-
cinarea antigripală asigură în peste 70% din cazuri o pro-
tecţie de bună calitate împotriva bolii.

Inaugurată în urmă cu trei ani, autostrada Timişoara-
Arad este reparată din nou, după ce pe acest tronson de
centură ocolitoare au apărut mai multe gropi. Tronsonul
Timişoara-Arad a fost reparat până acum de încă trei ori.
De această dată, gropile au apărut atât pe sensul de mers
spre Timişoara, cât şi pe sensul opus, între Timişoara şi
Arad.

Instalaţiile electrice defecte, fumatul şi coşurile de fum
necorespunzătoare reprezintă principalele cauze care au
dus la producerea celor 257 de incendii izbucnite în acest
an pe raza judeţului Hunedoara. În urma incendiilor au
murit cinci persoane, iar alte cinci au fost rănite.

Piloţi de planoare de la 13 aerocluburi din ţară participă,
până pe 18 octombrie, la Deva, la o nouă ediţie a Campio -
natului Naţional de Acrobaţie cu Planorul. La startul con-
cursului s-au înscris cei mai buni 24 de concurenţi ai
momentului. Programul prevede şase zile de probe
susţinute în conformitate cu regulamentul concursului. Pi-
loţii vor trebui să execute o serie de elemente cunoscute
sau indicate de juriu, competiţia fiind organizată pe trei
clase de piloţi.

În perioada 17-18 octombrie, în municipiul Deva va
avea loc Campionatul Naţional de Creştere şi Selecţie
Ciobănesc German. .Evenimentul se desfăşoară pentru
prima dată în judeţul Hunedoara. Vor participa reprezen-
tanţi din România Ungaria, Bulgaria şi Serbia. În competiţie
sunt înscrişi peste 200 de câini. Unul dintre organizatori
este jandarmul Alin Marian, cunoscut pentru rezultatele
de excepţie pe care le-a avut la diferite concursuri inter-
naţionale. 

Cunoscutul parapantist Toma Coconea şi atletul Ciprian
Bălănescu,  îşi vor măsura puterile într-o încercare inedită.
Pe 31 octombrie, Coconea şi Bălănescu se vor întâlni la
telescaunul de la Parângul Mic şi vor porni în alergare până
la cota 2.000.  Coborârea o va face fiecare cum ştie mai
bine: Coconea în zbor cu parapanta, iar Bălănescu, în aler-
gare. Provocarea celor doi are ca scop  şi  strângerea de
fonduri pentru implementarea unui program gratuit de in-
iţiere în salturi cu parapanta şi triatlon la copiii de la Şcoala
Gimnazială Nr. 7 din Petroşani.

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

Târgul de toamnă de la Pui se ţine pe 14 octombrie, în fiecare an, şi repre 
zintă un punct de reper pentru comunitatea locală.

Mii de oameni prezenţi la
târgul de toamnă de la Pui

A N U N Ţ
Primăria oraşului Haţeg organizează  concurs de recrutare pentru  funcţia publică de execuţie temporar vacantă de inspector I

asistent, în cadrul  Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autoritate de autorizare,TehnicInvestitii  Compartiment Urbanism,
Amenajarea Teritoriului din Aparatul de specialitate al primarului oraşului Haţeg.

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Haţeg, Piaţa Unirii, nr.6, în data de 19.11.2015 ,ora 10.00  proba scrisă, iar  proba
de interviu va avea loc, la aceeaşi adresă, în termen de  maxim  5 zile  lucrătoare de  la  data  susţinerii  probei scrise.

Dosarele de înscriere se depun la Primăria oraşului Haţeg, Piaţa Unirii, nr. 6 – Compartiment Resurse umane, în termen de 20  zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea aIIIa (din data de 16.10.2015).  

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008, modificată
şi completată de H.G. nr.1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei oraşului Haţeg, Piaţa Unirii, nr.6. şi pe
www.primariehateg.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Haţeg şi la numărul de telefon 0354808120/int.122 (Compartiment Resurse
umane).

Crişcior – Lucrările de
modernizare ale căminului
cultural din satul Zdrapţi, co-
muna Crişcior, sunt aproape
finalizate, constructorii fiind
pe ultima sută de metri în
ceea ce priveşte finisajele. Ad-
ministraţia publică locală şi-a
orientat atenţia spre această
investiţie, în condiţiile în care
era nevoie urgenţă de reabili -
tarea spaţiului. 

Aşa s-a născut ideea
obţinerii unei finanţări ner-
ambursabile, mai ales că ex-
istă fonduri europene
des ti nate acestui gen de in-
vestiţii. 

Proiectul se încheie acum
cu succes, faţada căminului
cultural fiind schimbată
aproape în totalitate. În plus,
s-au executat lucrări de zu-
grăvit, montaj gresie şi fa-
ianţă. Băile au fost
rea me  najate, tavanul a fost
schimbat, iar geamurile vechi
au fost înlocuite. 

„Era nevoie de modern-
izarea căminului cultural din
satul Zdrapţi pentru că acolo
nu s-au mai executat lucrări
de amploare de foarte mulţi
ani. Practic, nu s-a mai inter-
venit la reabilitarea acestui
imobil de la momentul în care
a fost dat în funcţiune, în urmă
cu mai mulţi ani”, a declarat
primarul comunei Crişcior,
Ovidiu Furdui.

Valoarea investiţiei se
ridică la 100.000 de euro, fon-
duri nerambursabile, pe care
Primăria Crişcior le-a obţinut
prin Grupul de Acţiune Locală
(GAL) „Ţara Zarandului”. 

Căminul cultural din Zdrapţi, la un pas de finalizare



Deva - Locuitorii munici -
piului Deva vor plăti acelaşi
tarif  la căldură, ca şi anul tre-
cut, este vestea bună pe care
autorităţile locale au pregătit-
o pentru locuitorii oraşului, în
prag de iarnă. Asociaţiile de
locatari care au solicitat
furnizarea agentului termic
au putut beneficia deja de căl-
dură din sistemul centralizat.  

Primarul Petru Mărginean
a spus că preţul scăzut la ter-
moficare, comparativ cu ta -
rifele la gaz, a făcut ca o parte
dintre locuitorii oraşului să
renunţe la încălzirea pe gaz şi
să revină la sistemul centrali -
zat. Un alt mare câştig este, în
opinia edilului local, faptul că
în Deva s-a continuat progra-
mul de contorizate individu-
ală cu sprijin de la bugetul
local, ceea ce permite ca
fiecare familie să plătească
doar ceea ce consumă.

„Categoric preţul la energia
termică nu va creşte în iarna
2015-2016”, a dat asigurări
primarul Devei, potrivit
căruia în această vară peste o
mie de persoane au cerut să
fie rebranşate la sistemul cen-
tralizat. „Banca Mondială a
apreciat eforturile adminis-
traţiei locale pentru a menţine
viabil acest sistem de termofi-
care”, a afirmat primarul.

Nu este cărbune
Problema care îngrijorează

acum autorităţile locale este
legată de stocul de cărbune
aflat în depozitele termocen-
tralei Mintia, producătorul de
agent termic pentru oraş. Cal-
culele administraţiei locale şi
un răspuns venit din partea
ministrului Energiei, Andrei
Gerea, la o solicitare a primă -
riilor din Deva şi Petroşani,
arată că acum stocul de căr-
bune nu acoperă nici măcar
10% din necesar.

„Cred în maturitatea
politică şi administrativă a

domnului ministru al Energiei
că acest stoc de 120.000 de
tone va fi asigurat pe perioada
de iarnă pentru termocen-
tralele Mintia şi Paroşeni. La
această oră, există doar 7.100
de tone. Eu cred că stocul de
cărbune se va reface”, a spus
Mărginean.

Pe de altă parte, pentru a
rezolva problemele ce ar
putea apărea în viitor în
furnizarea agentului termic
de la termocentrala Mintia,
autorităţile locale din Deva
sunt de acord ca printr-un
proiect pe termen mediu şi
lung să fie înfiinţată o socie -
tate pe acţiuni, care să aibă ca
obiect termoficarea, iar unul
dintre acţionari să fie Consi -
liul Local Deva. Primarul a
precizat că viitoarea societate
de termoficare va trebui să fie
una fără datorii, să fie auto -
rizată din punct de vedere al
protecţiei mediului, iar guver-
nul să garanteze acordarea, în
continuare, a subvenţiilor
pentru energia termică.

Prejudiciu la CFR
Poliţiştii Postului TF Hunedoara au deschis un dosar

penal împotrva unei firme din Cluj Napoca care a trimis
la staţia CFR Peştiş, la începutul anului în curs, 30 de
vagoane supraîncărcate cu fier vechi. Cantitatea care de-
păşea normele admise nu a fost facturată ca surplus de
greutate şi astfel s-a adus un prejudiciu companiei de căi
ferate prin reducerea taxelor de transport. Este vorba de
peste 83.000 de kilograme care nu au fost trecute în acte. 

Restructurare la CEH
Planul de restructurare al Complexului Energetic

Hunedoara va fi prezentat Comisiei Europene pe 24 oc-
tombrie. Ministerul Energiei trebuie să vină cu o strate-
gie viabilă şi realistă de salvare a CEH, astfel încât
mineritul din Valea Jiului şi termocentralele de la
Paroşeni şi Mintia să supravieţuiască după anul 2018.
Conducerea CEH va prezenta Comisiei Europene argu-
mente de natură tehnică care să determine extinderea
termenului limită privind închiderea minelor, de la anul
2018 la anul 2024, cu intenţia ca în acest interval să fie
realizate eforturile necesare rentabilizării activităţii. 

Microhidrocentrale de vânzare
Compania Hidroelectrica a scos la vânzare 31 de mi-

crohidrocentrale din țară, printre care și patru active din
județul Hunedoara. Este vorba despre patru centrale
hidroelectrice de mică putere de pe Valea Cracului, în
zona Zeicani, comuna Sarmizegetusa. Licitațiile pentru
activele scoase la vânzare vor avea loc în perioada 23 –
26 noiembrie. Cumpărătorii au obligația de a exploata
microhidrocentralele ca parte a Sistemului Energetic
Național și trebuie să își asume, acolo unde este cazul,
programul de investiții pentru protecția mediului.

Elevi cu păduchi
Peste 200 de elevi din judeţul Hunedoara au fost de-

pistaţi cu păduchi, la controlul efectuat la începerea
şcolii. Numărul acestor copii nu este însă de natură să
alarmeze, deoarece au fost examinaţi 41.000 de elevi,
ceea ce face ca procentajul celor bolnavi să fie subunitar.
În Valea Jiului, medicii au identificat şi 11 elevi bolnavi
de hepatita A, sau
boala mâinilor mur-
dare, aşa cum mai este
cunoscută. După efec-
tuarea recontrolului,
nu s-au mai găsit elevi
cu boli infecţioase sau
parazitare.

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI
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Preţul gigacaloriei în municipiul Deva rămâne neschimbat pentru iarna care
vine. Populaţia va plăti 185 de lei pentru o gigacalorie. Diferenţa până la
preţul real este suportată de la bugetul local. 

Tarife la
agentul termic 

Populaţia din Deva
plăteşte agentul termic la
un preţ de 185,45 lei
/Gcal, iar agenţii eco-
nomici achită 250,44 lei
/Gcal. Diferenţa dintre
cele două tarife repre -
zintă subvenţie de la
bugetul local acordată ex-
clusiv populaţiei.  În Deva
sunt racordaţi la sistemul
de termoficare 6.400 de
abonaţi, dintr-un total de
24.000 de locuinţe. 

Preţul căldurii
rămâne neschimbat

La REVA încă punem preţ pe meserie! 
Chiar dacă nu ai experienţă, 

este suficientă seriozitatea şi dorinţa ta de muncă. 

Recalificăm şi Angajăm
în următoarele domenii: 

sudor, vopsitor, strungar, lăcătuş. 
Detalii la tel: 0254260402, 

email: office@revasimeria.ro sau la poarta fabricii din

Simeria, Şoseaua Naţională nr. 138.

A N U N Ţ 
Municipiul Brad, prin Primar, cu sediul în Brad, str. Independenţei, nr.2,

judeţul Hunedoara, organizează licitaţie publică în scopul închirierii
unei suprafeţe de teren de 1.083 mp., din proprietatea pubică a Municip-
iului Brad, situată în satul Ţărăţel, între linia CFI şi digul Crişului Alb, în
scopul amenajării unei balastiere.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Brad din Brad,
str. Independenţei, nr.2, în data de 06.11.2015, ora 10,00.

Caietul de sarcini se poate obţine la sediul Primăriei Municipiului Brad,
str. Independenţei, nr.2, camera 16.

Relaţii suplimentare la telefon numărul 0254 – 612 665.
În cazul neadjudecării în prima şedinţă organizată a licitaţiei, respectiv

06.11.2015, aceasta se va repeta în următoarea săptămână, respectiv în
data de 13.11.2015.
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Alinierea școlilor româ nești
la standarde europene implică
aderarea la proiecte și
parteneriate între instituții din
țări ale uniunii. Fructificând
avantajele acestui tip de
proiecte, Școala Gimnazială
„Horea, Cloșca și Crișan” Brad
a contactat prin intermediul
programului eTwinning o in-
stiuție școlară din Vasto Italia,
Nuova Direzione Didattica. În
calitate de coordonator, insti-
tuția italiană a cooptat alți
cinci parteneri europeni,
printre care și școala noastră,
în urma unor exigențe bine
definite. 

Rezultatul a fost demararea
unui proiect Erasmus+, de tip
parteneriate strategice în
domeniul școlar, acțiunea KA2,
printre ceilalți parteneri
numărându-se școli din
Spania, Franța, Polonia și Tur-
cia, prin intermediul progra-
mului Erasmus+ și a Agenției
Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Edu-
cației și Formării Profesionale

din România. 
Proiectul „Effective Teach-

ing of Mathematics” care se
derulează în intervalul
1.09.2014 – 31.08. 2016 își
propune predarea – învățarea
matematicii prin metode și
mijloace moderne.

În perioada 7-12 iunie
școala noastră a fost gazda
celei de-a treia întruniri
transnaționale din cadrul re-
uniunilor, primind cadre di-
dactice din celelalte cinci țări.
Întrunirea a avut printre
obiective: interpretarea cen-
tralizată a chestionarelor apli-
cate părinților, elevilor și
profesorilor care predau disci-
plina matematică, referitoare
la dificultățile și provocările
care se întâmpină în predarea
– învățarea matematicii;
prezentarea unor modele de
bune practici utilizate pentru
învățarea activă a matematicii;
realizarea unor lecții demon-
strative utilizând metode ac-
tive de predare – învățare a
matematicii aplicate. 

Prezentarea curriculumu-
lui național pentru disciplina
matematică – clasele II, III, IV,
de către fiecare țară parteneră
a avut loc la sediul Inspec-
toratului Școlar Județean al
Jud. Hunedoara, la invitația
doamnei inspector general,
prof. Maria Ștefănie,  în
prezența echipei de manage-
ment a școlii noastre formată
din profesorii: Ștefan Bogdan,
Csenteri Oana, Groza Giorgia,
Dioanca Telca, Țendea Florina.
Ne-au fost gazde doamna in-
spector general adjunct, prof.
Marta Mate, doamna inspec-
tor pentru programe eu-
ropene, prof. Ioana Jurca,
inspector pentru curriculum,
prof. Angela Suciu, inspector
pentru învățământul primar,

prof. Alina Tărchilă, inspsector
școlar limbi moderne, prof.
Mirela Crăciun. 

Participanții au fost antre-
nați în activități dintre cele
mai diverse. În cadrul work-
shopurilor desfășurate s-au
stabilit regulile grupului
ETEMAT Romania, păreri și
informații despre sistemul
edu cațional românesc, aștep-
tările pe care participanții le
au de la această întâlnire,
două secvențe de lecție uti-
lizând matematica aplicată,
predate de doamnele prof. înv.
prim. Rișcuța Dorina – clasa a
III-a B și Țendea Florina –
clasa a IV-a C, program artistic
susținut de elevii clasei a IV-a
B – prof. Circo Cornelia și
Csenteri Oana. 

De asemenea, participanții
au intrat în legătură și cu par-
ticularitățile învățământului
preșcolar prin activitățile or-
ganizate de doamnele educa-
toare de la Grădinița „Floare
de colț” din Brad, director
prof. Ana Aurelia. 

Delegația multiculturală a
fost invitată la sediul Primăriei
Brad, domnul primar Florin
Cazacu îmbrățișând deschi -
derea pe care școala noastră o
manifestă spre acest gen de

activități de formare și colab-
orare, schimb de experiență în
vederea unei conlucrări efi-
ciente între profesorii
aparținând unor sisteme edu-
caținale diferite.

În categoria vizitelor inter-
culturale, invitații noștri au
avut ocazia să vadă Muzeul
Aurului, Muzeul de Etnografie
și Catedrala Ortodoxă din
Brad, dar și alte bijuterii arhi-
tectonice ale județului nostru,
Castelul de la Hunedoara,
Cetatea Devei, Mănăstirea
Crișan sau obiective istorice și
culturale din Sibiu, Alba Iulia
și Cluj.

Experiențele de acest gen
ar trebui să fie pentru toți par-
ticipanții la actul educațional
mobilizatoare și determi-
nante, atât pentru evoluția
profesională personală, prin
programele de formare con-
tinuă ale educatorilor, cât și
pentru progresul educabililor,
încercând cu toții să facem
eforturi pentru a fi pregătiți să
formăm elevii în spiritul valo-
rilor europene.

Prof. Groza Giorgia Voichița
Școala Gimnazială „Horea,

Cloșca și Crișan” Brad

Actualele politici europene în domeniul edu
cației au ca prioritate naţionalǎ, educaţia
adulților şi învǎţarea permanentǎ, coordonarea

instituţionalǎ şi politicǎ. Programele de formare
oferite de UE, au un rol important în perfecţionarea
continuă a personalului implicat în educație.

Un proiect de succes la Şcoala Gimnazială
„Horea, Cloşca şi Crişan” Brad

Autoritățile locale din co-
muna Ribița au sărbătorit și
în acest an, potrivit tradiției,
pe Crișan,unul dintre martirii

Răscoalei de la 1784, cunos-
cută și sub numele de ”Răs-
coala lui Horea Cloșca și
Crișan”.

La Casa Memorială Crișan
a avut loc o slujbă de
pomenire a conducătorului
răscoalei, personalitatea aces-
tuia fiind evocată de unul din-
tre istoricii prezenți.

În continuarea evenimen-
tului, copiii din comună au
prezentat un scurt program
artistic, iar primarul comunei
Ribița, Ioan Faur, a premiat
două familii care au împlinit
50 de ani de căsnicie și a acor-
dat mai multe diplome de ex-
celență consilierilor locali și
sătenilor care s-au implicat
activ în viața comu nității.

În încheierea manifestării a
avut loc un spectacol folcloric
susținut de Ansamblul profe-
sionist Crișana, din Oradea.

Răscoala lui Horea Cloșca
și Crișan a izbucnit la 1

noiembrie  1784, în catul
Curechiu și s-a încheiat la
sfârșitul lui decembrie în ace-
lași an, când Horea și Cloșca
au fost capturați de au-
toritățile timpului.

Sărbătoare de suflet la Crișan

Bîrna Tănase Ioan şi Bîrna Maria au fost 
premiaţi pentru cei 50 de ani de căsnicie



Cătălina Ponor, multiplă campioană olimpică, va rata Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Glasgow (23 octombrie  1 noiem
brie), așa cum preconizam în numărul trecutl al publicației noastre,din cauza unei rupturi musculare suferite înaintea Campionatelor
Naționale. Anunțul a fost făcut miercuri dimineață chiar de  sportiva noastră, pe un site de socializare:
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''Va mulțumesc frumos pen-
tru tot sprijinul vostru și pentru
mesajele de încurajare! Din pă-
cate, nu pot să vă ofer vești
bune despre drumul meu către
Glasgow, deși aș fi vrut. Am
făcut tot ce se putea și am luptat
până în ultimul moment ca să
fiu acolo pentru România, dar
ruptura de la campionatul
național a recidivat și nu îmi va
permite să fac acest lucru. Re-
gret nespus, pentru că mi-aș fi
dorit din tot sufletul să ajut
echipa și să ascult din nou de pe
podium imnul țării. Voi fi ală-
turi de fete și le voi ține pumnii.
Să lupte așa cum eu aș fi luptat!
Fetelor, merg pe mâna voastră!
Hai România!'', a scris Ponor în
mesaj.

Federația de specialitate  a
decis să o înlocuiască pe
Cătălina Ponor pe listele oficiale
de participare la competiția din
Scoția, astfel că echipa feminină
a României va fi compusă din
Larisa Iordache, Diana Bulimar,
Anamaria Ocolișan, Laura
Jurca, Silvia Zarzu și Andreea
Iridon, iar Andreea Munteanu
va fi rezervă.

În concluzie, la întrecerile
mondiale din Regatul Unit,
România  va fi reprezentată , în
noua formulă de echipă , de
patru gimnaste legitimate la
CNS Cetate Deva. Fetele au o
misiune grea pentru a se atinge
obiectivul  stabilit- calificarea la
Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro.

Veștile bune vin și de la Uni-
unea Europeană de Gimnastică
(UEG). Biroul executiv al aces-
tui for European, reunite  pe 9
octombrie, a decis să  accepte
propunerea  Federației Româ -
ne de Gimnastică și  s-a stabilit
că ediția din 2017 a Campi-

onatelor Europene  să se des-
fășoare în România. Dacă până
la data de 1 martie 2017 nu va
fi gata  sala care urmează să fie
construită la București-așa
cum au promis reprezentanții
Primăriei Capitalei, atunci
competiția se va muta la Cluj
Napoca, unde  există o sala
competitivă, de nivel Euro-
pean.

În aceste condiții, cunos când
faptul că la Cluj Napoca sunt oa-
meni iubitori de sport și mai
ales de gimnastică, este
aproape sigur că întrecerile din
2017 se vor desfășura în
Ardeal, unde se vor găsi oameni
de bine ca să ajute  la buna or-

ganizare a evenimentului.
Dacă gimnastica artistică se

pregătește pentru o nouă ediție
a  Campionatelor Mondiale,
gimnastica aerobică are un test
dificil la începutul lunii noiem-
brie, când sunt programate la
Elvas în Potugalia, întrecerile
Campionatelor Euro pene, atât
la juniori cât și la seniori. 

Ne-am obișnuit ca de fiecare
dată sportivii noștri să se în-
toarcă de la competițiile inter-
naționale cu medalii de diferite
culori. Anul acesta  delegația
țării noastre este alcatuită din o
serie de sportive cu mai puțină
experiență internațională dar
cu siguranță,  ei se vor număra

printre protagoniștii com-
petiției din Portugalia. Pînă la
deplasarea de la Elvas a fost  și
un test pentru juniori, test tre-
cut cu bine de către compo-
nenții lotului de juniori. Este
vorba de participarea acestora
la Open-ul Ungariei, de la Bu-
daors, toate probele din con-
curs fiind câștigate de către
reprezentanții țării noastre.

Deveanul Mihai Popa a avut
o evoluție apreciată la indivi -
dual masculin juniori și la
perechi (împreună cu Fran -
cesca Morar) și este posibil ca
la Europenele de la Elvas să îl
vedem pe podiumul de pre-
miere. Alina Drăgan-director

tehnic în cadrul FR Gimnastică
și membru al Comitetului
tehnic din URG a declarat că
această întrecere a fost foarte
utilă în perspectiva continuării
intense a pregătirilor  pentru
evoluțiile de la Campionatele
Europene, la care  sportivii
noștri trebuie să se prezinte cât
mai bine, mai ales că acestea
reprezintă și un moment de
cotitură, având în vedere
schimbările de generații inter-
venite de la Mondialele de la
Cancun de anul tecut. 

Avem semnale bune pentru
evoluții la nivelul la care sun-
tem obișnuiți de la sportivii  din
România.

Catălina Ponor ratează Mondialele

Kineto Rorelax Fizio SRL,
Brad, Str.Libertăţii, Bl.A8,Sc1, parter; 

Tel.: 0254 611 768; 0722 209 382 ; 0724 068 023

Tratament pentru VARICE
cu LIPITORI

•Fizioterapie • Kinetoterapie• Reflexoterapie• 
Masaj terapeutic şi de întreţinere
•Hirudoterapie (terapie cu lipitori) pentru varice, 
tromboflebite şi alte afecţiuni
• Osteopatie (manipulări vertebrale)
• Cosmetică (pensat,vopsit)• Epilat
• Împachetări cu parargilă.
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Naționala de fotbal a României a ținut cu sufletul la gură iubitorii acestui
sport , dar la final le-a adus  bucuria calificării la  Campionatul European

de anul viitor, programat în Franța.După mai multe egaluri și  emoții, băieții
pregătiți de  Anghel Iordănescu au pus-o de victorie în jocul  din deplasare dis-
putat pe terenul naționalei  din Insulele Feroe. A fost 3-0 și o calificare dorită
și așteptată cum spuneam , dar tare chinuită. Urmează un test de verificare
prin noiembrie cu Italia și apoi decizii importante legate de ce   vom face până
la momentul turneului final din Franța.

***
Handbalistele din echipa  națională au demonstrat încă odată că au  am-

biția necesară de a se  califica,  din nou,  la un turneu final la europene.
Carmen Neagu a fost locomotiva care a tras echipa naționlă la victorie atât  în
jocul de la Rm. Vâlcea (cu Lituania) cât și în cel de la Minsk (cu naționala sim-
ilară din Belarus). Antrenorul Tomas Ryde a încercat în meciurile disputate
mai multe variante pentru postul de coordonator, vreo 4 variante, rezultatele
nu sunt pe placul domniei sale. Trebuie să menționăm că  au lipsit de la aceste
întâlniri  Aurelia Brădeanu, Ada Nechita şi Paula Ungureanu. Au rămas aproape
2 luni până la startul Campionatului Mondial de handbal feminin din Dane-
marca, turneu final de o importanţă majoră, având în vedere că este un criteriu
de calificare la Jocurile Olimpice din 2016.

***
Cetate Devatrans a debutat în actalul sezon competițional cu o victorie

33-22(15-8) într-o partidă disputată…acasă , la Hateg ,în compania for-
mației Mureșul Tg. Mureș. Formația  susținută financiar de Marian Munteanu
are o nouă conducere tehinică, antrenor fiind numit   Adrian Palko. Cetate De-
vatrans va  evolua din nou pe teren propriu în data de 17 octombrie de la ora
15 cu  AS Avram Iancu Arad.

***
Karatiștii legitimați la CSM Jiul Petroşani au obţinut trei medalii de aur,

cinci de argint şi trei de bronz la Campionatul Mondial de karate(stilul
shotokan), desfăşurat în Serbia, la finalul săptămânii trecute. La competiţie au
participat sportivi din 40 de ţări.

Autobergamo Deva este lider  în prima ligă de futsal și se menține pe acest
loc și după succesul înregistrat  acasă, duminică 11 octombrie, în jocul

cu vicecampioana Spicom Sf, Gheorghe, scor final 10-0(3-0). Devenii  întâlnesc
în următoarea etapă, vineri , 16 octombrie, în deplasare formația CS KSE Târgu
Secuiesc și revin pe terenul de la sala Sporturilor din Deva pe 25 octombrie,
cand vor întâlni Concordia Chiajna.

***
CNS Cetate Deva, echipa de fotbal a  mai trecut un hop, câștigînd jocul din

etapa trecută , cel de acasă cu CS Ineu, scor final 1-0(1-0). Mai greu va fi
la finalul acestei săptămâni, când elevii pregătiți de Marius Sârbu vor juca în
deplasare la Minerul Motru, echipă cu multă experiență competițională la
nivelul acestui eșalon fotbalistic românesc.

***
FC Hunedoara a înregistrat  două înfrângeri consecutive de la formații mai

slab cotate valoric. În ultima etapă, echipa din orașul de lângă furnale a
fost învinsă în deplasare, de o nouă promovată, Măgura Cisnădie, rezultatul
fiind unul  surprinzător dacă  tinem cont de faptul că hunedorenii au condus
la pauză cu 2-0 și au pierdut cu 4-3. În etapa programată pe finalul acestei săp-
tămâni, FC Hunedoara joacă acasă cu ocupanta locului 2 în clasamentul seriei,
ACS ACU Politehnica Timisoara. Cu ce să mergem la  pariuri? 1, x, sau 2? Vă
dorim inspirație în alegerea variantei de participare!

Caleidoscop sportiv

CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al SC CUART SA cu sediul in Valea de Brazi, nr.121, judetul Hunedoara, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.

J20/760/1992, CUI R 2152552 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 20.11.2015, ora  14,00 la sediul societatii. 
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea ca  ordine de zi urmatoarele:

1. Reglementarea in evidenta structurii de actionariat prin inlocuirea denumirii actionarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma  « Statul roman
prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului »

Participa actionarii inregistrati  in registrul de evidenta al actionarilor pana la sfirsitul zilei de 30.09.2015, considerata data de referinta.
Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, este permis pe baza actului de identitate . In cazul actionarilor persoane

juridice si fizice reprezentate se face in baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala, persoanei fizice care le reprezinta.Imputernicirile
trebuie depuse pana la 20.11.2015 la sediul societatii.

Imputernicirile se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 16.11.2015. 
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarare in legatura cu AGEA, pot fi consultate incepand cu 16.11.2015, la sediul societatii, in

zilele lucratoare.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal, AGEA se intruneste in data de 21.10.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel/fax : 0354-116826.

Doliu în sportul
românesc!

Miercuri dimineață. Florenţa Mihai
(60 de ani), prima finalistă a
României în turneul de simplu de la
Roland Garros, a decedat în urma
unei boli incurabile. În ultimii ani, le -
genda tenisului românesc a făcut
parte din conducerea Federaţiei
Române de Tenis, ca antrenor federal. 
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Gutuile – fructele minune ale toamnei

Fructele preferate ale
Afroditei

Despre gutui se spune că
erau  fructele preferate ale
Afroditei, iar ca semn al iubirii,
bărbaţii îndrăgostiţi îi adu -
ceau în dar gutui, conside -
rându-le magice. 

În  anti chi tate, gutuile erau
asociate cu fertilitatea, jucând
un rol important în ceremoni-
ile de nuntă. Erau oferite mire-
sei pentru a-și înmiresma
buzele pentru soțul ei. Și astăzi
există zone unde obiceiurile de
nuntă includ gutuia proaspătă
sau preparată, ca semn al iu-
birii sincere și fertilității.

Calități terapeutice
Specialiștii susțin că aceste

fructe aromate și gustoase au
calități terapeutice deosebite,
fiind utile în afecțiunile hepa -
tice, digestive și respiratorii.
De asemenea, sunt utilizate de
medicina naturistă pentru
beneficiile lor antiinflamatorii,
antispastice, analgezice, as-
tringente, emoliente, diges-
tive, diuretice şi tonice.
Totodată, consumul de gutui
reduce colesterolul, combate
bolile cardiovasculare şi elim-
ină  substanţele toxice din or-
ganism.

Întăresc sistemul 
imunitar

Cu un conţinut ridicat de vi-
tamine și minerale, aceste
fructe întăresc sistemul imu-
nitar şi îl ajută să lupte îm-
potriva virozelor respiratorii.
Şi cum suntem în plină
toamnă, când virozele respira-
torii au început să-şi facă
simţită prezenţa, specialiştii
ne recomandă consumul zilnic

de gutui, care întăresc imuni-
tatea,  previn şi ameliorează o
serie de afecţiuni. 

Aduc bună dispoziție
Indiferent de soi, gutuile au

o influenţă favorabilă asupra
psihicului, îmbunătăţind sta -
rea de spirit. Sucul de gutuie
este recomandat cardiacilor,
astenicilor, persoanelor cu
probleme respiratorii şi celor
care au frecvent indigestii. Dar
el are efecte terapeutice înze-
cite, dacă este combinat cu suc
de mere în proporţii egale. Se
amestecă sucul extras din
patru gutui şi tot atâtea mere.
Sucul se bea dimineaţa, ime-
diat după stoarcerea fructelor,
pentru a evita oxidarea sub-
stanţelor active, apoi se
serveşte micul dejun. Porţia
zilnică de amestec este de 300
ml. 

În caz de pancreatită
Sucul proaspăt este foarte

util în tratarea insuficienţei
pancreatice, susțin specialiștii.
Astfel că, se va consuma, de
trei ori pe zi, câte o jumătate
de pahar de suc de gutui. De
beneficiile vindecătoare ale
gutuilor pot beneficia și bol-
navii de hepatită, dacă ţin o
cură, timp de o lună, cu nectar
proaspăt de gutui, din care se
bea câte un litru pe zi. 

Leac natural 
pentru diaree

Gutuia se dă pe o răză-
toarea cu ochiurile mari şi se
fierbe într-un litru de apă, la
foc mic, până când lichidul
scade la jumătate. Apoi se
adaugă trei linguriţe de zahăr
brun şi se lasă să mai clo-

cotească de două-trei ori.
Leacul obţinut se consumă în
aceeaşi zi. Mai mult, acest
remediu s-a dovedit foarte
bun când este folosit ca adju-
vant în cazul hemoragiilor
uterine şi al hemoroizilor. 

Laxativ pentru copii 
S-a dovedit că o linguriţă de

seminţe de gutui, macerate
într-o cană de apă, timp de
şase-opt ore, au efect laxativ,
mai ales la copii. Tratamentul
trebuie continuat cel puţin trei
zile. 

Întăresc inima
Consumul frecvent de gutui

reduce nivelul de colesterol
rău, care afectează inima.
Potasiul din aceste fructe ajută
la prevenirea bolilor de inimă,
reuşind astfel să menţină o
tensiune optimă.

Eficientă în anemii
Gutuia stimulează pofta de

mâncare, fiind foarte eficientă
în anemii. De asemenea, aci -
ditatea din compoziţia gutuii
înlătură senzaţia de greaţă,
după o masă îmbelşugată. 

Ameliorează durerile
colonului iritabil

În cazul colonului iritabil,
specialiștii recomandă sucul
de gutui, din care se va con-
suma zilnic câte o jumătate de
litru. Tot în acest caz este
foarte eficientă și gutuia rasă,
300 g de fruct amestecat cu
miere. 

În igiena orală
Cu pulpa fructului se freacă

dinţii, în locul periuţei, după
care, se clătește gura cu suc de

Cu un parfum și o aromă inconfundabilă, gutuile au fost apreciate încă din antichitate pentru calitățile lor deosebite. Pline de vitamine
și minerale, aceste fructe minunate fortifică și revitalizează organismul, pregătindul, totodată, pentru afecțiunile sezonului rece. 

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • ClujNapoca, Jud. Cluj
Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T
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gutuie. De asemenea, gargara
cu suc de gutuie ajută în trata-
mentul unor afecţiuni bucale,
cum sunt aftele, gingivitele şi
ulcerul bucal.

Semințele de gutui 
Preparatele cu semințe de

gutui sunt remedii incontesta-
bile în afecțiuni precum:
bronşita, tusea urmată de ex-
pectoraţie cu sânge, astmul,
diareea sau în hemoragii uter-
ine. 

Decoctul din gutui
Are o acțiune terapeutică

puternică. Se prepară dintr-o
gutuie rasă și un litru de apă.
Se lasă la fiert până când
lichidul se reduce la jumătate,
apoi se îndulcește cu 50 g
zahăr brun. Siropul obținut se
bea în cursul unei zile. Neîn-
dulcit, decoctul se poate folosi
pentru gargară. 
Utilizate în cosmetică

Curăță tenul
Pentru un ten curat și cat-

ifelat, se pot folosi două gutui
coapte, care se curăță și se rad
pe răzătoare. Se adaugă

puțină pudră de talc și se
amestecă bine, până se obține
o pastă omogenă. Pasta se
întinde pe față și pe decolteu.
Se lasă să acționeze 10-15
minute, apoi fața se spală cu
apă minerală. Tenul va avea un
aspect fin şi catifelat.

Loţiune antirid 
Pentru combaterea ridu -

rilor, un preparat simplu,
obţinut prin macerarea cojilor
de gutui în rachiu, are efecte
extraordinare.  Cojile de la trei
gutui se lasă la macerat într-un
vas cu alcool de secară sau de
fructe, timp de 14 zile. Lichidul
trebuie să acopere nivelul co-
jilor cu un centimetru. Cu acest
macerat, care se păstrează la
rece, se tamponează zonele cu
tendinţă de ridare. 

www.sanatate.ro

Rețete cu gutui 
Budincă de orez cu pulpă de gutui

Ingrediente: 500 ml lapte, 4 lin
guri de orez, 2 linguri de miere, 6
linguri de pulpă de gutuie rasă,
scorţişoară după gust, 2 ouă de
găină  sau 4 ouă de prepeliţă, semi
nțe de gutuie măcinate.

Preparare: Se fierbe orezul în lapte
la foc mic; când este gata, se adaugă
ouăle bătute spumă, mierea,
scorţişoara şi gutuia rasă.  Compoziţia
se toarnă într-o tavă unsă cu ulei şi se
pune în cuptor, la foc potrivit, 15
minute. Budinca se serveşte asezonată
cu semințe de  gutuie rasă.

Marmeladă de gutui
Un kilogram de gutui proaspete, 30 g pectină de

mere (de la Plafar) şi zece linguri de miere de sal-
câm. Fructele se rad cu coajă cu tot, îndepărtându-
se sâmburii. Se adaugă pectina, amestecând
ingredientele uşor cu o lingură de lemn. În final, se
adaugă mierea. Conţinutul se pune într-un vas
smălţuit şi se lasă să dea în clocot. Vasul se ţine pe
foc timp de 30 de secunde. Marmelada se toarnă
fierbinte în borcane încălzite, se acoperă etanş cu
capace şi se ţine cu gura în jos timp de un minut.
După răcire, se păstrează la frigider, iar după des-
facere, marmelada se consumă în cel mult 14 zile,
câte două-trei linguriţe. 

Cremă cu gutui
Ingrediente: Pulpa unei gutui rase, câte două linguriţe de brânză de vaci şi de miere.
Preparare:  Ingredientele se amestecă şi se consumă imediat. După această gustare hrăni-

toare, se bea şi câte o ceaşcă cu ceai din măceşe sau din scoruşe. Tratamentul trebuie urmat
cel puţin o lună.

Sirop de gutui
Eficient în caz de răceală și gripă, siropul de gutui nu tre-

buie să lipsească din cămările noastre. Pentru prepararea
lui este nevoie de: 400 g de zahăr, 11/2 litri de apă, 4 kg de
gutui. Gutuile se freacă bine cu un prosop de bucătărie,
până se îndepărtează puful. Se spală, se decojesc şi se taie
felii subţiri. Se scot sâmburii şi cotorul, astfel încât să
rămână numai miezul. Feliile de gutui se pun la foc mic, în
apă cu zahăr şi se fierb aproximativ 50 de minute. Nu tre-
buie lăsate să dea în clocot. După ce cratița cu gutui se ia de
pe foc, se pregătește o sită în care se pune un tifon curat,
apoi sucul de gutui se strecoară într-un alt recipient. Sucul
strecurat se dă din nou la foc mic și se lasă până începe să
clocotească. Fierbinte, se toarnă în sticle preîncălzite, se
capsează imediat și se acoperă cu pături până a doua zi. Se
păstrează în cămară, la loc răcoros și aerisit. 
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HOROSCOPHOROSCOP
BERBEC
Sunteți puși pe distracție și reușiți să
atrageți atenția celor din jur. Dar, în en

tuziasmul vostru excesiv, trebuie să fiți foarte
atenți la buget, altfel, veți rămâne fără bani. 

TAUR
Activitățile intelectuale  vă sunt favorizate
de astre. Studiați mult, căutați lucruri noi

și doriți să includeți cunoștințele acumulate și în
viața profesională. Persoana iubită vă sprijină
necondiționat.

GEMENI
Ați dori să faceți o schimbare în plan pro

fesional, dar nu aveți destul curaj. Trebuie să stu
diați cu atenție oportunitățile și să alegeți ce
credeți că vi se potrivește. 

RAC
Duceți o viață activă, dar aveți nevoie de o
provocare, de ceva nou. În perioada urmă

toare sar putea să începeți un proiect nou, care
să vă solicite destul de mult. Includeți și
partenerul în activitățile voastre.

LEU
În relația de cuplu trebuie să fiți atenți, să
vă controlați gelozia, altfel lucrurile pot lua

o întorsătură neașteptată. La locul de muncă sun
teți respectați, dar vă doriți ceva mai multă
atenție și apreciere.

FECIOARA
Sunteți puse pe schimbare, dar lipsa de or

ganizare vă deranjează cel mai mult. Interveniți
în situații nedorite, pe care reușiți să le gestionați.
La locul de muncă nu sunt probleme.

BALANȚA
Perioada este favorabilă muncii și studiu
lui. Aveți în vedere proiecte pe termen lung,

vă gândiți la o reorientare profesională sau la în
vățarea unei limbi străine. Entuziasmul vostru îl
veți transmite și partenerului.

SCORPION
Pe tot parcursul intervalului veți avea o ac
tivitate socială intensă. Participați la

evenimente deosebite, unde veți fi în centrul
atenției. Banii pe carei așteptați vor veni foarte
curând. Astrele vă favorizează !

SĂGETĂTOR
La locul de muncă trebuie să vă concentrați
pe problemele importante, altfel, vor profita

alții de șansele care vi se oferă. Este nevoie de mai
multă seriozitate în viața sentimentală.
Veți primi o sumă importantă de bani.

CAPRICORN
Energia de care dispuneți vă ajută să luați
decizii importante și să faceți planuri pe

termen lung. Intenționați să demarați proiecte pe
termen lung. Nu vor exista impedimente, dar este
posibil să vă mai scadă entuziasmul.

VĂRSĂTOR
Vă simțiți singuri, chiar dacă sunteți încon

jurați de persoane apropiate. Starea voastră va fi
observată de prieteni, care reușesc să vă readucă
cu picioarele pe pământ. 

PEȘTI
Zilele care urmează vă solicită mult. Pur
tați discuții decisive legate de o nouă

afacere și intrați în contact cu multe persoane in
teresante. Perioada este solicitantă, dar până la
urmă se va încheia așa cum vați dorit.

SUDOKU Rezolvarea jocului din numărul trecut

Dezlegarea integramei din numărul trecut
C - S - A - A - P - DISCOBOLUL - MIAR - FINI - AP - INS
- ATA - OE - ATATA - RA - I - MASA TACERII - AN - ITI
- GARF - CE - CF - TIC - I - A - AIA - A - ION - TAP - U
- CRUCI - STOR - M - A - IAHT - AT - FAMILIST - IU -
I - B - ASTRALA - IMN - L - INDRUMA - ICONAR - UNU
- CA - OPT - TAITEI - NAVA - AE - AA - ERG - SIGURA
- CI - ERA - BADARAN - SARUTUL

16 - 22 OCTOMBRIE 2015

SERIALE NOI:
• La locul accidentului…
Un autobuz plin cu femei a fost implicat într-un

teribil accident, fără supravieţuitori. La locul acci-
dentului s-a format un adevărat altar de flori şi
lumânări aduse de soţii femeilor decedate. Băr-
baţii şi-au jelit femeile o săptămână întreagă. 

După două săptămâni, unul singur mai stătea
în genunchi plângând îndurerat. Întrebat de un re-
porter cum de el este încă aici, după atâta timp,
acesta răspunde plângând:

- Soţia mea a pierdut autobuzul…

• La semafor
La un semafor, trecând cu mașina pe roșu, o

blondă este fluierată de mai multe ori de un agent
de circulație. Când aceasta oprește, în sfârșit,
agentul o întreabă:

- Domnişoară, nu aţi auzit când v-am fluierat?
- Ba da, dar astă seară sunt deja ocupată…

• La oftalmolog
Un tip, plin de vânătăi, se prezintă la oftal-

molog. Văzându-l astfel, acesta îl întreabă:
– Ce s-a întâmplat?
– Am încercat să mă urc la etajul autobuzului.
– Dar autobuzele de la noi din oraş nu au etaj.
– Cu ochelarii prescrişi de dumneavoastră, ab-

solut toate aveau…

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 20,10

Domnul Pip
Povestea filmului are loc în timpul războiu-

lui civil din provincia Bougainville, Papua
Noua Guinee. După ce accesul pe insulă a fost
blocat, Domnul Watts este singurul bărbat alb
rămas pe  insulă. El redeschide şcoala locală
şi le citește elevilor săi  din cartea “Marile
speranţe”. Micuța Matilda este o tânără care-
și găseşte liniştea în povestea orfanului Pip
din perioada victoriană şi, în acest mod, trece
mai repede peste problemele din viaţa ei. Dar,
intervenția miliției, trimisă să înăbușe revolta
localnicilor, va distruge atmosfera calmă cre-
ată de profesor.

TV  FILMUL  SĂPTĂMÂNII
TVR 2

Minutul de umor
Marți, 20 octombrie, ACASĂ, ora, ora 20

ROSARIO 

Serialul se concentrează în jurul unei studente
la Drept, pe nune Rosario. Ea începe să lucreze
pentru un avocat de succes, Alejandro  Montalban.
Între cei doi începe o poveste de dragoste, în ciuda
diferenței de vârstă. Lucrurile se complică pentru
Rosario atunci când află că Alejandro s-a iubit în
tinerețe chiar cu mama ei, Magdalena. Mai mult
decât atât, fost iubită a lui Alejandro, Priscila, ar
face orice pentru ca să-i despartă pe cei doi îndră-
gostiți.
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Hunedoara - Trenurile de
călători ar putea circula, din
nou, de la jumătatea lunii de-
cembrie, pe ruta Simeria-
Hunedoara, după ce acest
serviciu a fost oprit în luna
martie în urma unor pro -
bleme pe care le-a avut ope -
ratorul privat care acţiona pe
acest traseu. 

Activitatea de transport pe
calea ferată a călătorilor se va
realiza de către CFR Călători,
în prezent specialiştii com-
paniei de stat efectuând un
studiu de oportunitate din

care va rezulta numărul de
trenuri ce vor fi puse în circu-
laţie, în funcţie şi de con-
curenţa în transportul public
din zonă.

„Estimăm că în luna de-
cembrie credem că se va con-
cretiza ruta de călători
Simeria-Hunedoara. Încercăm
să aducem trenul şi în locali -
tăţile care au rămas izolate din
punct de vedere al transportu-
lui feroviar”, a declarat şeful
Serviciului de Comunicare
CFR Călători, Anca Predescu.
Cel mai probabil, ruta de călă-

tori va fi deschisă în jurul
datelor de 10 sau 12 decem-
brie, o dată cu schimbarea
planului de mers al trenurilor.

Reprezentanta CFR Călă-
tori a spus că se va lua în cal-
cul ca pe ruta Hunedoara şi
Simeria să circule zilnic între

4 şi 8 trenuri, graficul de cir-
culaţie al acestora urmând să
fie corelat cu transportul
spre Deva. 

Trenurile de călători vor circula din
nou pe ruta Simeria-Hunedoara

Subsemnata Nicola Ana, reclamantă în dosarul nr.
6794/221/2015 pe rolul Judecătoriei Deva, invit orice per-
soană care deține date și informații în legătură cu persoana
dispărută Todea Traian, cu ultimul domiciliu în Deva, str.
Măraști, bl.D5, sc.4, et.3, ap.9, să comunice de urgență in-
formațiile la Judecătoria Deva, indicând numărul de dosar
6794/221/2015.

Se citează numitul Todea Traian în dosarul nr. 6794/221/2015
pe rolul Judecătoriei Deva, în calitate de pârât în proces cu Nicola
Ana în calitate de reclamantă, având ca obiect  „declararea judecă-
torească a morții ”.

INFORMARE

Aceasta informare  este efectuata de: Comuna Ribita,  localitatea Ribita, nr 22, jude
tul Hunedoara; telefon 0254683791; fax 0254 683799. 

care  intentioneaza sa solicite de la: 
Administratia  Nationala Apele Romane  Administratia Bazinala de Apa Crisuri

aviz de gospodarirea apelor pentru realizarea lucrarilor de: “Lucrari de constructii
a infrastructurii de prevenire si protectie impotriva inundatiilor in comuna Ribita,
judetul Hunedoara“.  Amplasata in comuna Ribita  satele Crisan si Dumbrava de Jos.

Aceasta investitie este:  noua.
Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta: nu este cazul, urmatoarele ape uzate:

nu este cazul , dupa ce au fost epurate – nu este cazul.
Aceasta solicitare  de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr 107/1996 , cu

modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea

avizului de gospodarirea apelor pot contacta solicitantul de aviz  la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot

adresa solicitantului sau la adresa: Primaria comunei Ribita, persoana de contact:
Tuvichi Elena Simina  telefon: 0254683791

Pina la data de: 27.10.2015

Deva - Biblioteca Jude -
țeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva organizează
în perioada     20 octombrie –
20 noiembrie 2015 un stand
de carte cu vânzare al Editurii
Univers Enciclopedic Gold
din București. Standul va fi
accesibil publicului la Secția
de Artă și Carte Franceză a
Bibliotecii, unde cărțile vor fi
puse în vânzare cu o reducere
de preț din partea editurii. 

Editura Univers Enciclope-
dic Gold a luat fiinţă în anul
1994, în Bucureşti. De-a lun-
gul celor peste 20 de ani de
existență, editura a reușit să
se impună în peisajul edito-
rial românesc prin mii de ti-
tluri din cele mai variate
domenii: dicţionare, enciclo-

pedii, filosofie, religie, mitolo-
gie, antropologie, psihologie,
antroposofie, pedagogie, isto-
rie, literatură, cărţi pentru
copii etc. Acestea au atras
aprecierea publicului cititor
care știe că Editura Univers
Enciclopedic Gold îi oferă
cărți de valoare și utile atât
pentru formarea profesio -
nală, cât și pentru cultura

generală. 
Editura a avut de la în-

ceput o politică editorială di-
versificată, primită cu mare
interes de publicul cititor, a
oferit cititorilor carte de bună
calitate, la un preţ accesibil şi
cu o prezentare grafică de ex-
cepţie. Imediat după înfi-
ințare, Editura Univers
Enciclopedic Gold a partici-
pat la toate târgurile impor-
tante de carte din România şi
străinătate, unde s-au primit
distincţii şi premii impor-
tante. 

Principalele colecții ale ed-
iturii sunt cele de dicţionare
şi enciclopedii, opere
filosofice, religie, psihologie,
opere fundamentale şi cărţi
pentru copii. 

După mai bine de nouă luni de întrerupere,
trenurile de călători ar putea ajunge, din nou,
în gara municipiului Hunedoara. CFR Călători

va deschide o rută pe relaţia SimeriaHunedoara.

Stand cu vânzare al 
Editurii Univers Enciclopedic



Mod de preparare:
Morcovii se curăță de

coajă, se spală și se taie ron-
dele. Se pun două linguri de
ulei la încins, în care se vor
sota feliile de morcovi, pentru
a se obține o culoare plăcută a

ciorbei. Morcovii sotați, ceapa
întreagă, mazărea (proaspătă
sau congelată) se pun într-o
oală de patru litri. Peste
legume se toarnă apa nece-
sară sau supă proaspătă de
pui și se lasă să fiarbă la foc

mic. După aproximativ 20 de
minute, când mazărea și mor-
covii s-au fiert, se pregătesc
găluștele. Se va separa un
albuș de gălbenuș. Peste albuș
se sparge și celălalt ou întreg
și totul se bate bine.

Se adaugă apoi două lin-
guri de ulei și făina necesară,
până se obține un aluat ceva
mai tare decât pentru pandiș-
pan. 

Din compoziția obținută,
cu ajutorul unei lingurițe se
vor pune găluștele în ciorbă.
Se lasă la fiert aproximativ
zece minute, apoi se stinge
focul. 

Gălbenușul rămas se
amestecă bine cu smântâna și
zeama de la o lămâie, apoi se
toarnă în ciorba fiartă,
amestecându-se continuu.
Deasupra se presară pătrunjel
verde. 

INGREDIENTE 
400 g mazăre, 2 morcovi, o ceapă, două ouă, 3-4 linguri

de făină, 3-4 linguri ulei, 1-200 ml smântână, pătrunjel
verde,  zeama de la o lămâie, sare, piper.

CIORBĂ DE MAZĂRE CU GĂLUȘTE

Mod de preparare:
Carnea tocată se toarnă

într-un castron mai mare, se
adaugă cartofii rași, cepele
date pe răzăroare, patrun-
jelul verde, ardeiul tocat fin,
boia, sare și piper, iar la final,
cele două ouă. Ingredientele
se amestecă bine, până se
omogenizează. Din compoz-
iția obținută se formează pâr-
joalele, care se vor pune la
rumenit în ulei încins. Aces-
tea se vor rumeni uniform,
iar când sunt gata, se așază
pe o farfurie întinsă, în care
se pune un șervețel ab-
sorbant. 

Pentru sos, se încinge
uleiul într-o cratiță, în care se
pune ceapa tăiată mărunt.
Când aceasta devine trans-
parentă, se toarnă bulionul și
se amestecă mereu. După
aproximativ două minute se

adaugă sare și piper și o
frunză de dafin. Sosul se lasă
la foc până devine cremos,
după care, în el se pun pâr-
joalele, amestecându-se ușor

în așa fel ca ele să fie îmbră-
cate în sus.

Pârjoalele cu sos se ser -
vesc fierbinți, alături de un
piure de cartofi.

INGREDIENTE  
400 g carne tocată, două ouă, doi cartofi, două cepe,

pătrunjel verde, boia dulce, un ardei iute, sare, piper.
Pentru sos: 200 ml bulion, o ceapă, 40 ml ulei, o frunză

de dafin, piper, sare.
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Budincă de pișcoturi
cu mere și piersici

Ingrediente: 250 g pişcoturi, 3 ouă, 250 ml smân
tână cu 12% grăsime, 350 g mere acrişoare, un com
pot mic de piersici, 250 g brânză proaspătă, 150 g
zahăr, 1/4 linguriță scorţişoară pisată, 4 linguri
stafide, 4 linguri nuci, o linguriță coajă rasă de lămâie,
un plic zahăr vanilat, 2 linguri zahăr pudră,  unt pen
tru uns forma.

Mod de preparare:
Pișcoturile se rup în bucăți, se pun într-un castron, iar

peste ele se toarnă smântâna bătută cu două gălbenușuri
și zahărul vanilat.

Separat, se pasează brânza proaspătă, apoi se amestecă
bine cu un ou, jumătate din zahăr şi coaja rasă de lămâie.
Merele se curăţă, se taie felii, se presară cu o linguriţă de
zahăr pudră şi scorţişoara, iar piersicile se taie cubuleţe.

Se pregătește un vas termorezistent, uns cu unt, în care
se pune un strat de pișcoturi. Peste ele se pun merele și
nucile tocate. Totul se acoperă cu brânza dulce, stafidele,
piersicile tăiate cubuleţe, ultimul strat fiind de pişcoturi
cu smântână. Vasul se pune într-o tavă cu apă fierbinte şi
budinca se coace în cuptorul bine încins, la foc potrivit,
40-45 de minute. Cu 15 minute înainte de a fi gata, peste
ea se pun albuşurile bătute spumă cu restul de zahăr. 

www.culinare.ro
www.gustos.ro 

PÂRJOALE CU SOS

De peste 50 de ani de la înfiinţare, pentru CASA de
AJUTOR RECIPROC a PENSIONARILOR (CARP)
Deva, ajutorarea membrilor este  prioritară. De la an la
an s‐a reuşit îmbunătăţirea şi  oferirea unor servicii sociale
şi medicale de calitate, gratuite sau la preţuri modice, în
funcţie de buget. Astfel, se beneficiază de  50% redu ‐
cere la coafor, frizerie, reparaţii încălţăminte, croitorie şi
gratuitate la activităţile sportive şi de agrement.
Alte avantaje membri CARP:

‐ până la sfârşitul anului, în fiecare zi lucrătoare, se oferă gratuit masa de prânz pentru
membrii care socializează la Centrul de zi;
‐ până la 4 analize medicale gratuite, în funcţie de cuantumul pensiei;
‐ 4 proceduri gratuite de fizioterapie;
‐ consultaţii şi tratamente oftalmologice cu o reducere substanţială a costurilor;
‐ colaborarea cu o farmacie care acordă 6% reducere la reţete şi produse.

Deva, str. Împăratul Traian nr. 33, cod 330033
Tel. 0254 213360 • Fax: 0254 213360 • Tel. 0745 202123
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Servicii de
curierat
rapid021 9392

Deva, Str. Sântuhalm nr.154
Tel./Fax 0254 210 017

www.nemoexpress.ro



TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARE

l Vând apartament trei camere,
Deva, parter, două băi, hol central, 80
mp, C.T., boxă,  modernizat, situat în
cartierul Dorobanți, Al. Jupiter, bloc
23, sc. B, ap.16. Preț fix: 40.000 euro,
telefon: 0720.296.975.

l Vând apartament două camere,
Deva, str. Ion Creangă,  bl.29, et.2, gea
muri termopan, balcon închis, 50 mp,
decomandat, parchet, gresie, faianță
în hol și bucătărie, mobilat sau nemo
bilat. Preț: 35.000 euro, negociabil.
Telefon: 0729.481.692, 0743.125.339.

l Vând apartament trei camere,
garaj, boxă, et.1, CT, două băi, două
balcoane, Micul Dallas. Preț: 65.000
euro, telefon: 0727.974.306.

l Vând apartament două camere,
decomandat, balcon, geamuri ter
mopan, Deva, cartier Gojdu. Preț nego
ciabil, telefon: 0732.783.816.

l Vând apartament două camere,
Deva, et.1, decomandat, 55 mp, CT,
termopan, balcon mare, închis, reno
vat. Preț: 33.000 euro, telefon:
0735.923.683.

l Vând urgent în Hunedoara
apartament două camere, mobilat,
ușă metalică, balcon închis contoare
apă, CT și calorifere noi, zona Micro 6,
loc bun. Preț: 41.000 lei, telefon:
0740.234.073.

l Vând garsonieră, persoană 
fizică, Mărăști, balcon închis, ter
mopan, boxă, gresie, faianță, parter.
Preț: 62.000 lei, telefon: 0734.677.318.

l Vând apartament cu două
camere, bucătărie mare, centrală,
boiler, boxă, mobilă, terasă, 
ușă și geamuri termopan. Telefon:
0728.036.157.

l Persoană fizică, vând garsonie 
ră, Mărăști, balcon închis, termopan,
parter, boxă, gresie, faianță. Preț:
62.000 lei, telefon: 0734.677.318.

l Vând garsonieră, persoană 
fizică, Mărăști, balcon închis, ter
mopan, parter, boxă, gresie, faianță.
Preț: 62.000 lei, telefon: 0734.677.318.

l Vând casă în Deva, zona
Mărăşti, construcţie din cărămidă,
compusă din demisol+P+E, 6
camere, 2 băi+bucătărie, se poate
mansarda podul, unic proprietar,
suprafaţa 250 mp casa+curte+
grădină, suprafaţa locuibilă 120
mp. Preţ 117.000 euro, negociabil.
Tel. 0761.973.936.

l Vând casă nouă, P+1, Deva, 100
mp, trei camere, două băi, două
bucătării, garaj dublu, teren 1050 mp,
curent trifazic, apă, gaz, canal, totul
nou și modern. Preț: 99.000 euro, tele
fon: 0729.558.388.

l Vând apartament trei camere în
Hunedoara, Micro 2, str. Transilvaniei,
nr.1, bl.V5, etaj intermediar, bloc de
cărămidă. Preț: 28.000 euro, negocia
bil, telefon: 0723.358.755.

l Vând apartament 3 camere,
Deva,  ultracentral, etaj intermediar,
bloc de cărămidă, vedere în două
părţi, balcon închis, centrală termică,
gresie, faianţă, parchet, uşă metalică.
Preţ: 41.000 euro, negociabil, telefon:
0722.327.148.

l Vând apartament trei camere,
semidecomandat, Deva, Al.Patriei,
et.3, 56 mp, CT, două debarale, că
mară, gresie, faianță, ușă metalică, in
stalație electrică nouă, parchet din
lemn, îmbunătățiri, parțial mobilat
(dacă se dorește). Preț: 33.000 euro,
negociabil, telefon: 0747.092.960,
0726.426.011.

l Vând garsonieră, persoană 
fizică, Mărăști, balcon închis, 
termopan, parter, boxă, gresie, fa
ianță. Telefon: 0734.677.318.

l Vând apartament două camere,
zona piață, Deva, decomandat, etaj 1,
termopan, balcon închis, aer
condiționat, renovat. Preț: 30.000
euro, telefon: 0722.968.910.

l Vând garsonieră Deva, Bd. Iuliu
Maniu, 32 mp, cu balcon, termopan,
parchet, ușă metalică, mobilată. 
Preț: 18.000 euro, negociabil, 
telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament cu două
camere, ușă metalică, balcon închis,
contor apă separat, centrală termică
nouă, Hunedoara, Micro 6, loc bun.
Preț: 42.000 lei, telefon: 0740.234.073.

l Vând apartament patru camere,
etaj 1, gresie, faianță, parchet, ter
mopan, două băi, două balcoane, CT,
zona Liliacului. Preț: 46.000 euro, tele
fon: 0723.377.258.

l Vând garsonieră, persoană 
fizică, Mărăști, balcon închis, ter
mopan, parter, boxă, gresie, faianță.
Preț: 62.000 lei, telefon: 0734.677.318.

l Vând casă Deva, zona parc, P+1,
şase camere, două băi, terasă, garaj,
CT, teren 300 mp, canal, apă, gaz, priv
elişte frumoasă. Preţ: 115.000 euro,
telefon: 0727.974.306.

l Vând garsonieră Deva, etaj 2, cu
balcon, 27 mp, CT, termopan,
bucătăria mobilată. Preţ: 13.500 euro,
telefon: 0735.923.683.

l Vând casă nouă, P+1, trei
camere, două băi, bucătărie, terasă,
CT, termopan, apă, gaz, teren 400 mp.
Preţ: 60.000 euro, tel. 0729.558.388.

l Vând urgent apartament cu
două camere, Bd. Iuliu Maniu, , et.3, cu
balcon, termopan la o cameră, ST 50
mp, balcon închis. Preţ: 25.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament cu două
camere, CT, termopan, parchet, faianţă,
cămară, balcon, et.1, ST 54 mp, în Deva,
zona MărăştiDecebal. Preţ: 27.000
euro, negociabil, tel.: 0721.055.313.

l Vând apartament două
camere, posibilitate spaţiu comer
cial, salon coafor, cabinet medical.
Brad,  Aleea Privighetorilor, bl.35. 
Telefon: 0723.382.890.

l Vând urgent apartament 2
camere în zona ştrandului, cu balcon,
parchet, gresie, faianţă. Apartamentul
este pe mijloc, cu ST 45 mp, fără 
îmbunătăţiri, et.1. Preţ: 26.000 euro,
telefon: 0721.055.313.

l Vând, în satul Folt, comuna
Rapoltu Mare, casă cu două camere,
bucătărie, cămară, anexe, șură și grajd
cu teren arabil extravilan, 1,5 ha. Preț:
35.000 euro, telefon: 0744.962.957.

l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
gresie, faianţă, parchet, termopane,
instalaţii sanitare şi electrice noi, zona
oraşul nou. Preţ 35.000 lei. 
Telefon: 0725.318.158.

l Vând casă în sat Pojoga (4 km de
la Zam), cu 2 camere, bucătărie, că
mară, baie, hol, grădină 3000 mp ara
bil+pomi fructiferi, zonă foarte liniştită.
Preţ 50.000 lei. Tel. 0769.897.804.

l Vând casă în roşu, cu teren în
Podele, ST 9000 mp, FS 200 m,
anexe, apă, curent. Preţ: 9000 euro,
telefon: 0723.499.284.

SCHIMBURI LOCUINŢĂ
l Schimb două apartamente, pe

aceeaşi scară, în Hunedoara, cu casă
în Cristur, racordată la apă şi gaz.
Telefon: 0748.388.219.

ÎNCHIRIERI
l Ofer pentru închiriere spațiu

comercial central, Deva, 100 mp, CT,
termopan, amenajat pentru bancă,
farmacie, telefonie mobilă. Preț: 15
euro/mp, telefon: 0721.055.313.

l Ofer de închiriat urgent, în
Deva, zona Dacia, garsonieră 
mobilată şi utilată. Preţ foarte bun.
Tel. 0757.353.836.

l Vând cameră de cămin,
Deva, etaj 2, geam termopan, uşă
metalică, parchet laminat, apă
caldă, căldură, bloc din cărămidă.
Rog seriozitate. Preţ 25 .000 lei.
Tel. 0725.318.158.

l Ofer spre închiriere 
spaţiu în suprafaţă de 45 mp, 
central, toate utilităţile. Brad, 
Piaţa Aurului (strada Liceului,
bloc 28 parter). Ideal birouri,
magazin,etc. Informaţii la tel .
0740.239 234, 0745.368 070.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale

ACCENT MEDIA din:

DEVA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

BRAD: Agenţia Energetica Tour

ORĂŞTIE: Librăria Collegium

HUNEDOARA: Magazin UNITECH • Târgul

auto EUROVENUS (din Parcul Industrial)

PETROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta

Jiul Shopping Center)
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l Ofer de închiriat apartament
două camere, Deva, etaj 4, ultracen
tral, Aleea Transilvaniei. Telefon:
0724.682.282.

l Ofer de închiriat cameră de
cămin în Deva, etaj 2, ușă metalică,
geam termopan, parchet laminat,
apometre noi, apă caldă și rece,
încălzire centralizată, nemobilată,
zonă liniștită, garanție 350 lei. Tele
fon: 0725.318.158.

l Ofer de închiriat apartament
două camere, mobilat și utilat, CT, 
etaj 2, ultracentral, Deva. 
Telefon: 0731.935.717.

l Ofer spere închiriere casă în
Deva, P+1, cu cinci camere, două băi,
bucătărie, CT, mobilată şi utilată,
garaj. Preţ. 350.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Caut de închiriat, pentru 23
ani, apartament două camere, Deva,
zona GojduMărăşti, mobilat şi utilat.
Telefon: 0756.829.198. 

l Ofer pentru închiriere garsoni 
eră Deva, complet mobilată şi utilată.
Chirie: 100 euro/lună plus garanţie,
pentru o persoană cu serviciu. 
Telefon: 0745.202.448.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI
l Vând teren agricol în Deva, 2

parcele 12.800 mp şi 5500 mp, peste
calea ferată Grigorescu (fosta fermă
Dima) şi teren intravilan în Deva,
3500 mp şi 5000 mp. Preţ negociabil.
Tel. 0725.622.168.

l Vând teren intravilan, 448 mp,
în Brad, str. Eroilor, nr.6 (aproape 
de Liceul ,,Avram Iancu”). Utilităţi:
apă, canalizare, curent electric, 
posibilitatea de a construi clădire 
(P sau P+1). Preţ: 15.000 lei. 
Detalii la tel. 0726.115.468.

l Vând teren intravilan Deva, Vul
can 1247 mp, cu utilități la poartă, 
FS 6 m, 15 euro/mp. Tel. 0743.137.888.

l Vând teren extravilan în Deva,
zona Roci, str. Coziei, lângă pensiunea
”Moș Opincă”. Facilități:  apă, curent.
Telefon: 0787.807.361, 0254.211.081.

l Vând teren în comuna Șoimuș
(în spatele târgului auto)   Bălata, în
suprafață de 4.300 mp și în Căinelu de
Jos, 4600 mp, cu utilități (fântână și
curent). Preț negociabil, telefon:
0733.483.073.

l Vând teren intravilan, 2269 mp,
toate utilităţile în zonă, pe DN 7 Deva
Arad, la 5 km de Deva. Accept colabo
rare cu agenţii. Preţ: 12 E/mp, telefon:
0746.971.870.

l Vând teren, 1900 mp,  în Bretea
Mureşană, aproape de şosea. La capă
tul terenului este stâlpul de curent, se
poate construi casă sau cabană. Tele
fon: 0771.102.826. 

l Vând  3 ha teren arabil în Săuleşti
şi 1,3 ha în Simeria. Preţ: 500 euro/ha,
cu proiect topografic întocmit, carte
funciară. Telefon: 0745.202.448.

l Vând teren intravilan, 
Luncoiu de Jos, lângă şosea. 
Tel.: 0254.684.775, 0720.067.310.

AUTO
l Vând garaj sub bloc, uși înalte,

spațios, toate utilitățile, zona Piață,
Deva. Preț: 12.500 euro, telefon:
0727.974.306.

l Vând Dacia Logan 1,5 DCI, AF
2006, proprietar, 98.000 km, reali, gri
metalizat, închidere centralizată,
servo, geamuri fumurii, cauciucuri
varăiarnă, stare foarte bună, ITP
2016, plus asigurare. Dau contract de
comodat prin notar, mașina se poate
vedea pe OLX. Preț: 11.500 lei, nego
ciabil, telefon: 0751.813.770.

l Vând Ford Fiesta, AF 1999, ben
zină, 1,3 cc, vișiniu, trei uși, înmatricu
lat recent, taxe achitate, nerecuperate,
consumabile schimbate, stare motor
foarte bună, Deva. Preț: 1200 euro,
telefon: 0745.214.574.

l Vând urgent patru cauciucuri de
iarnă, Pireli, în bună stare, Deva. Preţ
40 lei/bucată, telefon: 0751.571.795.

l Vând VW Golf, AF 1998, înma
triculat, adus recent, taxe achitate,
stare foarte bună, Simeria. Preţ: 2300
euro, negociabil, telefon:
0254.262.906, 0733.547.893.

l Vând Ford Focus Break, adus re
cent din Germania, ABS, ESP, comenzi
volan, airbaguri, faruri reglabile elec
trice, jenţi plus cauciucuri de iarnă
vară, albastru metalizat, stare
perfectă. Preţ: 1.190 euro, telefon:
0728.706.907.

OFERTE DE SERVICIU
l Persoană fizică execut reparaţii

la maşinile de cusut. Tel.
0723.499.284.

l Angajez, cu normă întreagă sau
șase ore, femeie de serviciu pentru  un
local de alimentație publică din Vețel. 
Telefon: 0721.039.672.

l Caut persoane de sex feminin
(2545 de ani) pentru post fix, cu con
tract în agricultură, vânzătoare şi în
grijitoare în Italia. Rog şi ofer
seriozitate. Tel: 00393889889277.

l Angajez menajeră, Hunedoara,
telefon: 0753.083.333.

l Persoană fizică, execut
reparaţii la maşinile de cusut. 
Telefon: 0723.499.284.

l Îngrijesc un bătrân sau o
bătrână, în schimbul locuinţei, prin
acte notariale. Telefon: 0727.238.856.

l Îngrijesc, în Brad,  copil 
(mai mare de 2 ani) sau persoane în
vârstă, neimobilizate la pat. 
Telefon: 0731129646.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Tel. 0753.128.090.

l Fac menaj, de douătrei ori pe
săptămână, la familii. Sunt serioasă
şi prezentabilă. Pot să prestez servicii
de menaj şi cu ora. Tel. 0720.104.784.

l Persoană fizică execut referate şi
proiecte nivel facultate şi proiecte 
licenţă, lucrări dizertaţie, domeniul 
economic. Preţuri avantajoase. 
Tel. 0723.683.113.

CERERI DE SERVICIU
l Doamnă serioasă, credincioasă,

doresc să îngrijesc copii, persoane în
vârstă neimobilizate la pat, fac
curăţenie 48 ore. Rog seriozitate.
Telefon: 0731.129.646.

l Caut  loc de muncă cu ziua sau
cu carte de muncă. Muncesc orice,
sunt harnic  şi nu consum alcool, 
Deva, str. Călugăreni nr.131, 
telefon: 0716.883.268.

l Pensionară, doresc să îngrijesc
bătrâni bolnavi sau cu alte probleme,
sau copii, zilnic, 810 ore. 
Telefon 0732.123.396.

l Caut un loc de muncă în Deva:
în comerţ, facturare, curierat, marke 
ting. Am experienţă, sunt prezentabilă,
serioasă şi disponibilă la program.
Telefon: 0720.104.784.

MATRIMONIALE
l Domn, 57 de ani, cu apartament

proprietate personală și serviciu,
doresc   să cunosc o femeie de aceeași
vârstă cu mine, pentru prietenie sau
căsătorie. Rog seriozitate ! Telefon:
0720.296.975.

l Doresc cunoștință cu o doamnă
serioasă pentru întemeierea unei
familii. Eu am 60 de ani, nu consum al
cool, nu fumez, nu am copii. Rog seri
ozitate ! Telefon:0725.769.001.

l Intelectual din Hunedoara, 
69 de ani, simpatic, doresc conviețuire
cu o doamnă elegantă, până la 65 de
ani. Dacă poate să stea la mine. 
Telefon:0740.234.073.

l 46/1,75/75   spirit foarte
tânăr, fără vicii, divorțat, modest, cal
ități morale deosebite, doresc con
viețuire cu o doamnă serioasă,
inteligentă, veselă, feminină. Cine nu
corespunde să nu deranjeze ! Telefon:
0767.018.707, 0721.380.124.

l Domn, necăsătorit, fără
obligații, 46 de ani, înălțime 1,80,

bine făcut, fără vicii, caut o doamnă
sau domnișoară (1,681,75), suplă,
pentru a avea o relație serioasă, 
căsătorie. Tel.: 0720.749.271,
004368181962283.

l Domn, creştinortodox, cu două
venituri acceptabile, fără vicii sau
obligaţii, nematerialist, doresc căsăto
rie cu o doamnă până în 55 de ani, ne
materialistă, cu credinţă şi frică de
Bunul Dumnezeu. Rog seriozitate!
Telefon:0725.318.158.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator –

punct de lucru  al SC Davi Bruno Caffe
SRL Brad, CUI 29414876. Se declară
nul.

DIVERSE
l Vând calorifere electrice și mini

radiator electric, Deva. Preț: 60 lei,
telefon: 0743.137.888.

l Vând TEILIGE KOCHTOTE, set,
vase inox, plită cu inducție, voltaj 220
V/240 V, senzori. Preț: 4.500, negocia
bil, telefon: 0254.211.731.

l Vând produse apicole: miere
brună, polen, propolis etc. Calitate
bună, Deva. Telefon: 0743.137.888.

l Vând canapea clasică, cu ladă,
solidă, lemn furniruit, 190/125, Deva.
Preț: 90 lei, telefon: 0743.137.888.

l Vând cărucior cu rotile, nou, în
pachet, ieftin, pickup cu două difu
zoare, marca ”Acord”, plită electrică de
gătit cu inducție plăci de muzică 
populară din toate regiunile. Telefon:
0730.853.220, 0254.232.724.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro

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.
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l Vând haină din blană de
castor tuns, culoare crem, cu
guler de vulpe argintie,  ¾, croi
modern, mărimea 46, nouă. Preţ:
300 euro, tel. 0761.327.773.

Aveţi probleme în 
rambursarea creditului în

franci elveţieni (CHF)? 
Apelaţi la tel. 0720.692.501

sau 0254.215.479,
între orele 1014.

CABINET DE  BIO RE  ZONAN ŢĂ.
Oferim servicii de testare a

sănătăţii, cu ajutorul unui aparat
performant de biorezonanţă.

Telefon: 0726.668.286, orele 921,
de luni până vineri.



frumuseţea câmpurilor cu
granit, a peisajelor, a arhitec-
turii tradiţionale locale, din
satele Ohaba şi Sibişel. Traseul
continuă spre Nucşoara - la
Centrul de vizitare al Parcului
Naţional Retezat, Mălăieşti -

unde pot vizita  Cetatea de la
Mălăieşti şi pot admira  flu-
turii, dar şi florile din Fâneţele
cu narcise,  şi Peştera – unde
pot descoperi un adevărat
complex al tehnicii populare
compus din o moară, o vâl-

toare şi un cuptor de var.
Proiectul “„Poteca tematică

Valea Dinozaurilor” a fost
derulat pe parcursul verii
2015 de către Asociaţia Geo-
media, împreună cu voluntarii
pentru Geoparc.
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Sfârşitul de săptămână se poate transforma
întro excursie foarte relaxantă pe Valea Di
nozaurilor, acolo unde a fost refăcută una din

tre cele mai frumoase poteci tematice din România.

Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește
dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
Titlul proiectului: „Măsuri integrate de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural din regiunile Vest
și Centru”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/184/5.2/S/152052

COMUNICAT DE PRESĂ
DATA: 16.10.2015

Măsuri integrate de ocupare pentru un loc de muncă !
În perioada martie-decembrie 2015, Fundația „CONEXIUNI” Deva împreună cu partenerii S.C. Terra Nova Group

SRL Alba-Iulia, S.C. TEAM Consulting SRL Deva și S.C. Danyna Style SRL Deva implementează proiectul „Măsuri
integrate de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural din regiunile Vest și Centru”. Acest
proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție
5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane
și ocuparea forței de muncă” și are ca obiectiv principal: îmbunătățirea calității resurselor umane în zone foste in
dustrializate din mediul rural al județelor Hunedoara și Alba, prin furnizarea de programe integrate și facilitării in
tegrării pe piața muncii în ocupații nonagricole, în corelare cu cerințele pieței muncii locale şi regionale.

Proiectul se adresează unui număr de 200 de persoane inactive și persoane ocupate în agricultura de subzis-
tență din zone foste industrializate din mediul rural al județului Hunedoara   și al județului Alba  .

In aceasta perioada in judetul Hunedoara se efectueaza urmatoarele cursuri de formare profesionala, in cadrul
activitatii  „Organizarea si furnizarea de programe de formare profesionala pentru persoanele din mediul rural „:

•  comunicare în limba engleză, 
•  confecționer ansamblor articole din textile, 
• lucrător in comerț,

iar activitatea “ Furnizarea serviciilor de plasare la locul de munca “ se implementeaza in localitatiile Criscior
(judetul Hunedoara ), Vadu Motilor si Poiana Vadului ( judetul Alba ) .

Va invitam sa vizitați site-ul proiectului nostru :  http://www.fundatiaconexiuni.ro/masuri-de-ocupare-
pentru-fostele-zone-industriale

Informaţii suplimentare:
Fundatia ,,CONEXIUNI” – Solicitant
Deva, Aleea Viitorului, nr. 2 A, parter, județul Hunedoara 
Telefon: 0729123472, email: fundatia.conexiuni@yahoo.com
Persoană de contact: AVRAM Mihai Ioan, functie: Specialist formare, consiliere, informare

Haţeg - Valea Dinozaurilor
din Geoparcul Dinozaurilor
Ţara Haţegului, considerată
una dintre cele mai frumoase
7 poteci tematice din Româ-
nia, îi invită pe turişti la o călă-
torie fascinantă pe urmele
dinozaurilor pitici. Este, de alt -
fel, şi primul proiect de land
art din Ţara Haţegului. 

„Mi-a plăcut foarte mult
acest proiect și mă bucur că
am putut lua parte la el,
deoarece m-a ajutat să îmi
cunosc mai bine locurile în
care am copilărit. Cred că prin
amenajarea traseului îi ajutăm
și pe turiști să descopere fru-
musețea acestei Văi a Dinoza-
urilor”, este de părere Andreea
Cioană, voluntar. “Proiectul
Valea Dinozaurilor a
reprezentat pentru mine o
mare parte din timpul liber
petrecut într-un mod plăcut,
interesant şi creativ alături de
o echipă care mi-a devenit, pe
parcursul verii, foarte dragă”,
apreciază Petra Lînaru, volun-
tar.

Pe traseu
Pe parcursul celor 8 km de

traseu, între localităţile Sîn-
petru, Ohaba Sibişel şi
Nucşoara, vizitatorii au parte
de o mulţime de surprize.
Punctul de început al călăto-
riei este Casa Tradiţiilor unde
pot afla povestea comunităţii
din Sîntămăria Orlea şi a
locurilor unde s-au descoperit
primele fosile de dinozauri. 

În imediata apropiere, Casa
Dinozaurilor Pitici îi introduce

în lumea dinozaurilor unici la
nivel mondial datorită dimen-
siunilor lor, dar şi a paleon-
tologiei (domeniul care se
ocupă cu studiul acestora), iar
apoi pot descoperi biserica
din Sînpetru, unul dintre cele
mai vechi monumente de zid.

Balaurul Petrică
Dar până să ajungă să îi

cunoască pe cei mai mici di-
nozauri din lume, “la Groapă”,
pe Valea Sibişelului, vizitatorii
sunt întâmpinaţi de prieteno-
sul balaur Petrică. Aici pot re-
nunţa la maşină, se pot odihni
în spaţiul de relaxare, iar cei
mici pot să tragă o porţie
zdravănă de joacă împreună
cu simpaticul balaur. 

Traseul merge mai departe
spre punctul numit “la
Scoabă”. Un lac din pietre al-
bastre creează atmosfera din
vremea dinozaurilor când, pe
aceste locuri, era o insulă
tropicală înconjurată de apele
Mării Thetys, iar crocodili şi
ţestoase se bălăceau în voie.
Odată trecut lacul, turiştii pot
lua loc în amfiteatrul în aer
liber, pot asculta concertul na-
turii şi pot face cunoştinţă cu
locurile şi creaturile care le
populau acum 72 de milioane
de ani, prin intermediul
panourilor informative. 

Alte atracţii
După întâlnirea cu locurile

de baştină ale dinozaurilor
pitici, turistul îşi poate con-
tinua traseul pe jos sau cu bi-
cicleta, pentru a se bucura de

Balaurul Petrică - atracţia 
potecii Valea Dinozaurilor

Azi împlineşti cea mai
frumoasă vârstă şi o
viaţă nouă te aşteaptă
înainte, o viaţă care îţi
dorim săţi fie plină de
dragoste şi fericire. 

La Mulţi Ani !
Kevin, Ioana şi
Mihai BIRO


