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ZODIAC
Consilierii judeţeni care 
absentează de la şedinţele pe
comisii şi în plen, îşi vor pierde
o parte din banii cuveniţi. Unii
dintre aleşi şi‐au primit 
indemnizaţiile diminuate. /p.3

TAXARE DREPTURI

Fondat de Cornel POENAR

Anunţuri de 
mare şi mică publicitate
în ziare locale şi centrale
Deva, 22 Decembrie, 37A • Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Călătorii pot cere despăgu‐
biri dacă trenul pe care l‐au
ales pentru o anumită desti‐
naţie a înregistrat întârzieri
mai mari de 60 de minute.
/p.11

Pag. 7 ‐ Interviu cu antrenoarea 
MARTHA KAROLY

Întrecerile CM de
gimnastică de la
Glasgow s‐au
încheiat și au de‐
venit, de acum,
istorie. Sportivii
noștri se întorc acasă cu două medalii. Una
de bronz, cucerită de Larisa Iordache la indi‐
vidual compus, și un argint,   pentru Marian
Drăgulescu, la sărituri, dar și cu speranța că…
la anul va fi mai bine. /p.6

SPORT

BOGDAN TĂNASĂ –
OMUL CARE DĂRUIEŞTE CASE

Bogdan Tănasă
este protago‐
nistul din
această săp‐
tămână al cam‐
paniei civice
„Premianţii
fără premii”,
care are loc în
fiecare sâm‐
bătă, de la ora
11, 00, în Deva. 

Bogdan Tănasă este din Iași şi împreună
cu prietenii săi a ales să ofere bucurie,
siguranță, zâmbete și demnitate celor
necăjiți. A reușit până acum să constru‐
iască șase case pentru copiii nevoiași.
Identifică unele cazuri dramatice, își
mobilizează prietenii și le reconstruiește
casele, pentru ca acestea să redevină
cămine primitoare pentru sufletele de
acolo. Aşa a reușit să redea demnitatea
unui număr de 24 de copii, pe care nu‐i
cunoștea. A aflat despre condițiile im‐
proprii în care locuiau și a ales să‐i ajute
prin proiectul Casa Share. 

NovaEnergy
Energie pentru tine!

Energie electrică şi gaze naturale
mai ieftine.

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

PPaarrccuull  ddee  AAffaacceerrii  SSiimmeerriiaa
--  rreessuusscciittaarree  ccuu  bbaannii  
ddee  llaa  jjuuddeeţţ

Fiecare zodie în parte are atât
caracteristici pozitive, cât și
negative. Important este să
fim conștienți de ele și, dacă
este posibil, să le ținem sub
control./p.8‐9



Simeria - Realizat în baza
unui proiect în valoare de 5
milioane de euro, Parcul de
Afaceri din Simeria stă ne-
folosit la capacitate de
aporoape un an de zile. Gân-
dit ca un spaţiu în care
firmele îşi pot începe o
afacere, activitatea Parcului
de Afaceri a fost grevată de
tarifele mari faţă ce ceea ce
oferă piaţa reală. Practic, din
cauza chiriilor exagerate,
spaţiile de birouri şi halele de
producţie sunt aproape ne-
folosite. Consiliul Judeţean
Hunedoara a decis să in-
vestească în managementul
acestui Parc de Afaceri, pen-
tru a-l refuncţionaliza şi a-l
reda celor care au nevoie de
el.

Un nou start
„Practic, încercăm să asi -

gurăm un start pentru ceea
ce înseamnă acest proiect.
Am înfiinţat 18 locuri de
muncă şi am alocat sumele
de bani necesare deschiderii

porţilor acestui parc de afac-
eri. Trebuie menţionat că
sumele de bani alocate vor fi
returnate apoi la bugetul CJ
Hunedoara, pentru că acest
parc are ca scop generarea
unor venituri şi a unui profit”,
a spus preşedintele CJ Hune-
doara, Adrian David.

Activitatea de conducere a
Parcului de Afaceri va fi deru-
lată prin Agenţia de Dez-
voltare Economică şi Socială
Hunedoara (ADEH). Direc-
torul acesteia, Cosmin Joiţoiu,
spune că a fost nevoie de
modificarea planului de afac-
eri pentru ca investiţia să
aibă şanse de a devini viabilă.

Tarife nerealiste
„Tarifele au fost total nere-

aliste. Planul de afaceri a fost
scris în perioada 2007-2008
şi unele tarife nu mai coincid
cu realitatea. În opinia mea,
nu au coincis niciodată, însă
indicatorii din planul de afa -
ceri sunt obligatorii”, a de-
clarat Joiţoiu.

Noile tarife de închiriere a
spaţiilor de birouri, expo -
ziţionale şi a halelor de pro-
ducţie din Parcul de Afaceri
au scăzut, prin noua abor-
dare, chiar şi de trei ori. Ast-
fel, dacă înainte sala de
conferinţe se putea închiria
cu 1.300 euro pe un eveni-
ment de trei ore, acum tariful
se va calcula pe oră şi are o
valoare de 150 de euro. În
ceea ce priveşte spaţiile ex-
poziţionale, acestea vor fi
închiriate la 1 euro/mp/zi, de
la 10 euro pentru un eveni-
ment de trei zile. 

Modificări au fost efectu-
ate şi la tarifele de închiriere
a spaţiilor de birouri pentru
care firmele vor plăti 2
euro/mp/lună.

Parcul de afaceri din Sime-
ria este destinat între-
prinderilor mici şi mijlocii.
Dispune de spaţii pentru 16
birouri, două hale de pro-
ducţie, spaţii expoziţionale
de peste 3.500 mp şi o sală de
conferinţe cu 320 de locuri. 
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Şomaj peste medie
Rata şomajului în judeţul Hunedoara la sfârşitul lunii

septembrie era de 6,08%, mai mare cu 1,2% faţă de media
înregistrată la nivel naţional. Rata şomajului se menţine
într-o creştere uşoară comparativ cu luna august, relevă
datele statistice al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă (AJOFM) Hunedoara. În total, în evidenţele
agenţiei se află 11.500 persoane care caută un loc de
muncă şi doar 29% dintre acestea sunt beneficiare ale in-
demnizaţiei de şomaj. 

Câine periculos
Un tânăr din Lupeni a fost amendat cu 1500 de lei de

către jandarmi pentru că avea un câine periculos, fără bot-
niţă. Tânărul a fost sancţionat de jandarmi într-o zonă
cunoscută din Lupeni, unde era necesar ca animalul să
poarte botniţă, potrivit legii. 

Răceli de sezon
Peste 1.400 de persoane s-au îmbolnăvit de infecţii

acute ale cărilor rspiratorii în ultimele şapte zile. Dintre
bolnavi, 450 au fst diagnosticaţi cu pneumonii şi 135 de
persoane au necesitat internare. În judeţ nu există niciun
caz de gripă, a informat DSP Hunedoara. 

La loc comanda
După o serie de proteste spontane, Guvernul a adoptat

o ordonanță de urgență prin care a fost abrogat un articol
de lege ce permitea acordarea unei majorări salariale unor
categorii de personal din Ministerul Finanțelor Publice.
Salariaţii din administraţiile financiare din ţară, inclusiv cei
din judeţul Hunedoara, au protestat pentru faptul că doar
colegii lor din structurile centrale beneficiau de majorări.
Ei au acuzat discriminarea care se crease între salariile
celor din aparatul propriu al Ministerului de Finanţe şi an-
gajaţii din teritoriu. Sindicaliştii au spus că au la fel de mult
de lucru ca şi colegii lor din Bucureşti, cu diferenţa că
salariile celor din Capitală erau mai mari cu 62%.

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

Un plan de afaceri întocmit la modul nerealist şi rămas aşa timp de mai
mulţi ani a făcut ca firmele să privească cu reţinere oferta Parcului de
Afaceri Simeria. De vină sunt tarifele de închiriere stabilite prin respec

tivul plan de afaceri, valorile calculate în perioada de dinaintea crizei economice
fiind acum clar disproporţionate comparativ cu realitatea de pe piaţă. 

Tarifele exorbitante
din Parcul de Afaceri
Simeria s-au modificat

Câteva sute de
locuitori ai munici 
piului Deva au

depus cereri la Direcţia
de Asistenţă Socială din
cadrul primăriei pentru
acordarea ajutorului de
încălzire al locuinţei,
pentru perioada noiem
brie 2015martie 2016. 

Astfel, peste 200 de
familii au cerut subvenţii
pentru încălzirea cu gaz me -
tan şi doar 36 pentru en-
ergie termică livrată din
sistemul centralizat.

Cetăţenii pot să vină cu
dosarele de ajutor până în
20 noiembrie. Cei care vor
depune documentele mai
târziu de acest termen, vor
intra în drepturi din luna de-
cembrie. Anul trecut au fost
1.500 de persoane care au
beneficiat de ajutor de
încălzire. Conţinutul dosaru-
lui ce trebuie depus la Di-
recţia de Asistenţă Socială
(situată în fosta clădire a
hotelului pieţii) se poate
vizualiza pe site-ul www.pri-
mariadeva.ro. Actele trebuie
să fie actua lizate. 

Ajutoare pentru încălzire



Deva – Absenţele nemoti-
vate ale consilierilor judeţeni
de la şedinţele pe comisii sau
de la cele în plen vor fi
sancţionate de conducerea
Consiliului Judeţean (CJ)
Hunedoara. Preşedintele
Adrian David (PNL) pare că
doreşte să instituie o stare de
normalitate în ceea ce
priveşte modul în care sunt
retribuiţi consilierii aleşi. 

Astfel, consilierii judeţeni
care nu participă la şedinţele
comisiilor de specialitate sau
în plen primesc indemnizaţii
diminuate proporţional cu
numărul absenţelor, măsura
fiind deja aplicată în mai
multe cazuri. Indemnizaţia
unui consilier judeţean este
de 750 de lei pe lună, îm-
părţită egal între şedinţele pe
comisii şi cea de plen.

Cinci au fost
pedepsiţi

„Consilierii care nu par-

ticipă la şedinţe nu sunt
plătiţi. Este o chestiune de
normalitate. Nu am datele ex-
acte, dar cred că în situaţia
aceasta au fost cinci, maxi-
mum şapte consilieri”, a spus
preşedintele CJ Hunedoara.
Întrebat dacă are cunoştinţă
de consilieri care şi-ar fi luat
indemnizaţia deşi n-au fost la
şedinţe, Adrian David şi-a ex-
primat speranţa că acest
lucru nu s-ar fi întâmplat pen-
tru că altfel am fi avut parte
de o faptă penală pentru fals
în acte. 

12 la DNA
Pe de altă parte, patru con-

silieri judeţeni au lipsit moti-
vat de la ultima şedinţă a CJ
Hunedoara. Cei patru au fost
chemaţi însă la sediul DNA
Alba Iulia pentru a fi audiaţi
în legătură cu un dosar de
corupţie în care este anchetat
fostul preşedinte al CJ Hune-
doara, Mircea Moloţ. De

menţionat este faptul că
aceşti consilieri au fost
chemaţi la audieri în calitate
de martori şi încadrarea lor a
rămas aceeaşi şi după întâl-
nirea cu procurorii anti-
corupţie. 

De altfel, la DNA Alba ar
urma să fie audiaţi ca martori
toţi consilierii judeţeni,
citarea acestora fiind făcută în
ordine alfabetică. Primele au-
dieri ale consilierilor judeţeni
au început săptămâna tre-
cută, între cei care au apărut
în faţa procurorilor DNA Alba
numărându-se şi actualul
preşedinte al CJ Hunedoara.

Dosarul Moloţ
După cum se ştie, fostul

preşedinte al CJ Hunedoara,
Mircea Moloţ, este cercetat
penal într-un dosar în care
este acuzat de trafic de influ-
enţă, luare de mită, spălare de
bani, în forma instigării, con-
flict de interese şi deţinerea
fără drept a unui document ce
conţine informaţii secret de
stat.

În acelaşi dosar mai este
anchetat fostul vicepreşed-
inte al CJ Hunedoara, Tiberiu
Balint, acuzat de procurorii
anticorupţie de săvârşirea in-
fracţiunilor concurente de
luare de mită, fals în înscrisuri
sub semnătură privată şi
spălare de bani. 

Cercetările din dosar îi
vizează şi pe oamenii de afac-
eri Emanoil Milică Pup, Vasile
Axinte şi Roberto Venter-
ginerele lui Mircea Moloţ.
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Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara este decis să facă ordine în
ceea ce priveşte prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţele pe comisii şi în
plen. Absenţele vor fi taxate prin reducerea indemnizaţiei de şedinţă cuvenite.

Preşedintele CJ Hunedoara
taie din banii 
consilierilor chiulangii

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.

Personalul medical
de la spitalul din
Haţeg, dar şi medici

şi asistente din alte local
ităţi ale Ţării Haţegului,
sunt invitaţi să ia parte la
ediţia din acest an a
Zilelor medicale ale Ţării
Haţegului.

Haţeg – Medicina mo -
dernă este strâns legată de
informaţie, de accesul la tot
ceea ce este nou în acest
domeniu complex, dur, dar şi
extrem de frumos al soci-
etăţii. Un contact permanent
cu ultimele descoperiri ale
ştiinţei reprezintă o condiţie
de bază pentru a putea prac-
tica o medicină de succes. De
aceea, este lăudabilă iniţia-
tiva Spitalului Orăşenesc din
Haţeg de a organiza, în pe-
rioada 12-14 noiembrie,
manifestarea „Zilele me-di-
cale ale Ţării Haţegului”.

Evenimentul va reuni la
Haţeg profesori universitari,
lectori şi asistenţi care vor
prezenta cazuri şi metode de

tratament moderne, de la
cele de chirurgie toracică,
trecând prin ortopedia pedi-
atrică şi finalizând cu
cercetările din domeniul
transfuziilor sanguine. De
asemenea, în programul
manifestării sunt înscrise
teme de disertaţie ale unor
medici din Spitalul Haţeg,
acestea fiind axate pe di-
verse protocoale ce trebuie
respectate în stabilirea unor
diagnostice şi tratamente,
inclusiv intervenţiile chirur-
gicale. 

Evident, temele propuse
participanţilor sunt mult
mai diverse şi complexe
decât ceea ce se poate trans-
mite prin aceste rânduri şi,
de aceea, invitaţia gazdelor
este ca toate cadrele me-
dicale din zona Haţegului,
dar nu numai ele, să par-
ticipe la această manifestare
ştiinţifică. 

Evenimentul va avea loc la
Spitalul Orăşenesc şi la casa
de cultură din Haţeg.

Zilele medicale ale 
Ţării Haţegului
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Sărbătoarea Îngerilor și
Arhanghelilor

Data de 8 noiembrie este și
o zi de cinstire închinată
Sfinţilor Îngeri şi Arhangheli,
pentru că, ei ne ajută să
cunoaştem voia Domnului şi
s-o putem împlini. Numărul 8
este simbolul vieţii veşnice, iar
noiembrie este a noua lună de
la creaţie, care s-a săvârşit în
luna martie, ca un simbol al
celor nouă cete îngereşti. Prin
cuvântul “arhanghel” înţe -
legem "mai mare peste îngeri"
sau "cel dintâi dintre îngeri.
“Înger” înseamnă vestitor,
pentru că, ei vestesc pe pă -
mânt şi fac cunoscută oame-
nilor voia lui Dumnezeu.

Vara Arhanghelilor
Ține doar o zi și este păcat

să nu o cinstim ”vara ar -
hanghelilor”. Munca în aceas -
tă zi este considerată a fi un
semn de sfidare a puterii di-
vine. Iar, cel care încalcă
această tradiție, se va chinui
mult în ceasul morții sale.
Tradiția spune că între sfinții
Mihail și Gavriil și ziua de
Craciun trebuie să aiba loc
"vara iernii", adică vreo trei-
patru zile călduțe și
binevoitoare. Superstiţiile din
popor spun că în această zi
este bine să se aprindă o
lumânare pentru sufletul
celor osândiți sau sinucigași. 

Sfântul Arhanghel 
Mihail

Este eroul luptător a lui
Dumnezeu. În limba ebraică,
Mihail înseamnă" Puterea lui

Dumnezeu". Poartă sabie de
foc şi are slujba de a păzi
legea lui Dumnezeu şi de a
birui puterea vrăjmaşilor.
Este, de asemenea, voievodul
oştilor cereşti şi cel dintâi din
ceata Sfinţilor. Când Lucifer a
greşit în cer şi au început a
cădea mulţime de îngeri,
toate puterile cereşti tul-
burându-se, Arhanghelul Mi-
hail  a strigat: ”Să luăm
aminte”! Din clipa aceea, a
încetat căderea îngerilor, căci
toţi luând aminte de glasul lui
şi la greşeala îngerilor răi, au
căzut înaintea slavei lui Dum-
nezeu, preamărind numele
Lui. Tot Mihail s-a certat cu
diavolul în pustiul Arabiei
pentru trupul lui Moise,
zicând: Certe-te pe tine Dom-
nul! (Iuda 1, 9). De asemenea,
el a însoţit pe poporul ales
din Egipt în pămîntul făgă-
duinţei. El a adus cele zece
pedepse peste poporul cel
împietrit al lui Faraon. El s-a
arătat păzitor oştilor lui Isus
Navi, căruia i-a zis: ,,Eu sînt
Voievodul oştilor Domnului şi
acum am venit” (Iosua 5, 14).

Sfântul Arhanghel
Gavriil

Acționează în multe situ-
ații împreună cu arhanghelul
Mihail; ei ghidează, susțin, in-
spiră, veghează, ocrotesc,
protejează mari colectivităţi
umane. În limba ebraică
Gavriil înseamnă "bărbat-
Dumnezeu" şi este arhan -
ghelul bunelor vestiri de
bucurie. Nu mai poartă sabie
de foc, ci crin de neîntinată

bucurie. El a fost ales şi trimis
de Dumnezeu la Fecioara din
Nazaret să-i vestească taina
cea mare a întrupării Domnu-
lui. 

Tot el a adus vestea zămis-
lirii Maicii Domnului dum-
nezeieştilor ei părinţi,
Ioachim şi Ana. A vestit în
templu Sfântului Zaharia că

soţia lui va naşte la bătrîneţe
pe Sfântul Ioan Botezătorul. A
dus vestea cea bună Anei,
mama proorocului Samuil.
Sfântul Arhanghel Gavriil a
dus la cer rugăciunea Fe-
cioarei Maria când petrecea
în templu. I se arăta adesea
şi-i descoperea taine ne-
grăite, ducând  hrană în-
gerească la Sfânta Sfintelor. 

El a auzit despre taina în-
trupării lui Hristos, rostind
cel dintâi numele Preadul-
celui Iisus. De asemenea, el a
vestit păstorilor că în
Betleem s-a născut Mesia.
Liniștindu-l pe Iosif, i-a
poruncit să fugă în Egipt cu
Pruncul şi iarăşi să se în-
toarcă în Nazaret. 

Ocroteşte fecioarele,
mamele, păzeşte pruncii,
duce rugăciunile cele fierbinţi
la Dumnezeu şi aduce înapoi
împlinirea cererilor. El ajută
la înmulţirea şi mântuirea
neamului omenesc.

Credințe și obiceiuri 
• În sâmbăta dinaintea săr-

bătorii Arhanghelilor Mihail și
Gavril se dau pomeni de sufle-
tul morților, se aprind lumâ nări
și se fac pomeni, ziua numindu-
se ”Moșii de Arhangheli”.

• Sfinții arhangheli sunt
percepuți, în popor, ca ființe
divine, care veghează și
ocrotesc oamenii. 

• În tradiția populară se
spune că Arhanghelul Mihail
poartă, uneori, cheile Raiului
și luptă împotriva diavolilor.
De asemenea, el stă la capul
bolnavilor, când le este dat să
moară și la picioare, dacă le
este sortit să mai trăiască. 

• În zonele de munte,
arhanghelii erau considerați
ocrotitorii oilor. Ciobanii
făceau turte din mălai, pe care
le aruncau în mijlocul oilor.
Dacă turta cădea cu fața în
sus, era mare bucurie. Se cre-
dea că primăvara toate oile
vor avea miei. Dacă ea cădea
cu fața în jos, era mare
supărare.

www.crestinortodox.ro

Biserica Ortodoxă cinstește, în fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril şi a tuturor Puterilor
Cereşti celor fără de trupuri. În popor, această sărbătoare mai poartă numele de ”vara arhanghelilor”. 

Soborul Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavril



Întrecerile Campionatelor Mondiale de gimnas
tică de la Glasgow sau încheiat și au devenit, de
acum, istorie. Dar, nouă, iubitorilor gimnasticii

românești, neau dat destule dureri de cap. 
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Sportivii noștri se întorc
acasă cu două medalii. Una
de bronz, cucerită de Larisa
Iordache la individual com-
pus, și un argint,   pentru
Marian Drăgulescu, la sărit-
uri, dar și cu speranța că…la
anul va fi mai bine. Adică,
echipele să se califice la
Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro, după concursul pre-
olimpic programat în luna
aprilie.

Am putea spune că, obiec-
tivul  stabilit de către  fede -
rație înainte de plecarea la
Glasgow, a fost îndeplinit
doar pe jumătate.

Judecând la rece, situația
calificării echipelor la Rio
este încă incertă, deoarece
rezultatele de la  mondiale au
arătat adevărata problemă a
gimnasticii noastre. Nu avem
echipe nici la fete, nici la
băieți. Aveam doar câteva in-
dividualități cu care ne
batem  și, cam atât. La fete,
rezervele chiar dacă sunt
gimnaste crescute la centrul
de la Deva, au mari carențe în
ceea ce privește revenirea lor
la nivelul  care le-a consacrat.
Este cazul Andreei Mun tea -
nu, care trece printr-o pe-
rioadă de neîncredere în
posibilitățile ei, dar Ana-
Maria Ocolișan pierde  lupta

din cauza problemelor me -
dicale. Iridon nu se ridică
încă la pretențiile solicitate
de astfel de concursuri,  iar
Stănilă are evoluții oscilante.
Singura gimnastă de la CNS
Cetate Deva, care a confirmat
și ține sus  drapelul clubului,
este Laura Jurcă, clasată pe
un onorat loc 8 la concursul
individual compus de la Glas-
gow, în condițiile în care doar
SUA și România au avut gim-
naste între primele opt din
lume la aceste întreceri.

Am avut posibilitatea să
vedem o competiție de-
osebită, un spectacol  minu -
nat, cu  o luptă curată pentru
medalii. Dacă gimnastele din
SUA au dominat la fete, iar
japonezii au  fost lideri la
băieți, se cuvine să men -
ționăm că și alte țări au pro -
bleme  legate de generațiile
cu care  participă la  com-
petiții. 

Rușii nu s-au văzut mai
deloc, fetele au  pierdut de-
mult lupta pentru podium,
iar la masculine, gimnaștii nu
reușesc să urce pe podiumul
de la  individual sau la fi-
nalele pe aparate, așa cum au
făcut-o în anii trecuți.

Chinezii au prezentat o
echipă  feminină care are
însă probleme la două

aparate (bârnă și sol), iar la
băieți mai au două vedete cu
care speră la mai mult la
Jocurile Olimpice.

Surprinzătoare dar oare-
cum previzibilă comportarea
sportivilor din Marea Bri-
tanie, medaliați la ambele
secțiuni în întrecerile pe
echipe.

De remarcat faptul că în
top urcă încet, încet, gimnaști
din Coreea sau din Brazilia la
masculin, din Olanda și din
Belgia la feminin, în detri-
mentul țărilor consacrate.

Revenind la  ceea ce s-a în-
tâmplat cu sportivii noștri la
mondiale e greu de apreciat
situația. Înlocuirile solicitate

de către COSR nu credem că
vor schimba  prea mult în
ccea ce privește calificarea ,
cel puțin a fetelor la Jocurile
Olimpice. Trebuie însă  să
sperăm că Larisa Iordache nu
se va retrage și că va fi aptă
medical  pentru a participa la
competiția de la Rio.Cel mai
probabil se va merge pe actu-
ala formulă de achipă, cu Ior-
dache, Jurcă, Bulimar,
Ocolișan, Iridon și Munteanu
(care  va fi nevoită să își pre-
cizeze foarte  curând obțiu-
nile legate de a fi sau a nu fi
componentă a lotului națio -
nal.

La masculin,  antrenorii
necontestați rămân fermi  în
declarațiile neoficiale, că vor
califica echipa pentru Jocu -
rile Olimpice. Cu cine, însă nu
ne spun. Marian Drăgulescu
e o certitudine, face 6 aparate
și poate prinde o medalie la
individual iar  despre ceilalți
gimnasti nu se prea cunosc
multe detalii. Cristain Bațagă
nu a fost în formă la mondi-
ale iar ce se întâmplă cu Vlad
Cotuna sau Adrian Muntean
vom afla în zilele următoare.

Cum spuneam la începutul
acestui material…speranțe și
un pic de optimism.

Nicolae Gavrea

Glasgow - Campionatele Mondiale de
Gimnastică - două medalii şi... speranţe
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Reporter: Am deosebita
plăcerea să vă revăd aici
(n.red. la Glasgow). Vă bu
curați de ceea ce sa întâm
plat la Glasogw, de
rezul tate (n. red ale echipei
feminine SUA), de specta
colul de la aceste campi
onate mondiale?

Martha Karoly: Sunt
fericită de rezultatele
obținute. Am obținut un duet,
primele două locuri la indi-
vidual compus, dar cel mai
bun este rezultatul echipei
SUA, care a fost excelent.
Vreau acum să o felicit și pe
Larisa Iordache, care a cucerit
medalia de bronz la individ-
ual compus, într-o competiție
puternică și de calitate. 

Reporter: Noi, românii,
suntem supărați pentru că
naționala  feminină nu a
fost acolo, printre favorite,
pe podiumul de premiere.
Ne punem întrebarea: se
califică echipa României la
Rio de Janeiro, la Jocurile
Olimpice?

Martha Karoly : Eu cred
că, dacă vor crește în formă și
se va face  o analiză a rezul-
tatelor de aici, de la Glasgow,
ele pot să se prezinte bine la
concursul de recalificări din

luna aprilie a anului viitor, din
Brazilia, unde pot obține cali-
ficarea la Jocurile Olimpice.

Reporter: Vă rog  săi
transmiteți soțului dum

neavoastră, (n.red. antre 
norul emerit Bela Karoly),
un salut  din partea  priete
nilor de la Deva.

Martha Karoly: Ohh!

Mulțumesc foarte mult. Este
și el aici la Glasgow, doar ca
spectator, și ne bucurăm îm-
preună de spectacol.

A consemnat 
Nicolae Gavrea

Gimnastică feminină de Junioare
Cele mai bune gimnaste junioare din ţară vor concura la finalul săp-

tămânii, la Deva, în cadrul Campionatului Naţional Individual al Ju-
nioarelor. Competiţia, la care se vor acorda titlurile de campioane la nivel
de junioare III, II şi I, va avea loc la Sala Sporturilor.

La startul întrecerilor vor fi prezente  sportive ale noului val, adică, ce
are mai bun gimnastica din România la nivel de junioare, de  la cluburi şi
loturi naţionale, de la care se aşteaptă, începând de anul viitor, schim-
barea în bine  a  acestei discipline,  după eșecul  de la Campionatul Mon-
dial din Scoţia. 

Întrecerile pentru medaliile acestei ediții se vor desfăşura vineri, 6
noiembrie şi sâmbătă, 7 noiembrie. Competiţia este organizată de Feder-
aţia Română de Gimnastică, în colaborare cu Colegiul Național Sportiv
„Cetate” Deva şi Direcția Județeană  pentru Tineret și Sport Hunedoara .

Intrarea publicului va fi liberă.

Lupte libere
Sportivii legitimați la secțiile de lupte libere de la CNS Cetate Deva,  CSS

Hunedoara și Petroşani au cucerit 18 medalii la Campionatul Naţional al
juniorilor de categoria a III-a  şi a-IV-a, desfăşurat recent  la Târgu Mureş.
Cele mai valoroase medalii  le-au cucerit luptătorii din Petroşani, care au
primit două medalii de aur şi trei de argint, iar cele mai multe au fost
obţinute de sportivii de la CSS Hunedoara, care au cucerit în total cinci
medalii de argint şi patru de bronz. Luptătorii de la CNS „Cetate” Deva au
revenit acasă  cu o medalie de aur, una de argint şi două de bronz.

Medaliile de aur au fost  cucerite de Alexandra Vasile ( categoria 52 de
kg) şi Viorel Scorei (categoria. 35 kg), ambii pregătiți la CSS Petroșani de
către antrenorii Cristian Popa şi Gheorghe Răducu.

Fotbal
Cu antrenor nou la timonă, (tehnician consacrat Adrian Iencsi) ,echipa

de fotbal  FC Hunedoara nu a reușit, nici în jocul de acasă cu  Metalurgistul
Cugir, să  demonstreze că  schimbarea de antrenor produce șocul dorit
de fani. Hunedorenii  au condus sâmbătă, cu 2-0 şi au pierdut cu 2-3. Vin
vremuri grele, iar obiectivul promis, promovarea, este departe de  a fi
obținut.

Devenii de la CNS Cetate Deva își continuă seria monotonă a partidelor
încheiate cu rezultate de egalitate, ultimul 1-1 cu formatia din
Bechicerecul Mic și sunt, deocamdată,  într-o zonă  de menținere…în linia
a treia.

Federația de specialitate a confirmat, prin vocea președintelui  Răzvan
Burleanu, prezent  recent la Deva, că  va funcționa foarte curând  în mu-
nicipiul reședință de judet, un centru de excelență în fotbal. Despre faptul
că Municipiul Deva ar putea deveni gazda permanentă a unui centru de
excelenţă s-a mai vorbit. Dar, acum sunt date certe. Sportivii vor fi în-
cadrați la CSN Cetate Deva într-o clasă specială, probabil cu specialitate
fotbal, municipalitatea și CNS „Cetate” vor asigura partea de logistică,
adică terenul de antrenamente, cazarea şi masa elevilor fotbaliști. Din
partea FRF va fi alocată o sumă de peste 150.000 de euro pe an, care va
acoperi cheltuielile cu educaţia, tratamentul medical, antrenamentul
elevilor, plus o investiţie de 300.000 de euro într-un teren sintetic, a de-
clarat Răzvan Burleanu la conferința de presă organizată la Deva

Interviu cu antrenoarea 
MARTHA KAROLY

Caleidoscop sportiv
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Trăsăturile negative ale zodiilor

BERBEC
Nativii acestei zodii își

doresc să ajungă în funcţii de
conducere, dar nu sunt înzes-
traţi cu abilităţi manageriale.
Pentru a fi şefi, au nevoie de
tactic și diplomație. Ori,
berbecilor le lipsesc aceste
trăsături, fiind impulsivi și
nerăbdători. De aceea, chiar
dacă sunt vizionari, ei nu
reușesc să ducă până la capăt
proiecte de anvergură. Au
nevoie de cineva în viaţa lor,
fie că vorbim de partener sau
de prietenul cel mai bun. Pur
şi simplu, nu pot să stea sin-
guri. Ei se bucură când sunt
susținuți de cei apropiați, dar
pot avea un comportament
agresiv atunci când sunt con-
fruntați cu anumite situații
dificile. Pot deveni rapid ne-
siguri și deprimați.

TAUR
Persoane introvertite, na-

tivii acestei zodii se simt
prețioși și preferă să se afle în
mijlocul naturii decât în com-
pania oamenilor. Au  tabie-
turi la care ţin mult şi devin
supărăcioşi dacă îi scoţi din
universul lor. Vor să fie la
curent cu tot, chiar dacă vine
vorba despre ce mai face
vecinul, pentru că, toţi nativii
născuţi sub acest semn adoră
să bârfească. Nu au intenții
rele. Pe de altă parte, per-
soanele care se afla sub acest
semn pot părea încete și
leneșe, având nevoie de timp
pentru a se putea exterioriza.
Pentru a îndeplini o anumită
sarcină, au tendința de a nu
folosi mai multă energie
decât este necesar.

GEMENI
Aceștia vorbesc mult și

adesea cosmetizează ade-
vărul. Au dificultăți în menți -
nerea armoniei și echilibrului
dintre cele două emisfere ale
creierului. Sunt mereu în
mișcare și își fac planuri pen-
tru orice situație în parte.
Când sunt interesaţi de ceva,
îşi concentrează toată fiinţa
asupra acelui lucru şi uită de
tot şi toate. Efectiv, îşi ignoră
familia, prietenii şi se com-
portă ca şi cum nici nu i-ar
cunoaşte. De aceea, riscă să
rămână uneori singuri. Asta
nu este o problemă, pentru
că Gemenii îşi fac prieteni noi
cât ai bate din palme. Dar, ei
nu reușesc întotdeauna să-și
îmbrățișeze cu succes latura
intuitivă. Acest lucru poate
duce la dezamăgiri.

RAC
Când dau de greu, Racii îşi

iau jucăriile şi pleacă. Se 
enervează repede şi îi ţine
mult supărarea. În plus, sunt
invidioşi pe realizările altora,
mai ales că le place să aibă
succes în tot ce fac, să fie fe-
licitaţi la orice pas şi, in-
evitabil, să fie în centrul
atenţiei. Racii au tendinţa să
treacă prin crize existenţiale
şi să-şi arate latura vulnera-
bilă pe care încearcă s-o ţină
ascunsă. Atunci când un Rac
se simte deprimat, îi trebuie
timp, spatiu și înțelegere
pentru a se putea repune pe
picioare. Racii au o persona -
litate care devine ușor po -
sesivă, atunci când descoperă
o persoană alaturi de care se
simt protejați.

LEU
Nativii acestei zodii se ad-

miră în oglindă, adoră să fie
lăudați, pentru că, se cred
adevăraţi mentori pentru
ceilalţi. Din păcate, în mintea
lor e loc doar de propria per-
soană, uitând să se gân-
dească şi la nevoile celorlaţi.

Le place să fie apreciaţi,
acceptă complimente chiar şi
dacă vin sub forma unor lin-
guşiri crase. Au tendința să
braveze foarte mult și sunt
foarte puternic afectati de
răceala sau dezinteresul per-
soanelor dragi. Au nevoie de
zâmbete, dragoste și multă
energie pozitivă. Atunci când
nu le primesc, pot deveni
niște persoane extrem de di-
ficile. 

FECIOARA
Acestea nu ştiu de glumă,

sunt firi extrem de critice.
Sunt și autocritice atunci
când este cazul. Le caracter-
izează seriozitatea, tind către
perfecțiune, iar când lu-
crurile nu merg așa cum își
doresc, sunt ușor predispuse
la depresie și descurajare. De
multe ori, Fecioarele văd
doar punctele negative, atât
în ceea ce le privește, cât și la
oamenii apropiați. Nu pot fi
considerate serioase la capi-
tolul spontaneitate. La întâl-
niri ori întârzie, ori ajung
prea devreme. De asemenea,
se împart în două categorii
atunci când vine vorba des -
pre ordine: unele pot fi ex-
trem de ordonate, până la
obsesie, în timp ce altele, au

nevoie de dezordine ca să se
mobilizeze. Nu admit
jumătățile de măsură, nu uită
și nu iartă atât de ușor. 

BALANȚA
Balanțele se tem de

dezechilibru. Comoditatea şi
imposibilitatea de a lua o de-
cizie fără să despice firul în
patru ar putea fi cele mai des
întâlnite trăsături ale na-
tivilor în zodia balanţă. Pen-
tru că trebuie să cântărească
mereu şi să deosebească ade-
vărul de minciună, un lucru
de altul, balanţele judecă
mult şi trag concluzii, dar nu
se sfiesc să se răzgândească
în ultimul moment. Înainte
de a acționa, așteaptă să
cunoască toate datele proble-
mei, motiv pentru care pot fi

Ne spun viitorul, ne aduc bucurii și speranțe, dar fiecare zodie în parte are atât caracteristici pozitive, cât și negative. Important este
să fim conștienți de ele și, dacă este posibil, să le ținem sub control. În cele ce urmează, vă vom prezenta doar trăsăturile negative
ale fiecărei zodii. Dacă ne regăsim sau nu în ele, vom vedea.



considerate niște persoane
nehotărâte. Sunt şi în cazul
banilor: când sunt prea chel-
tuitoare, când prea zgârcite. 

SCORPION
Scorpionii sunt impreviz-

ibili și încăpățânați.  Sunt
persoane vulnerabile din
punct de vedere emotional,
așa că, dacă ai de-a face cu ei,
trebuie să te înarmezi cu ră -
bdare și calm. Recurg adesea
la metode precum tăcerea,
ignorarea persoanelor care
le creează disconfort și chiar
la ridicarea de bariere față de
cei care i-au rănit. Nu pot fi
ușor de convins, pentru că,
nu le poți detecta adevăratele
intenții. Nu în ultimul rând,
Scorpionii sunt maeștri în
arta manipulării. Dacă nu
reușesc, devin răi și adesea
răzbunători. Au nevoie de
timp pentru a-și înțelege și
accepta propriile sentimente. 

SĂGETĂTOR
Nativii în Săgetător sunt

iresponsabili, iar acest defect
se vede în tot ceea ce fac.
Iubesc mult viața, distracția
și nu stau locului. Uită să se
gândească că orice acțiune
are beneficii dar și riscuri. În
plus, nu reacționează bine la
stres și uneori pot fi agresivi
și necontrolați. Sunt situații
în care nu-i intereseasă nimic
în afară de persoana lor. En-
tuziasmul nativilor din
această zodie îi inspiră pe cei
din jur, dar tendința lor de a
trata orice situație cu umor,
poate fi uneori jignitoare. 

CAPRICORN
Nativii din această zodie

tind să-și ia prea multe res -
ponsabilități, până în mo-
mentul în care se simt
depășiți de situație. Cine
intră în colimatorul unui
Capricorn cu o greșeală nevi-
novată dar gravă, trebuie să
știe că va ierta, dar nu va uita.

Sunt răzbunători și adesea
ursuzi cu cei din jur, dacă nu
au vreun interes de la ei. Pen-
tru că, au impresia că sunt
atot știutori, Capricornii
preferă să respingă orice
idee nouă venită din partea
celorlalți, chiar dacă o con-
sideră excelentă. 

VĂRSĂTOR 
Sunt persoane care la ex-

terior par foarte calme, dar în
realitate se luptă cu emoții
extrem de puternice în inte-
rior. Această aparentă de-
tașare ascunde un zbucium
interior ce îi poate răni atât
pe ei, cât și pe cei dragi. Sunt
puternic atașați de propriile
principii și priorități, până la
punctul în care acest lucru le
poate afecta negativ relațiile
cu cei din jur. S-ar putea
spune că sunt chiar introver-
tiți. În plan afectiv, nativii
născuți în primele zile ale
lunii februarie au tendința să

se complice și, chiar dacă li se
dă totul pe tavă, ei preferă să
încurce puțin ițele, din
plăcerea unei noi provocări.
Ceilalți sunt relativ statornici
în relație. Toți sunt atrași de
lucruri neobișnuite și mis-
tere, fiind ușor de influențat. 

PEȘTI
Ar sta la vorbă zi și noapte,

pentru că, nativilor în Pești le
place să vorbească și să se
audă. Așa că, în compania lor,
este nevoie de răbdare. Vor
să-și etaleze cunoștințele
într-un anumit domeniu.
Vorbesc mult despre ei și nu
lasă loc de replică. Uneori,
par dezorientați și nu pot
privi în perspectivă. Cu toate
acestea, nu acceptă ideile sau
părerile altora. Persoanele
din această zodie trebuie să
învețe să-și creeze limite
pentru a-și putea controla
emoțiile și a putea clădi re-
lații rezistente.

Atenţie!
Este foarte important ca

atunci când o persoană ex-
primă trăsăturile negative
specifice propriei zodii, sa nu
se încerce corectarea ei. Pen-

tru a o sprijini, cei apropiați
trebuie să fie buni ascultă-
tori, dar fără să ofere sfaturi,
dacă nu sunt cerute. 

www.horoscop.ro
www.femina.rol.ro
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Există și situații când nativii dintr-o zodie au nevoie de
trăsăturile pozitive de caracter ale zodiei opuse. Astfel că: 

• Berbecul are nevoie de diplomația Balanței.
• Taurul are nevoie de profunzimea de sentimente și

trăiri a Scorpionului.
• Gemenii au nevoie de capacitatea de exprimare a

Săgetătorilor.
• Racul are nevoie de capacitatea de a fi responsabil a

Capricornului.
• Leul are nevoie de detașarea Vărsătorului.
• Fecioara are nevoie de altruismul Peștilor.
• Balanţa are nevoie de ego-ul Berbecului.
• Scorpionul are nevoie de siguranţa Capricornului.
• Săgetătorul are nevoie de versatilitatea de comuni-

care a Gemenilor.
• Capricornul are nevoie de puterea de exprimare a

Racului.
• Vărsătorul are nevoie de capacitatea de exprimare

sinceră a Leului.
• Peștii au nevoie de puterea de concentrare a Fe-

cioarei.

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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HOROSCOPHOROSCOP
BERBEC
Vă preocupă în mod deosebit banii, de care
aveți nevoie pentru a achiziționa un obiect

important pentru familie. Până la urmă veți reuși,
mai ales că vi se propune o colaborare avantajoasă.

TAUR
Întreaga perioadă este favorizată de astre,
iar ajutorul vine tocmai de acolo de unde

nu vă așteptați. Proiectele începute le veți finaliza,
iar beneficiile materiale vor fi substanțiale.

GEMENI
Cariera este bine aspectată în această săp
tămână, existând posibilitatea unei măriri

de salariu. Acest lucru nu va fi pe placul colegilor
și sunt posibile unele discuții. În plan sentimental,
nu sunt probleme.

RAC
Veți avea o viață socială foarte activă. Par
ticipați la reuniuni, unde aveți ocazia să vă

distrați și să fiți în centrul atenției. Dar cu atâtea
distracții, vă puteți neglija munca, iar asta nu e
bine.

LEU
Este o perioadă favorabilă pentru voi, așa
că, vă puteți permite să faceți acele schim

bări pe care leați tot amânat. Fie că este vorba
de profesie, fie că vă veți pune ordine în viața sen
timentală.

FECIOARA
Vă așteaptă o săptămână plină de emoții, mai

ales în privința carierei. Ca să nu intrați în conflict cu
nimeni, va trebui să vă păstrați calmul. De asemenea,
vă bucurați de sprijinul unor persoane influente.

BALANȚA
Veți avea parte de mici surprize, care vă
ridică moralul. Ca să realizați tot ce vați

propus, este foarte important să gândiți pozitiv.
Dragostea nu vă ocolește, iar persoanele singure
își pot găsi sufletul pereche.

SCORPION
Problemele de familie vă solicită mult. Pot
fi chestiuni de sănătate sau conflicte care

trebuie remediate. La serviciu lucrurile încep să
se lege, iar satisfacțiile vor apare foarte curând.

SĂGETĂTOR
Ar fi bine să vă canalizați toată energia de
care dispuneți spre muncă, pentru că, real
izările din acest domeniu vă dă mai multă

încredere în voi. Organizațivă mai bine timpul și
nu vă neglijați persoana iubită.

CAPRICORN
Aveți toate șansele să câștigați mai mulți
bani în perioada următoare. Vă veți bu
cura de sfatul unei persoane competente,

iar banii vor veni și ei. Nar strica să acordați mai
multă atenție partenerului de cuplu.

VĂRSĂTOR
Veți face tot felul de calcule, dar nu toate
vor ieși așa cum vă doriți. Tocmai de aceea,

ar fi bine să mai așteptați înainte de a lua o
hotărâre radicală. În carieră vor fi unele obsta
cole, dar le treceți cu bine.

PEȘTI
Sunteți neliniștiți, nu puteți sta locului și
simțiți nevoia să schimbați ceva în modul

vostru de viață. Revederea cu un amic vă face bine
și aflați vești care vă bucură. Dragostea nu este
punctul vostru forte.

SUDOKU

ŞTIAŢI CĂ:

Rezolvarea jocului din numărul trecut

Dezlegarea integramei din numărul trecut
A  - I - B - V - TRI - T - L - R - BRANZA FETA - SARMALE
- ARSI - INPUT - BOCCEA - AT - INTAI - RADIA - AUL -
OM - CURRY - CUSCUS - I - BAIE - TAIETOR - EI - JZ -
STAT - TAIA - BAI - O - JURA - R - TAR - CIOC - EVENT
- SA - ZH - AI - I - A - MIE - BR - VL - CAI - B  SPIL - C -
BEA - A - RARA - UTA - AURAR - PIZZA - EP - NEA -
BURRITO - OMAT - DILUA - TI - CA - SNITEL - CL - IRA-
DIA - ATATATA - DIAFAN - AERISI - ATAC

6 - 12 NOIEMBRIE  2015

• Discuție între prieteni
Am cumpărat soţiei mele, pentru ziua ei de

naștere, un lanţ.
- Bine ai făcut, prietene, şi eu abia o ţin pe-a

mea.

• Amintiri pierdute
Aseară mă uitam împreună cu soţia la un do -

cumentar despre Alzheimer, când ea se întoarce
către mine şi-mi zice:

- Ce chestie oribilă… Dacă aş ajunge vreodată
să am Alzheimer, cred că m-aş sinucide!

- Ştiu, i-am răspuns. Mi-ai mai zis şi acum cinci
minute.

• Dragoste de nota zece
- Iubitule, de la 1 la 10, mă iubeşti?
- Iubito, de la 1 la 10 te iubesc foarte mult, dar

să ştii că de la 11, ies cu băieţii la bere!

• Femei de păstrat
- Ce motiv de  divorţ aveţi?

- Se împlinesc trei luni de când soţia mea nu
mi-a adresat niciun cuvânt!

- V-aş mai da un termen să vă mai gândiţi, ast-
fel de femei se întâlnesc foarte rar… 

• Sfatul soției
Soţul pleacă în deplasare şi, luându-şi la

revedere de la soţie, primeşte ultimele sfaturi pen-
tru drum:

- Te rog să nu cheltui bani pe 'lucruri" pe care
le poţi avea gratis acasă!

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 23,00

HANNA
Filmul spune povestea Hannei, o adolescentă

crescută în pustietățile Finlandei. Tatăl ei, un
fost ofiţer CIA, a antrenat-o să devină o luptă-
toare feroce, pentru a-şi putea purta singură de
grijă. Astfel că, adolescenta de 14 ani este foarte
pricepută la mânuirea cuţitului, a explozibililor
şi-a oricărei arme letale. Trimisă de tatăl său
într-o misiune, fata străbate întreaga Europă
pentru a-şi atinge ţinta. Înfruntă şi o mulţime
de asasini trimişi pe urmele ei de o nemiloasă
agentă secretă, care dorește să păstreze anu-
mite secrete. Dar, o revelaţie din trecut o va face
pe tânăra Hanna să-şi pună sub semnul între-
bării întreaga existenţă.

TV  FILMUL  SĂPTĂMÂNII
PRO TV

Minutul de umor
Vineri, 6 noiembrie

PRIMA, ora 20,15, Căsătorie cu repetiție
ANTENA 1, ora 23,15, Blitz

Sâmbătă, 7 noiembrie
TVR 2, ora 20,10, Undeva, cândva
PRIMA, ora 22,15, Rezervele

Duminică, 8 noiembrie
NAȚIONAL, ora 20,10, Muschetarul român
TVR 2, ora 22,10, Iubire elenă

Luni, 9 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Foc încrucișat
FILMCAFE, ora 22,00, Răsfățații Americii

Marți, 10 noiembrie
HBO, ora 20,00, Liza, zâna-vulpe
PRO CINEMA, ora 20,30, Mărul discordiei

Miercuri, 11 noiembrie
DIVA, ora 21,00, Sister Act 2
PARAMOUNT, ora 23,15, Păcatele tinereții

Joi, 12 noiembrie
DIGI FILM, ora 20,00, Legenda
FILM CAFE, ORA 22,00, Patru nunți și o înmor-

mântare
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Bucureşti – Puţină lume
cunoaşte că în cazul unei călă-
torii cu trenul, oamenii au drep-
turi pe care pot să şi le exercite.
Normal, ceea ce enervează cel
mai mult acum sunt întârzierile
masive ale trenurilor, unele
mascate, mai nou, prin intro-
ducerea lor în graficul de trans-
port. 

Dar ce facem atunci când am
luat trenul şi am întârziat? Sau
bagajul a fost pierdut. Se pot
obţine despăgubiri? Răspunsul
este oferit de Centrul European
al Consumatorilor din România
(ECC Romania), într-un mate-
rial postat pe site-ul acestuia.

Pentru serviciile inter-
naționale de transport feroviar,
transportatorul trebuie să ofere
asistență în caz de întârzieri sau
anulări de trenuri, pierderi ale
trenurilor de legătură sau în caz
de accidente, dar și despăgu-
biri.

Ce drepturi avem
Pentru situația anulării sau

întârzierii trenului înainte de
plecare sau în timpul călătoriei
cu mai mult de 60 de minute,
călătorul are posibilitatea să
opteze între: 

—rambursarea întregului
cost al legitimației de transport,
pentru partea sau părțile de
călătorie care nu au fost efectu-
ate, în cazul în care călătoria
devine inutilă în raport cu
planul de călătorie stabilit in-
ițial, însoțită de asigurarea,

după caz, a transportului de în-
toarcere la punctul inițial de
plecare în cel mai scurt timp; 

—continuarea sau redi-
recționarea, în condiții de
transport comparabile, spre
destinația finală, cât mai repede
posibil; 

—continuarea sau redi-
recționarea, în condiții de
transport comparabile, spre
destinația finală la o dată ulte-
rioară, la alegerea călătorului.

Valoarea 
despăgubirilor

În cazul în care se alege
continuarea sau redirec țio -
narea călătoriei, dar și în cazul
în care trenul, deși a respectat
ora de plecare, a ajuns la des-
tinație cu o întârziere de peste
60 de minute, călătorul poate
solicita plata unei despăgubiri,
astfel: 

—25% din prețul biletului
pentru o întârziere între 60 și
119 minute; 

—50% din prețul legiti-
mației de transport pentru o

întârziere de 120 de minute
sau mai mult.

Pe smartphone
Și, cum în orice călătorie se

pot întâmpla lucruri nepre-
văzute, este bine să aveți la
dumneavoastră în permanență
un „manual” al drepturilor de
care beneficiați când călătoriți
în UE. Nu este vorba de o carte,
ci de o simplă aplicație ce poate
fi descărcată pe telefonul mobil
şi care se numeşte „ECC—Net
Travel app”. 

Dezvoltată pentru a fi un
partener de călătorie ideal în
interiorul Uniunii Europene, în
Norvegia și Islanda, aceasta îi
ajută pe consumatorii eu-
ropeni să-și cunoască drep-
turile în 25 de limbi europene,
inclusiv în română.

ECC-Net: Travel app este
disponibil pentru dispozitive
mobile cu sisteme de operare
iOS, Android și Microsoft Win-
dows. Aplicația funcționează
offline pentru a evita costurile
de roaming. 

Pui de tigru
Un pui de tigru s-a născut la Grădina Zoologică din

municipiul Hunedoara. Animalul a fost introdus într-un
incubator şi supravegheat în permanenţă după ce mama
sa l-a abandonat. Directorul grădinii zoologoce din Hune-
doara, Aurel Bold, a spus că personalul este extrem de
atent cu puiul de tigru, deoarece acesta este mai mic
decât ar fi normal. De aceea, pentru a-l proteja mai bine
împotriva factorilor externi ce i-ar putea afecta starea de
sănătate, accesul oamenilor a fost limitat la câteva per-
soane, care îl şi supraveghează în permanenţă. Dacă va
trece de şase săptămâni, puiul are şanse să trăiască.

Salvat din Parâng
Un bărbat de 38 de ani, din Lupeni, a fost salvat din

zona vârfului Parângul Mic, după ce a suferit o posibilă
fractură în zona genunchiului. Victima a avut în intenţie
să străbată un traseu între vârfurile Parângul Mare şi
Parângul Mic. În timp ce se îndrepta spre Parângul Mic a
alunecat, din neatenţie, şi a căzut, fiindu-i aproape im-
posibil să-şi mai folosească piciorul stâng. După ce sal-
vamontiştii i-au acordat primul ajutor, bărbatul a fost
coborât până în staţiunea Parâng, de unde a fost preluat
de un echipaj SMURD şi transportat la spitalul din
Petroşani pentru îngrijiri medicale.

Demisie de la Direcţia Copilului
Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului, Monica
Georgescu, şi-a prezentat demisia din funcţie după ce a
fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare
pentru abuz în serviciu. Decizia de încetare a rapor-
turilor de muncă între fosta directoare a DGASPC şi Con-
siliul Judeţean (CJ) Hunedoara a fost aprobată de către
consilierii judeţeni, în condiţiile în care Direcţia de Asis-
tenţă Socială este subordonată instituţiei administrative.
Dosarul în care fosta directoare executivă a DGASPC
Hunedoara a fost condamnată face referire la concursul
pentru ocuparea acestui post. 

Castelul Corvinilor, la târgul de turism
Castelul Corvinilor de la Hunedoara va fi prezentat la

Târgul Internaţional de Turism de la Barcelona, în
Spania. Manifestarea va avea loc în perioada 17-19
noiembrie. România va avea un stand la Barcelona, iar
castelul va face parte din acesta. Târgul este al treilea ca
importanţă mondială şi stabileşte pachetele turistice
pentru anul viitor. 

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

Călătoria cu trenul implică responsabilităţi de ambele părţi. Călătorul tre
buie săşi cumpere un bilet, iar compania de transport săi asigure toate
condiţiile, inclusiv faptul că trenul ajunge la timp. 

Dacă trenul întârzie, 
puteţi cere despăgubiri!

Deva - Biblioteca Jude țeană
„Ovid Densusianu” Hune-
doara-Deva organizează mier-
curi,  11 noiembrie, de la ora
13,30, în Sala „Liviu Oros” a
Centrului Cultural „Drăgan
Muntean” din Deva, o mani-
festare cultural-educativă
menită să evoce personali-
tatea marelui istoric, om
politic și de cultură Nicolae
Iorga, de la a cărui asasinare,
la 27 noiembrie 1940, s-au îm-
plinit 75 de ani. 

„A devenit o tradiție ca Bi -
blioteca Județeană să aducă în
atenția publicului, în mod de-
osebit a tinerilor, teme de
mare interes legate de perso -
nalități sau evenimente care
au marcat atât istoria și cul-
tura română, cât și pe cea uni-

versală. Nicolae Iorga, person-
alitate de anvergură en ci clo -
pedică a civilizației române,
este una dintre fi gurile cele
mai marcante, care și-a pus
amprenta pe întreaga istorie a
primei jumătăți a secolului
XX”, spune managerul Bi -
bliotecii Judeţene, Sebastian
Bara.

Despre marele 
istoric

Una dintre marile perso -
nalități pe care le-a dat
Moldova României, Nicolae
Iorga s-a născut la Botoșani, în
anul 1871. După studii ele-
mentare și gimnaziale în
orașul natal, este absolvent al
Liceului Național din Iași

(1888). A absolvit, apoi, Uni-
versitatea din capitala
Moldovei într-un singur an cu
diploma în litere obținută cu
calificativul „magna cum
laude”.  Continuă studiile uni-
versitare la Paris, Berlin și
Leipzig, obținând doctoratul
(1893) la numai 23 de ani. La
aceeași vârstă, devine mem-
bru corespondent al Acade-
miei Române. În 1894, la 24
de ani, obține prin concurs
catedra de istorie la Universi-
tatea din București. Din 1911
este membru activ al Acade-
miei Române. A desfășurat o
impresionantă muncă de is-
toric, fiind autorul a peste
1.000 de volume și peste
25.000 de articole din toate
domeniile istoriei naționale

sau universale. 

Asasinat de 
Garda de Fier

Nicolae Iorga a avut anver-
gura unui veritabil savant re-
nascentist. 

Trăsătura domi nantă a per-
sonalității sale a fost patrio-
tismul necondiționat, un
patriotism care nu a presupus
niciodată xenofobie sau ex-
cluderea elementelor nero -
mânești. De aceea, a fost unul
dintre cei mai redutabili ad-
versari ai organizației Garda
de Fier, atitudine pentru care
a plătit cu viața, fiind asasinat
de legionari, la 27 noiembrie
1940, în pădurea de la Stre-
jnicu, de lângă Ploiești.

Această crimă a zguduit în-
treaga lume civilizată, 47 de
universități și academii din în-
treaga lume arborând
drapelul în bernă în semn de
prețuire față de marele savant
român ucis mișelește.  

Nicolae Iorga, omagiat la 75 de ani de la moarte



Mod de preparare:
Carnea și cârnații se taie în

bucăți mici. Legumele se
spală, se taie mărunt și se
pregătesc pentru călit. La în-
ceput, într-o cratiță se topește
untul, în care se pune ceapa la
călit. Când ceapa devine sti-
cloasă, se adaugă ardeiul, se
călește și el puțin, iar la final
se pun ciupercile. 

După ce a mai scăzut apa
lăsată de ciuperci, la compo-
ziție se adaugă carnea și câr-
nații, care se prăjesc puțin
împreună cu legumele. Peste
ingredientele din cratiță se
toarnă vinul, se potrivesc de

sare și se condimentează.
Cratița se acoperă cu un
capac și se pune la foc mic,
timp de 40 de minute. Între

timp, roșiile se curăță de
coajă, se taie în cubulețe și se
adaugă la tochitură cu zece
minute înainte de a se lua de
pe foc. După ce focul s-a stins,
se adaugă usturoiul pisat și
pătrunjelul verde, cratița
lăsându-se în continuare
acoperită, pentru ca aromele
să se pătrundă.

INGREDIENTE 
400 g carne de porc, 350 g cârnați picanți, 300 g ciu-

perci, 150 ml vin roșu, 60 g unt, 3 cepe, 2 ardei grași, 4
roșii, 3 căței de usturoi, pătrunjel, sare, piper.

TOCHITURĂ țĂRĂNEASCĂ

Mod de preparare:
Ouăle se bat cu telul îm-

preună cu praful de sare și za-
hărul, până se obține o pastă
albă, consistentă. Drojdia se
dizolvă în puțin lapte călduț și
se adaugă la compoziție,
amestecându-se până la
omogenizare. Se adaugă apoi
aromele și făina, în ploaie,
amestecându-se continuu,

până se obține un aluat elas-
tic, care curge, dar mai gros
puțin decât la chec. Aluatul
obținut se lasă la cald, apro-
ximativ o jumătate de oră.
După acest interval, într-o

tigaie adâncă se pune uleiul la
încins. Cu ajutorul unei lin-
guri, care a fost ținută puțin
în uleiul încins, se ia aluatul,
care se lasă să curgă în tigaie.
La început, aluatul se va duce
la fundul tigăii, apoi gogo -
șelele se vor ridica la su -
prafață, răsucindu-se singure,
astfel încât să se coacă uni-
form. Dacă nu se răsucesc, cu
ajutorul unei furculițe le vom
întoarce noi. Gogoșelele
coapte se scot pe un prosop
de hârtie, iar după ce a fost
înlăturat excesul de ulei, se
pot aranja pe un platou. Se
pudrează cu zahăr și se pot
servi atât calde, cât și reci.

www.bucataras.ro

INGREDIENTE  
4 ouă, 300 ml lapte, 150 g zahăr, aproximativ 500 g făină,

un praf de sare, aromele preferate, 7 g drojdie uscată. 
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Sunt cele mai căutate ciuperci în această perioadă.
Apar, în general, după ploile abundente, necesitând
condiții speciale de temperatură și umezeală. Se dezvoltă
pe lemnul speciilor de conifere, dar cele mai gustoase din-
tre ele însoțesc buturugile sau arborii de foioase.  În prima
fază, pălăria este puțin cărnoasă și boltită, iar la maturi-
tate capătă forma convexă, cu mici solzișori bruni, dispuși
în cercuri. Lamelele sunt fine, de culoare albă sau gălbuie.
Conțin o mare cantitate de vitamine, minerale și fibre, atât
de importante pentru sănătatea organismului nostru.

Ghebe murate
Ingrediente: 5 kg ghebe, 500 ml oțet, 500 ml de apă,

2 linguri sare grunjoasă neiodă,  boabe de piper,
boabe de muştar, 4  foi de dafin.

Mod de preparare:
Ghebele se curăță, se spală, iar dacă sunt prea mari se

taie în bucăți. Se fierb apoi în apă cu sare, timp de 15
minute. Între timp, oțetul împreună cu 500 ml de apă,
sarea piperul și enibaharul se pun la fiert. Ghebele se vor
scoate din apă și se aranjează în borcane sterilizate.
Printre ele, se pot pune căței de usturoi. Peste ghebele din
borcan se toarnă amestecul fierbinte cu oțetul fiert, apoi
borcanele se leagă cu sau se închid cu capac etanș.

Drob de ghebe
Ingrediente: două kg ghebe, doua cepe, doua legă

turi de pătrunjel, 4 ouă, unt, sare, piper, pesmet.
Preparare: Ghebele, curățate și spălate se fierb în apă

cu sare 15 minute, după care, se scurg și se dau prin
mașina de tocat. Ceapa se călește într-o lingură de unt,
apoi, după răcire, se amestecă cu ghebele, verdeața, găl-
benușurile, sarea, piperul și albușurile bătute spumă.
Compoziția se toarnă într-o tavă unsă și tapetată cu pes-
met. Se coace la foc potrivit, circa o oră. 

www.culinar.ro

GOGOȘI LUATE CU LINGURA

GGhheebbeellee

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



JOCURI - 13Accent Media 6 - 12 NOIEMBRIE 2015

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 3 camere, ul
tracentral, Deva, decomandat, 110
mp, et. 2, termopan, CT,  2 băi, 2 bal
coane, gresie, faianță, parchet, dress
ing, boxă, pervazuri interioare și
exterioare din marmură. Preț negocia
bil, telefon: 0755.180.571.

l Vând casă în Simeria, două
camere, baie, bucătărie, garaj, teren
1200 mp, CT, termopan, amenajată,
apă, gaz, canal. Preț: 73.000 euro,
telefon: 0722.968.910.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, 43 mp, semidecomandat, CT,
parchet, gresie, faianță. Preț: 21.000
euro, telefon: 0729.558.388.

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

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

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 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 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 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 Caut de închiriat, pe termen

lung, garsonieră mobilată sau aparta
ment cu 2 camere, în Deva. Telefon:
0729.558.388.

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 Ofer de închiriat apartament
două camere, Deva, etaj 4, ultracen
tral, Aleea Transilvaniei. Telefon:
0724.682.282.

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

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 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 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 Angajez menajeră, Hunedoara,
telefon: 0753.083.333.

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 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 Tânără, sinceră, simpatică,

ardeleancă, doresc să cunosc un tânăr
sincer, pentru prietenie sau căsătorie.
Telefon: 0748.316.188.

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.

DIVERSE
l Vând rucsacuri (ranițe), Deva.

Preț: 40 lei/bucată, telefon:
0743.137.888.

l Vând carpete ( roșu și
cărămiziu), 1/1,5, Deva. Preț: 10
lei/metru, telefon: 0743.137.888.

l Vând set de vase inox și plită cu
inducție voltaj 220/240 V, cu senzori
cadou. Preț: 4500 lei, telefon:
0254.211.731, după ora 14,00.

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.

l Vând covor 3/2 plus carpetă
asortată, fond bej cu desene geomet
rice maro, grena și negru, în Deva.
Preț: 250, telefon: 0726.426.011.

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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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.
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Brad – Sub coordonarea profe-
soarelor Daniela Tace şi Telca
Dioanca, elevii din clasele a VIII-a de
la Şcoala Generală „Horea, Cloşca şi
Crişan”, din Brad au organizat vineri,
30 octombrie, spectacolul concurs
„Halloween Party”. Evenimentul i-a
avut ca prezentatori pe Andreea Fruja
şi Robert Albulescu. 

Juriul a fost format din doamnele
profesoare Daniela Tace, Adina Beciu
şi Oana Pârva, dar şi din elevii claselor
a VIII - a : Alexandra Avram, Ramona
Pascotesc şi Andrei Paşca.

Deoarece toate perechile înscrise

în concurs s-au descurcat bine,
sarcina juriului a fost una dificilă. În
final, decizia a fost luată, iar câştigă-
torii concursului au fost desemnaţi
Roxana Bagalan şi Alexandru Josan.

Spectacolul a fost unul foarte bine
organizat, iar elevii s-au bucurat de
fiecare moment din concurs. La
reuşita acestuia şi-au adus contribuţia
trupele de dans: Just Dance, Step by
Step şi Funny Girls, sub îndrumarea
doamnei coregraf Valentina Lorinti.

Felicitări organizatorilor!
Alexandra Tarod,

reporter junior

Halloween Party la HCC Brad 

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: 06.11.2015

Măsuri integrate de ocupare pentru mediul rural !

În perioada februarie-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 regiu
nile 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 industrializate din mediul rural al județelor Hunedoara
și Alba, prin furnizarea de programe integrate și facilitării integrării 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
subzistență din zone foste industrializate din mediul rural al județelor Hunedoara  și  Alba.

Este cunoscut faptul ca, judetele Hunedoara si Alba au fost puternic industrializate, majoritatea oa-
menilor din mediul rural activand in aceste industrii. Odata cu disparitia sau reducerea drastica a activi-
tatilor industriale, populatia din mediul rural a adoptat una dintre urmatoarele actiuni: munca in
gospodaria proprie pentru el si familia lui, adica agricultura de subzistenta sau plecarea in strainatate.
Datorita amprentei puternice lasata de industrie in cele doua judete, populatia rurala cu greu s-a adaptat
la cerintele actuale ale pietei muncii. Prin acest proiect oferim o sansa reala acestor persoane de a se in-
tegra pe piata muncii, de a-si deschide propria afacere.

Totodata, implementarea acestui proiect va avea un impact benefic asupra: 
a) grupului tinta al proiectului deoarece vor beneficia de un pachet complet de servicii care le va fa-

cilita integrarea pe piata muncii in ocupatii non agricole, inclusiv subventii si premi;
b) mediului rural de unde provine grupul tinta si nu numai, deoarece se creaza premisele si contactele

necesare pentru ca si alte persoane sa urmeze modelul din acest proiect;
c) asupra solicitantului si partenerilor, deoarece se dezvolta institutional, isi extind baza materiala

ceea ce va conduce la oferirea mai facila a serviciilor lor catre alti beneficiari, scrierea de noi proiecte care
va genera dezvoltare si progres. 

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

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 dez-
voltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”
Titlul proiectului: „Ocupare in mediul rural prin programe integrate”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/184/5.2/S/154557

COMUNICAT DE PRESĂ
DATA: 06.11.2015

Programe integrate pentru găsirea unui loc de muncă!

În perioada februarie-decembrie 2015, Fundația „CONEXIUNI” Deva împreună cu partenerii SC AL-
BENA Trade Tur SA Alba-Iulia, SC TEAM Consulting SRL Deva și SC Danyna Style SRL Deva implementează
proiectul „Ocupare in mediul rural prin programe integrate”. 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 ocu
parea forței de muncă” și are ca obiectiv principal: îmbunătățirea calității resurselor umane în zone foste
industrializate din mediul rural al județelor Hunedoara și Alba, prin furnizarea de programe integrate și fa
cilitării integrării pe piața muncii în ocupații nonagricole, în corelare cu cerințele pieței muncii locale şi re
gionale.

Proiectul se adresează unui număr de 240 de persoane inactive și persoane ocupate în agricultura de
subzistență din zone foste industrializate din mediul rural al județelor Hunedoara  și Alba. 

Este cunoscut faptul ca, judetele Hunedoara si Alba au fost puternic industrializate, majoritatea oa-
menilor din mediul rural activand in aceste industrii. Odata cu disparitia sau reducerea drastica a activi-
tatilor industriale, populatia din mediul rural a adoptat una dintre urmatoarele actiuni: munca in
gospodaria proprie pentru el si familia lui, adica agricultura de subzistenta sau plecarea in strainatate.
Datorita amprentei puternice lasata de industrie in cele doua judete, populatia rurala cu greu s-a adaptat
la cerintele actuale ale pietei muncii. Prin acest proiect oferim o sansa reala acestor persoane de a se in-
tegra pe piata muncii, de a-si deschide propria afacere.

Totodata, implementarea acestui proiect va avea un impact benefic asupra: 
a) grupului tinta al proiectului deoarece vor beneficia de un pachet complet de servicii care le va

facilita integrarea pe piata muncii in ocupatii non agricole, inclusiv subventii si premi;
b) mediului rural de unde provine grupul tinta si nu numai, deoarece se creaza premisele si contactele

necesare pentru ca si alte persoane sa urmeze modelul din acest proiect;
c) asupra solicitantului si partenerilor, deoarece se dezvolta institutional, isi extind baza materiala ceea

ce va conduce la oferirea mai facila a serviciilor lor catre alti beneficiari, scrierea de noi proiecte care va
genera dezvoltare si progres. 

Va invitam sa vizitați site-ul proiectului nostru : http://www.fundatiaconexiuni.ro/ocupare-in-mediul-
rural-prin-programe-integrate.

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

Resfinţirea bisericii 
din Luncoiu de Jos

Luncoiu de Jos – Din această lună, biserica din comuna Luncoiu de Jos
poartă hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Lăcaşul de cult orto-
dox datează din anul 1852, fiind resfinţit în prezenţa episcopului Devei şi
Hunedoarei, Prea Sfinţitul Părinte Gurie.

Împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, acesta a luat parte la
săvârşirea Sfintei Liturghii şi la binecuvântarea lucrărilor de reabilitare
şi înfrumuseţare realizate sub îndrumarea preotului paroh Georgel Groza.
La rândul său, preotul din sat a beneficiat de ajutorul administraţiei 
publice locale, a primarului Călin Dud şi a întregii comunităţi. 

Slujba religioasă a fost un bun prilej de meditaţie pentru credincioşi,
preoţii vorbindu-le
oamenilor despre
rolul Bisericii în so-
cietatea noastră.

Biserica din 
Luncoiu de Jos a mai
fost sfinţită în urmă
cu o jumătate de
secol, iar de atunci
poartă şi hramul
„Adormirea Maicii
Domnului”.

Reporter Junior
Alexandra Tarod 


