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DE TOAMNĂ
Şcoala generală din Brad este
partener într‐un nou proiect
educativ inclus în Programul
Erasmus +. Elevii vor învăţa
lucruri noi, interesante pentru
vârsta lor. /p. 16

ÎNVĂŢĂMÂNT RELIGIE

Fondat de Cornel POENAR

Anunţuri de 
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Sărbătorit în fiecare an la 
26 octombrie, Sfântul 
Dimitrie Izvorâtorul de Mir
este unul din marii sfinți
mucenici făcători de minuni
și tămăduitor. /p.5

Profesoara Lia Filip va fi premiată 
sâmbătă de societatea civilă din judeţ

pentru cei 50 de ani de activitate neîntre‐
ruptă la catedră. Evenimentul va avea loc

la Deva, ora 11.00./p. 11

Așteptat cu interes de iubitorii fotbalului
din municipiul de pe Cerna și nu numai de
ei, jocul dintre  FC Hunedoara și ACU ACS
Poli Timișoara a scos din nou în evidență
problemele majore pe care le are for‐
mația  din orașul siderurgiștilor./p6

SPORT

România va
trece la ora de
iarnă 2015 în
noaptea dintre
24 octombrie
şi 25 oc‐
tombrie, astfel
că va trebui să
dăm ceasurile înapoi cu o oră. Prin urmare,
25 octombrie va fi cea mai lungă zi a anului
2015.  Trecerea la ora Europei Orientale,
ora oficială de iarnă, nu va modifica mersul
trenurilor în vigoare până la 25 octombrie.
Ora de iarnă a fost instaurată în România în
1932. Pe atunci, ora se schimba în prima
duminică a lunii aprilie respectiv în prima
duminică a lunii octombrie. Această prac‐
tică a rămas valabilă până în 1943, când
legea trecerii la ora de vară nu a fost în
vigoare. De abia după 36 de ani, în 1979, 
s‐a revenit la acest procedeu.

NovaEnergy
Energie pentru tine!

Energie electrică şi gaze naturale
mai ieftine.

Deva, str. 22 Decembrie nr. 37/A, parter • Tel. 0786 345 888
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Virtuțile terapeutice ale castanelor
sunt cunoscute din cele mai vechi
timpuri. Pe lângă aroma și gustul
rafinat, castanele au o mulțime de
calităție nutritive./p.8‐9

TRECEM LA ORA DE IARNĂ.
DĂM CEASURILE ÎNAPOI!



Sântămăria Orlea – Fi-
nalizarea mai multor lucrări
de pe raza comunei Sân-
tămăria Orlea reprezintă o
prioritate pentru autorităţi,
primarul Dumitru Oprean
afirmând că unele proiecte
deja sunt aproape de inaugu-
rare.

Un proiect important de in-
frastructură se derulază în
satul Subcetate. Aici se con-
tinuă lucrările de reabilitare
reţelei de apă şi canalizare.
Fondurile au fost alocate de
Ministerul Dezvoltării Re-
gionale. Proiectul vine în com-
pletarea celui din Sântămăria
Orlea, care a vizat reabilitarea
reţelei de apă potabilă din  co-
mună, cu deosebirea că in-
vestiţia a beneficiat de fonduri
de la bugetul local. 

O altă investiţie este as-
faltarea drumului comunal
dintre localităţile Sântămăria
Orlea şi Subcetate. Reabi-
litarea este realizată în pro-
porţie de circa 40%. „Sperăm
că lucrările la acest drum se
vor încheia până la sfârşitul

anului în curs”, a spus pri-
marul Dumitri Oprean.
Proiectul este finanţat din
sume alocate de Ministerul
Dezvoltării Regionale.

Autorităţile au în atenţie şi
activităţile de petrecere a tim-
pului liber. De aceea, pe
agenda edililor se află lu-
crările executate la un com-

plex sportiv. Începută în
această vară, investiţia este fi-
nalizată în proporţie de 35%.
Finalul proiectului va fi însă
unul de excepţie, pentru că
aici va fi ridicat un stadion
nou, construit să respecte
toate standardele impuse de
organizatorii de competiţii
sportive. 
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Una dintre priorităţile administraţiei locale din comuna Sântămăria Orlea este modernizarea drumurilor şi extinderea reţelei de apă
şi canalizare.

Lucrări la infrastructura de 
drumuri şi alimentare cu apă

Bucureşci – Comuna Bu-
cureşci nu a beneficiat de
bani la rectificarea bugetară
efectuată de Consiliul Jude -
ţean Hunedoara, fapt care
nemulţumeşte profund au-
torităţile locale. Primarul co-
munei, Mircea Ghilean,
consideră că banii din recti-
ficarea bugetară nu au fost
alocaţi în funcţie de priori -
tăţi, în condiţiile în care

bugetul local abia mai face
faţă facturilor ce trebuie
plătite. Nu sunt bani pentru
aprovizionarea cu lemne de
foc pentru şcoli, iar fondurile
pentru microbuzul destinat
elevilor sunt pe sfârşite.

„Am sperat că vom primi
bani la rectificarea bugetară.
Din păcate, ne-am înşelat.
Am primit promisiuni că
situaţia nu va rămâne aşa şi

că ni se vor repartiza şi nouă,
comunei, ceva fonduri. Pro-
babil acest lucru se va întâm-
pla până la sfîrşitul lunii sau
în noiembrie”, a declarat pri-
marul comunei Bucureşci.

Comuna Bucureşci – sărită de pe
lista rectificărilor bugetare

Reţele de apă la Veţel

Veţel – Mai multe lucrări de infrastructură se desfăşoară
pe raza satelor Leşnic, Veţel şi Herepeia, din comuna Veţel.
Sunt proiecte de interes local, importante pentru cetăţenii
care locuiesc în aceste sate, mai ales că ele vin în sprijinul
vieţii cotidiene şi aduc nivelul de trai al locuitorilor la un
standard superior celui de acum. Este şi cazul proiectelor de
alimentare cu apă şi canalizare ce se află în lucru în cele trei
sate menţionate mai înainte. 

Pe aceeaşi linie se înscrie şi modernizarea drumulu care
de la Veţel la Căoi, acesta fiind refăcut pe o porţiune de trei
kilometri. 

Pentru a-şi îndeplini însă toate obiectivele, autorităţile lo-
cale din Veţel iau în calcul foarte serios accesarea fondurilor
europene nerambursabile. Sunt proiecte care pot fi realizate
cu sprijinul Uniunii Europene, iar experienţă în acest sens ex-
istă în cadrul primăriei din localitate, apreciază edilul şef
Ioan Henţiu.



Deva – Dosarul în care
patru funcţionari ai Consiliului
Judeţean Hunedoara au fost
anchetaţi pentru modul în
care au aranjat concursul de
ocupare a postului de director
al Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Drep-
turilor Copilului a ajuns la
final. O instanţă a pronunţat
sentinţa împotriva celor patru
inculpaţi, după ce aceştia au
fost judecaţi pentru abuz în
serviciu.

Pe lista persoanelor con-
damnate se află fostul secretar
al CJ Hunedoara, Dan Daniel, şi
fosta directoare interimară a
DGASPC Hunedoara, Monica
Georgescu. Aceştia au primit,
fiecare, câte 3 ani de în-
chisoare cu suspendare, 2 ani
interzicerea drepturilor, cu un
termen de supraveghere de 3
ani.

Alte pedepse
Alţi doi funcţionari din

cadrul CJ Hunedoara, implicaţi
în acelaşi dosar, au primit câte
2 ani şi 10 luni de închisoare
cu suspendare, respectiv 2 ani
şi 8 luni de închisoare cu sus-
pendare şi 2 ani interzicerea
drepturilor. Termenul de
supraveghere a fost stabilit de
instanţă la 2 ani şi 10 luni şi,
respectiv 2 ani şi 8 luni. Per-
soanele condamnate vor mai
plăti între 300 şi 800 de lei
cheltuieli judiciare către stat.

Ancheta DNA
Potrivit procurorilor DNA

Alba, Monica Georgescu a fost
cea care şi-ar fi propus singură
o parte din subiectele şi

baremul de punctaj pentru a
promova în funcţia de director
general al DGASPC Hune-
doara, în condiţiile în care la
data concursului era împuter-
nicită pe acelaşi post de con-
ducere. Din comisia de
exa minare făceau parte secre-
tarul CJ Hunedoara şi şefa Ser-
viciului Administraţie Publică
Locală din cadrul instituţiei
administrative.

Un singur candidat
"La concurs s-a înscris o

singură candidată, respectiv
inculpata Georgescu Monica,
la acea dată împuternicită în
funcţia de director general al
DGASPC Hunedoara, fiind sin-
gura agreată de conducerea
Consiliului Judeţean Hune-
doara. Conform art. 51 alin. 3
din H.G. 611/2008 fiecare
membru al comisiei de con-
curs trebuia să propună cel
puţin trei subiecte, iar pe baza
acestor propuneri se în-
tocmeau minim două seturi de
subiecte care urmau să fie
prezentate candidaţilor. Ante-

rior datei organizării concur-
sului, inculpatul Dan Daniel i-
a cerut inculpatei Georgescu
Monica să formuleze su -
biectele şi baremele de
corectare pentru întrebările ce
urmau să fie propuse de mem-
brii comisiei de concurs din
partea Consiliului Judeţean
Hunedoara", se arată într-un
comunicat al DNA. 

Rezultat ştiut
Ulterior, subiectele formu-

late de Monica Georgescu au
fost propuse de ceilalţi doi in-
culpaţi cu ocazia întrunirii
comisiei de examen în vederea
stabilirii întrebărilor, trei din-
tre acestea revenindu-i candi-
datei la proba teoretică.

"La examenul organizat şi
susţinut în data de 17 iulie
2014, inculpata Georgescu
Monica a fost admisă, cum era
şi de aşteptat, cu un punctaj
foarte mare, ulterior, aceasta
anunţând cunoscuţilor reuşita
înainte de publicarea rezul-
tatelor oficiale", afirmă
procurorii DNA.

Bursa locurilor de muncă
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Hunedoara (AJOFM) organizează peste o săptămână (mier-
curi, 28 octombrie), la cererea pieţei muncii locale, o nouă
ediţie a acţiunii Bursa Locurilor de Muncă. „Bursa se va des-
făşura în Deva, Hunedoara şi Petroşani, între orele 9 şi 13. 

Accident 
Un bărbat din Orăştie este cercetat penal de poliţiştii din

localitate pentru că, pe o trecere de pietoni din oraş, a acroşat
cu maşina trei fete şi apoi a fugit de la locul accidentului. În
urma accidentului rutier a rezultat rănirea uşoară a celor trei
minore, cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani. În cauză a fost
întocmit dosar de cercetarea penală. Bărbatul a refuzat să fie
testat cu aparatul alcooltest şi s-a opus recoltării de probe bi-
ologice la spitalul din municipiu. În urma verificărilor,
poliţiştii au mai stabilit că maşina implicată în accident avea
numere de înmatriculare expirate de o lună de zile şi, prin
urmare, nu avea drept de circulaţie pe drumurile publice. 

Proiecte de investiţii la Deva
Primăria Deva va definitiva, până la sfârşitul anului, un pa-

chet de proiecte de investiţii în valoare de 180 de milioane
de euro, eligibile pentru finanţări europene nerambursabile.
O parte din consultanţa necesară pentru aceste proiecte va fi
asigurată de specialişti ai Băncii Mondiale. Primarul municip-
iului, Petru Mărginean, a explicat că Primăria Deva are
pregătite deja 24 de proiecte, estimate la 40 de milioane euro,
care se referă la diverse lucrări de investiţii, de la finalizarea
restaurării Cetăţii Deva, până la construirea unei parcări sub-
terane sau extinderea iluminatului public.

În judecată
Nouă persoane din Haţeg şi localităţile învecinate au fost

trimise în judecată pentru fraudă la vot. Cei nouă vor ajunge
în faţa magistraţilor Judecătoriei Haţeg.

Toţi au fost acuzaţi de procurori că au votat de mai multe
ori pe listele electorale suplimentare, cu prilejul organizării
Referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui
României din 29 iulie 2012. 

Metoda Accidentul
Un bărbat din Bucureşti  a fost prins de poliţişti după ce a

înşelat doi hunedoreni cu 9.000 de euro, prin metoda „Acci-
dentul“. Bărbatul a folosit aceeaşi metodă de operare, le-a
sunat pe victime pe telefonul fix şi le-a spus că un membru al
familiei a avut un accident rutier grav în urma căruia a dece-
dat o persoană şi are nevoie de bani ca să îi ajute să de-
păşească momentul nefericit. În urma reclamaţiilor depuse
de cei doi păgubiţi, poliţiştii au început cercetările şi l-au prins
pe individ. Acesta a fost arestat preventiv, fiind acuzat de
înşelăciune. 

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI
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Patru funcţionari din Consiliul Judeţean Hunedoara au fost condamnaţi la în
chisoare cu suspendare în scandalul concursului pentru ocuparea postului
de director al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Funcţionari din cadrul CJ
condamnaţi la închisoare

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.

ANUNŢ LICITAŢIE

In data de 05.11.2015, ora 12.00, la sediul Primariei comunei

Ribita va avea loc licitatia deschisa cu strigare pentru vanzarea

unui imobil din domeniul privat al comunei Ribita. Cererile pentru

participare, insotite de dosarele corespunzatoare,se pot depune

pana in data de 05.11.2015,ora 11.00. Caietul de sarcini si orice

alte informatii se pot obtine de la secretariatul institutiei,sediul de

la adresa Ribita,nr.22 sau telefon 0254683791.
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Viața Sfântului 
Dimitrie 

Sfântul Mare Mucenic Di -
mitrie face parte din spiritual-
itatea răsăriteană, care și-a dat
viața pentru Hristos. Fiu al
voievodului cetății Tesalonicu-
lui - Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de Mir a
fost botezat în taină de părinții
săi, de frica cruntelor prigoane
împotriva creștinilor. A trăit la
Tesalonic (Salonic, în Grecia de
azi). Era admirat nu doar pen-
tru noblețea și frumusețea lui
exterioară, ci și pentru vir-
tuțile, înțelepciunea și bună-
tatea sa. Încă din tinerețe a
devenit strateg și specialist în
arta militară. A fost numit ge -
neral al armatelor Tesaliei și
proconsul al Greciei de către
Maximian Galerius, Cezarul
Greciei și al Macedoniei. Fiind
evlavios și învățător al cre -
dinței în Iisus Hristos, își pe-
trecea o bună parte a fiecărei
zile cu învățarea și inter-
pretarea învățăturii lui Hristos,
în public, fără să se ascundă.
Astfel că, mulți păgâni din
Tesalonic și din regiune s-au
convertit la creștinism, în
ciuda persecuțiilor pornite de
împărat împotriva creștinilor.

Biruitor în războiul contra
sciților, Cezarul Galerius, în
drum spre Roma, s-a oprit la
Tesalonic pentru a fi aclamat
de popor. Câțiva păgâni invi -
dioși din oraș au profitat de
această ocazie pentru a se
plânge împăratului și a-l de-
nunța pe Dimitrie că este

creștin. Împăratul s-a mâniat și
a poruncit ca sfântul să fie pus
într-o temniță umedă din sub-
solul unei băi publice.
Lăudându-se cu un om al lui
ce-l chema Lie, împăratul în-
demna oamenii cetății să se
lupte cu el. Atunci, un creștin
pe nume Nestor s-a dus la
Sfântul Dimitrie în temniță
rugându-l să se roage pentru
el. Sfântul, însemnându-l cu
semnul crucii i-a zis:” "Şi pe Lie
vei birui și pentru Hristos vei
mărturisi". Nestor s-a luptat cu
Lie și l-a omorât. Aflând cele
întâmplate, împăratul a trimis
ostași și le-a poruncit să-l
străpungă cu sulițele pe sfân-
tul în temniță, pentru că a fost
pricina morții lui Lie. Marele
Dimitrie și-a dat sufletul în
mâinile lui Dumnezeu, făcând
după moartea sa multe minuni
și uimitoare tămăduiri. Apoi,
din porunca împăratului s-a
tăiat și capul lui Nestor
(pomenirea Sfântului Nestor
se face la 27 octombrie). 

Moaștele Sântului
Dimitrie

Se află în Biserica Sf. Dim-
itrie din Salonic (foto jos).
Marele Mucenic Dimitrie este
venerat ca fiind unul dintre cei
mai mari „sfinți militari”.

Tradiții și obiceiuri
de Sfântul Dumitru

• În ajunul sărbătorii se
aprind focuri, peste care sar
copiii, ca să fie sănătoși tot

anul. După ce focul este stins,
cărbunele se aruncă în gră -
dină, ca să fie rod bogat în anul
viitor.

• Ziua Sfântului Dumitru
este o zi a soroacelor pentru
slujbe, se împarte mâncare și
se slobod sărindarele. Femeile
duc mâncarea la biserică și
dau de pomană celor trecuți în
neființă.

• Sfântul Dumitru este con-
siderat patronul păstorilor, 26

octombrie fiind ziua în care
ciobanii află cum va fi iarna.
Aceștia își așază cojocul în mij -
locul oilor. Dacă pe el se va
culca o oaie albă, atunci iarna
va fi aspră. Dacă se așază o oaie
neagră, atunci iarna va fi bună.
Tot atunci se termină învoielile
încheiate între stăpânii oilor și
ciobani.

• De Sf. Dumitru se face po-
mană cu grâu fiert cu unt, lapte
și brânză.

• Se crede că, dacă de Sfân-
tul Dumitru este vreme aspră,
iarna va fi bună, iar de va fi
vreme bună, toamna va fi
lungă și frumoasă.

• În această zi, nu se piap-
tănă, că-i primejdios de lupi.

• Dacă luna va fi plină și
cerul acoperit de nori, iarna va
fi aspră, cu zăpezi grele.

www.crestinortodox.ro

Sărbătorit în fiecare an la 26 octombrie, Sfântul
Dimitrie Izvorâtorul de Mir este unul din marii
sfinți mucenici făcători de minuni și tămăduitor.  

În tradiția populară românească se spune că la această
dată se sfârșește  ”vara păstorilor” începută la 23
aprilie, de ziua Sfântului Gheorghe. 

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie



Așteptat cu interes de iubitorii fotbalului din municipiul de pe Cerna și nu numai de ei, jocul dintre  FC Hunedoara și ACU ACS Poli
Timișoara a scos din nou în evidență problemele majore pe care le are formația  din orașul siderurgiștilor.
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De altfel, situația nu
prea comodă a
echipei pregătită

până mai ieri, de Victor
Roșca recomanda  jocul ca
un fel de derby al etapei
deoarece hunedorenii  în
registrau la un moment
dat  mai multe înfrângeri
consecutive decât victorii.

A fost spectacol, a fost
vreme bună pentru fotbal și o
echipă, cea oaspete, care și-a
onorat blazonul. Din neferi-
cire, gazdele nu s-au ridicat la
înălțimea  solicitărilor unui
astfel de eveniment, iar rezul-
tatul previzibil a fost unul de
neprezentare.

Președintele clubului, Alin
Barna, după finalul de joc,

piedut de hunedoreni cu 3-0,
și-a  prezentat demisia de
onoare , demisie neacceptată
de către edilul municipiului
Hunedoara, Viorel Arion.

Urmare, cel găsit vinovat, a
fost tehnicianul Victor Roșca,
adus în vară la Hunedoara,
pentru a forma o echipă cu
care să fie atacată pro-
movarea, visul frumos , aștep-
tat de mulți iubitori ai acestui
sport, să se împlinească. Nu
cred că antrenorul e vinovat
în totalitate de eşecurile din
ultima perioadă, cum nu cred
că demiterea acestuia va  crea
un șoc pozitiv la echipă. Că
poate crea  o altă stare de
spirit, sunt de acord. Dacă e o
întrebare la care unii  pot să

răspundă mai bine decât
mine, să o facă. Nu cumva unii
și-au dorit ca Roșca să plece?

Fiind unul dintre cei care
sper ca odată și odată echipa
din orașul meu natal să
revină în eșalonul doi al fot-
balului românesc, rămân
mâhnit să văd că nici cu  un
antrenor consacrat, nici cu un
buget  mulțumitor, asigurat
de municipalitate, nici cu
jucători, care mai de care…cu
personalitate, nu se reușeș -
te… un pic mai bine, în rezul-
tatele echipei. 

Ce lipsește? Eu spun că
ambiția de a dovedi că se
poate. Am văzut  evoluția
celor care au purtat  tri-
courile formației hunedorene

la jocul despre care  vorbim. 
Puțin interes pentru o

luptă directă  cu adversarul.
Pot fi contestat, dar eu spun
că în repriza secundă, băieții
aflați sub  coordonarea lui
Roșca, au arătat mai mult
decât în primele 45 de
minute, dar au fost apatici și
fără idee de joc. Așa că și
naționala  țării noastre. Cei cu
experiență din lotul hune-
dorean  nu au profitat de  o
întâlnire pe care chiar dacă
au pierdut-o , cel puțin ar fi
dominat-o. Puține ocazii la
poarta adversă , fără inventi -
vitate, reproșuri și…asta e.

La Deva, după eșecurile în-
registrare de formație,  am
aflat că jucătorii  și-au  cerut

scuze  spectatorilor pentru
rezultatele obținute. Cei de la
Hunedoara au mers  cu greu
către  fanii de la Peluza Nord
a stadionului  Michael Klein
de parcă nu ei au fost vinovați
pentru scorul de pe tabelă.
Nu am auzit, măcar pe
rețelele de socializare (unde
câțiva jucători hunedoreni
sunt foarte  activi), să își ceară
scuze. Poate pe viitor…

Etapa următoare va fi din
nou dificilă pentru ambele
formații din zona noastră.
Echipa CNS Cetate Deva va
juca în deplasare la  CSU
Craiova II, iar FC Hunedoara,
tot în deplasare, dar la Mille-
nium Giarmata. 

Succes !

Fotbal: Roşca a părăsit  Hunedoara

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.



SPORT - 7Accent Media 23 - 29 OCTOMBRIE 2015

Handbal
Deși relațiile mele per-

sonale cu finanțatorul
Mari an Munteanu sunt
amia bile, recunosc că sunt
unul dintre cei care , de mai
multe ori, nu l-am înțeles în
acțiunile domniei sale,
atunci când a schimbat
antrenori sau a luat decizii
pripite în ceea ce privește
formația pe care o are. Știu
că de  foarte multe ori i-a
fost greu în a menține
echipa pe linia de plutire în
Liga Națională, cum tot așa
de bine știu că nu i-a căzut bine , retrogradarea în eșalonul B al handbalului
românesc.

A reușit să pună la punct o nouă echipă cu care trage tare să revină  în
Liga I, are rezultate și e clar că se va bate pentru promovare cu  formațiile
din Bistrița, Piteşti și cu cea din Slatina.

Regretul meu (și a multora dintre fanii deveni ai handbalului),  este că Mar-
ian Munteanu a decis să  joace cu Cetate Devatrans, partidele considerate  pe
teren propriu, la Hațeg, acolo unde spune că are  fani  mai mulți și care apre-
ciază ceea ce face. Nu știu dacă sunt mai mulți și mai aproape de echipă decît
cei de la Deva, dar eu cred că devenii nu meritau  o astfel de  sancțiune, în
condițiile în care, rău sau bine, numarul celor care veneau la sală, pentru
jocurile echipei , era constant.

Poate, cine știe, din returul de campionat, Marian Munteanu să revină la
sentimente mai bune.

Până atunci, sâmbătă 24 octombrie , CSM Cetate Devatrans va juca, pe tern
propriu , în cadrul etapei cu numărul  7 din campiont ,în compania formației
CSU Reșița. 

Gimnastică
Cu gândul la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică am trecut  în

linia a doua  o competiție de mare interes național , o întrecere care  de
fiecare dată naște comentarii-Campionatele naționale de gimnastică aero-
bică.

Ca de fiecare dată, în ultimii ani, ediția de toamnă   este organizată de către
Clubul Farul din Constanța cu sprijinul factorilor sportivi locali, în municipiul
de pe Litoral. Nu pentru că acolo condițiile sunt mai bune decât sî zicem la
Iași, Arad,Timișoara sau poate la Deva, ci pentru că acolo…e la Constanța.

Anul acesta a fost ediția cu numărul 20 la care au fost prezenți  gimnasti
de la toate secțiile de performanță din țară.

Pentru cine nu cunoaște, pot spune că  la clubul organizator se transferă
anual toți performerii elevi, cei care își încheie  activitatea  în învățământul
liceal astfel că de la cluburile din întreaga țară , se adună la Constanța o
pleiadă de  medaliați , aflați  pe drumul  găsirii performanței internaționale.

Rezultatele  obținute  ne scutesc de comentarii dacă mentionăm că în pro-
porție de 90 % medaliile de aur au revenit  sportivilor de la cluburile din Con-
stanța sau Bucurețti. Acolo unde se află transferați mulți gimnaşti sau
gimnaste crescuți la Deva, Petrosani sau Arad. Printer medaliați au mai scăpat

ciâe unii și de pe la noi,ceea ce face  ca aprecierile noastre să fie  positive pen-
tru efortul acestora și al antrenorilor care îi pregătesc.

Au urcat pe podiumul ediției din acest an, perechea deveană alcătuită
din  Francesca Morar/Mihai Popa, locul I și medalia de aur  la categoaria I ,
Mihai Popa-CNS Cetate Deva locul II la individual masculin categoria I, grupul
de la CNS Cetate Deva, locul II la categoria a III-a ca si trio-ul de senior de la
clubul devean care s-a situate pe locul al doilea, la mare lupta cu gimnastii
de la … Farul Constanța.Sincere felicitări pentru rezultatele obținute alături
de antrenoarele Gesy Cosma, Mădălina Susan și Mihaela Jecherean.

De remarcat faptul că la  perechi mixte categoria a III-a  toate  cele trei
locuri ale podiumului de premiere au fost ocupate de reprezentanții CSS Pet-
rosani, pregătiți de  prof. Elena Cazan Becze.

Sezonul se va încheia cu întrecerile Campionatelor Europene programate
anul acesta la Elvas în Portugaalia, unde  reprezentanții țării noastre  se află
printre protagoniştii ediției.

Judo
Pe surse ne-a parvenit informația cum că  în urmă cu o sâptămână, președ-

intele Federației Române de Judo, deveanul Doru Sapta (foto) și-a dat demisia
din motive personale.Decizia domniei sale a fost urmată în aceste zile de o
ședință a Comitetului Olimpic și Sportiv Romîn, forul prezidat de către Alin
Petrache, luând act de demisia  lui Sapta și a luat o serie de hotârâri impor-
tante pentru judo-ul românesc. Cel olimpic desigur.

E greu de gestionat situația de la federația  condusă până recent de către
Doru Sapta. Rezultatele din ultimii doi-trei ani  arată că sunt șanse ca  Româ-
nia să  aibă la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016,  spotivi cu potențial la
medalii, cel puțin la feminine , unde antrenorul emerit  Florin Berceanu,
reușeste să asigure  generația pentru viitorul internațional  acestei discipline
sportive.

Este  la fel de adevărat că sunt și  lucruri de care noi nu știm și care s-au
întâmplat pe parcursul acestor ani la federație.E o vorbă – numai cine nu
muncește , nu greșește. Dacă Doru Sapta a greșit , desigur că va plăti. Impor-
tant însă este ca sportivii, tehnicienii și mai ales cei care sunt aproape de
acest spot nu nu fie  implicați. Ar fi nedrept pentru imaginea  acestui sport,
cu rezultate, așa cum am spus, dintre cele mai bune în ultimii ani.

Doru  Sapta, întrebat de un coleg de breaslă, despre   decizia de a demi-
siona, a precizat ca  actul unilateral vine ca urmare a faptului că a fost nom-
inalizat pentru o funcție de conducere din cadrul forului internațional de
judo. Cred că era mai important ca Sapta să anunțe oficial acest lucru și apoi
să  își de-a demisia iar  as-
pectele legate de con-
trolul ordonat de către
conducerea Ministerului
Tineretului și Sportului,
unul complex se spune, ar
fi fost considerat normal.
Oricum, încurcate sunt și
căile judoului românesc,
dacă doi deveni, prieteni
și vechi colaboratori au
ajuns să  spele rufele fed-
erației  în cabinetul mi-
nistrului de resort.

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 23.11.2015, 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 23.11.2015 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 24.11.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel/fax : 0354-116826.



8 - DE TOAMNĂ Accent Media 23 - 29 OCTOMBRIE 2015

Virtuţile terapeutice ale castanelor

Culegerea castanelor
Se face în începând cu ul-

tima perioadă a lunii septem-
brie și se continuă până la
începutul lunii noiemebrie.

Chiar dacă le găsim peste
tot, prin parcuri sau pe trotu-
are, trebuie alese doar cas-
tanele sănătoase, care nu sunt
lovite sau moi. După ce au
fost curăţate de coaja verde,
castanele se întind la uscat, în
strat gros de 10-15 cm, într-o
încăpere bine aerisită. Us-
carea lor durează două-trei
săptămâni. Pentru a evita
mucegaiul,  trebuie întoarse
și rărite, dacă este cazul. Cas-
tanele se pot usca și în cup-
torul aragazului, la foc mic.
Când devin sfărâmicioase,
este semn că s-au uscat

Castanele comestibile 
Bogate în vitamine și mi -

nerale, atât castanele co-
mestibile cât și cele sălbatice
constituie remedii eficiente în
tratarea și combaterea mai
multor boli. Ceea ce le reco-
mandă este conţinutul lor
bogat în substanţe care
acţionează asupra vaselor de
sânge, asupra sistemului ner-
vos şi celui muscular.

Beneficiile castanelor
Remediile pe bază de cas-

tane sunt folosite încă din an-
tichitate, ele fiind reco mandate
de Hipocrate în reţetele sale
străvechi. Ele au apărut şi pe
lista celor peste 600 de plante
şi fructe cu puteri vindecă-
toare a grecului Dioscoride.
Studiile recente arată că un
consum moderat, de patru-
cinci castane pe zi, aduce nu-
meroase beneficii sănătăţii. În

cele ce urmează, vă prezentăm
doar câteva din afecțiunile care
pot fi tratate sau ameliorate
folosindu-se produsele obți -
nute din castane.

Întăresc sistemul 
imunitar

Pentru întărirea sistemului
imunitar, castanele pot fi con-
sumate atât coapte, cât şi sub
formă de piure. 

Piureul de castane
Pentru obținerea lui este

nevoie de 500 de grame de
castane, 300 mililitri de lapte
degresat, vanilie şi trei linguri
cu ulei de măsline. Castanele
se fierb, iar miezul lor se trece
prin maşina de măcinat.
Pasta obţinută se adaugă la
celelalte ingrediente şi se
amestecă până ce compoziţia
se omogenizează. Separat, se

poate
prepara un sirop din 40 de
grame de zahăr, 75 de mililitri
de apă şi două linguriţe cu
rom. Se fierb ingredientele la
foc mic până se îngroaşă
siropul, iar după ce se răceşte
se adaugă în pasta de castane.
Cine dorește, poate pune și

scorțișoară.
Pentru fortificarea sistemului
imunitar, cura trebuie urmată
patru săptămâni, timp în care
se consumă zilnic câte şase
linguri cu piure.

De asemenea, piureul de
castane amestecat cu brânză
de vaci, la care se adaugă
puţină miere, este o hrană

sănătoasă, uşor digerabilă şi
energizantă.

Indicate în 
problemele 

cardiovasculare
Cercetările au arătat că,

potasiul din componența lor
ajută inima, venele şi arterele,
iar fierul contribuie la refa -
cerea sângelui. Fiind lipsite
de colesterol şi sodiu, cas-
tanele sunt o alegere bună
pentru cardiaci, care trebuie
să le consume coapte în cup-
tor, fără sare. S-a demonstrat
că, un consum de trei castane
coapte pe zi, reduce cu 20%
riscurile de infarct miocardic.
În plus, fiind bogate în fibre şi,
datorită complexului de vita-
mina B şi a magneziului din
compoziţie, acestea acţio -
nează ca un medicament cu
efect asemănător antidepre-

Castanele sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Pe lângă aroma și gustul rafinat, ele au o mulțime de calitățime nutritive, fiind  de
un real folos în tratarea mai multor afecțiuni.

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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sivelor, combate oboseala,
stresul şi anxietatea. Piureul
de castane îndulcit cu miere
și consumat înainte de micul
dejun sau cină, timp de câteva
săptămâni, este un bun
remediu pentru bolnavii cu
astfel de afecțiuni.

În cazul degerăturilor
sau durerilor

reumatice
Aceste afecțiuni se agra -

vează la frig, iar un decoct re-
alizat din trei-patru castane
comestibile mă runţite la o
cană cu apă este foarte util.
Acestea se fierb cinci minute,
se acoperă timp de 15-20 de
minute. Decoctul obținut se
aplică pe locurile afectate,
ținându-se 15-20 de minute
sau se fac băi locale.

În stările gripale
În caz de răceli sau stări gri-

pale, un decoct cu castane
poate face minuni. El reduce
febra și revitalizează organis-
mul, mai ales în perioada de
convalescenţă. 

Pentru obținerea lui se vor
pune două linguri de castane
uscate și mărunțite la o cană
de 250 g apă. Preparatul se
fierbe timp de 15 minute, se
strecoară și se depozitează în
sticluţe închise ermetic. Se ad-
ministrează câte 15-20 pică-
turi pe zi.

Ameliorează durerile
de cap

În caz de migrene sau
amețeli, pulberea din castane
are efecte vizibile, încă de la
primele utilizări. Se prepară
din castanele bine uscate, apoi
măcinate cu râșnița de cafea,
până se obține un praf cât mai
fin. Pulberea se păstrează în
recipiente închise la culoare.
Se va lua dimineața, pe sto -
macul gol, câte o linguriță de
pulbere, care se ține sub limbă
trei minute, apoi se înghite cu
apă.

În tratamentul 
trombozei și varicelor

Se folosește tinctura de cas-
tane. Se se prepară din 250 g
de castane cu coajă și un litru
de alcool de 40 grade. Se lasă
la macerat timp de 14 zile,
apoi se strecoară și se
păstrează într-o sticlă închisă
la culoare. Se consumă 10-15
picături pe zi. Extern, se aplică
în afecţiuni hemoroidale,
varice şi flebite şi sub formă de
frecţii contra artrozelor la
nivelul încheieturilor de la
mâini şi de la picioare.

Ungunetul cu frunze
de castane

Este excelent în tratarea
varicelor și a hemoroizilor. Se
folosește o cană cu frunze
verzi de castan, care se vor
lăsa la macerat în 100 ml de
alcool, timp de 24 de ore, după
care se strecoară. La macerat
se adaugă 200 g de unt topit și
margarină, apoi se va ține,
timp de două ore, pe baie de

abur. După răcire, unguentul
se va turna în cutii de plastic,
iar cu el se va unge locul afec-
tat. 

Un alt unguent, preparat
din castane măcinate, alcool
40%, lanolină, în amestec cu
unt de cacao este un foarte
bun supozitor, cu efecte cal-
mante.

Făina din castane
Castanele consumate sub

formă de făină, câte două lin-
guriţe adăugate într-o cană cu
lapte, sunt un meniu hrănitor
şi revigorant pentru copiii
aflaţi în perioada de creştere,
dar şi pentru cei anemici.
Făina se prepară prin măci -
narea castanelor coapte cu
râşniţa de cafea. Specialiştii
apreciază că valoarea nutritivă
a acestui aliment este similară
cu cea a grâului. 

Dieta cu castane
Tonifică venele şi capi-

larele, reducând fragilitatea

acestora. Consumul de cas-
tane asigură un nivel constant
al acidului hialuronic din piele
şi normalizează secreţia glan-
delor sebacee. 

Sâmburii de castane
sălbatice

Sunt utili în cazul herniei
de disc, spondiloză, sciatică
sau sechele după fracturi.
Sunt indicați și pentru plăgi
infectate. 

Siropul de castane
Este indicat mai ales copi-

ilor. Se prepară amestecându-
se 500 ml decoct de castane
cu 500 g zahăr sau miere.
Amestecul se încălzește ușor,
până se dizolvă zahărul și
siropul se omogenizează.
După răcire, se toarnă în sticle
închise la culoare și se
păstrează la rece. Se adminis -
trează câte o linguriță pe zi la
copii, iar adulții pot lua câte
două lingurițe. 

Vinul de castane
Are efecte similare cu cele

ale scoarţei copacului de chin-
ină. Este o băutură tonică,
folosită în dizenterie, diaree şi
malarie. Se prepară din 50 g
de scoarţă măcinată la un litru
de vin alb, care se macerează
timp de şapte zile. Se va con-
suma un păhărel înainte de
mese.

Atenție !
Castanele prăjite și sărate

sunt contraindicate car-
diacilor şi hipertensivilor. De
asemenea, castanele comes -
tibile sunt contraindicate dia-
beticilor şi persoanelor obeze,
datorită cantităţii ridicate de
zaharuri. Ele nu trebuie com-
binate cu medicamente anti-
coagulante (de subţiere a
sângelui), fiindcă le pot ampli-
fica efectul.

www.clicksanatate.ro
www.sanatate.ro
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HOROSCOPHOROSCOP
BERBEC
Dacă vă gândiți să începeți o afacere, sunteți
avantajați de astre. Trebuie să vă analizați cu

atenție sentimentele pentru că, relația cu partenerul
de cuplu trece printro perioadă mai tensionată.

TAUR
Vă gândiți să realizați mai multe proiecte
îndrăznețe, dar vor avea succes doar cele

bine puse la punct, pentru care aveți deja
resursele financiare. Partenerul de viață are
nevoie de mai multă atenție din partea voastră.

GEMENI
Atrageți atenția unor persoane care sunt

interesate să colaboreze cu voi. Dacă acceptați
oferta, lucrurile vor merge bine și poate fi un pas
înainte în carieră. 

RAC
Chiar dacă este o perioadă foarte aglome 
rată la serviciu, reușiți să faceți față pro 

blemelor. Totul va merge așa cum vați propus, iar
la final, urmează beneficiile materiale. Vor fi
unele discuții în familie.

LEU
O persoană apropiată din familie vă aduce
aminte de treburile pe care leați lăsat

neterminate la începutul toamnei. La locul de
muncă totul merge bine, așa că vă puteți stabili
prioritățile. Cu banii nu stați prea bine.

FECIOARA
Doriți să vă afirmați la serviciu, dar unele

persoane vă vor pune piedici. Atenție, încercând
să puneți întro lumină favorabilă anumite
proiecte,  puteți face greșeli. 

BALANȚA
La serviciu încercați să obțineți mai multe
avantaje pentru că, salariul și statutul

vostru nu corespund cu munca pe care o faceți. De
aici sar putea ivi unele conflicte de interese. În
final, totul se termină cu bine.

SCORPION
Proiectele pe care leați început la locul de
muncă merg spre finalizare, dar aveți

nevoie de multă răbdare. Colegii vă pot ajuta,
dacă știți cum săi atrageți. În dragoste, intuiția
vă ajută să faceți cea mai bună alegere.

SĂGETĂTOR
Sunteți tentați să începeți activități noi sau
să riscați o sumă de bani la jocurile de

noroc. Chiar dacă astrele sunt de partea voastră,
trebuie să acționați între anumite limite. 
Nu depășiți bugetul alocat !

CAPRICORN
Începutul sezonului rece vă poate ajuta să
renunțați la unele obiceiuri care vă

dăunează și să vă schimbați stilul de viață. E tim
pul să puneți capăt relațiilor cu persoanele care
vau dezamăgit.

VĂRSĂTOR
Implicațivă mai mult în proiectele de la locul
de muncă și veți avea numai de câștigat. 

Cu cât cunoașteți mai multe lucruri, cu atât aveți
mai multe șanse de succes.

PEȘTI
Relațiile de prietenie care se înfiripă în
această perioadă vor rămâne stabile. La

serviciu trebuie să aveți mai multă răbdare cu
colegii și săi apreciați la justa lor valoare.
Noutățile așteptate nu vor întârzia!

SUDOKU Rezolvarea jocului din numărul trecut

Dezlegarea integramei din numărul trecut
L - F - O - SENIOR - SANIA - M - ALT - EC - C - ARS - L -
NITEI - BRATARA - TIOL - ARDEIA - IOLA - MANUI - NA
- INTINSI - JIR - INIMOS - SR - EN - ER - PILDA  - B - ALA
- M - ASIA - BOEM - RETUS - ARSIC - TIR - FP - NI - EFEBI
- UC - TATUA - BN - ANA - ENE - RA - NAN - YEN - TRA-
DUCERI - IED - UHU - HAINI - UA -ATASA - IN - S - CAP -
URAT - T - CLU - CHAPLIN -  RARA - LC - STEAGURI - RT 
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SERIALE NOI:
• Întrn salon de spital
Doi prieteni se întâlnesc într-un salon de spital,

iar unul dintre ei zice:
- Nu credeam că ești la spital ! Aseară te-am

văzut  cu o blondă trăsnet.
- Da, dar m-a văzut și soacră-mea !

• Discuție între doi polițiști
- Unde ai fost Gică ?
- La policlinică. Tocmai am făcut un test de in-

teligență.
- Și cum a fost ?
- Slavă Domnului, negativ !

•  La un restaurant
Un tânăr milionar, îndrăgostit lulea de o tânără

blondă îi spune:
- N-ai vrea să ne căsătorim şi să cheltuim îm-

preună averea mea?
- O, cu plăcere.
- Aş vrea să facem asta toată viaţa.
- O, dar nu cred că e nevoie de atâta timp....!!!

•  La muzeu
Un polițist merge la muzeu și, din neatenție, dă

jos o vază care se sparge.  Paznicul, palid, se
apropie în fugă și-i spune:

- Vai de mine, era o piesă care data de acum
3000 de ani.

- Ce m-am speriat, credeam ca am spart ceva
nou !

Vineri, 23 octombrie, ora 22,45

Erin Brockovich
Inspirat dintr-o faptă reală, filmul spune

povestea unei mame a trei copii, șomeră, divorțată
de două ori, care este în pragul disperării.
Căutându-și serviciu, ea ajunge să lucreze la o
firmă de avocatură. Chiar dacă nu avea studii de
specialitate, Erin se implică în slujba ei, ajungând
să investigheze un caz, la prima vedere lipsit de
importanță. Ea află că apa din oraș este otrăvită de
o corporație foarte mare. Îi mobilizează pe oa-
menii din oraș, împreună dau în judecată firma și
primesc o despăgubire uriașă. Triumfând în fața
unor obstacole greu de trecut, ea a fost capabilă
să-și demonstreze tăria de caracter și să reînceapă
o noua viață.

TV  FILMUL  SĂPTĂMÂNII
PRO TV

Minutul de umor
Luni, 26 octombrie, EUFORIA, ora 20,00

Obsesia 

În serialul ”Obsesia”, Mustafa, un bărbat impul-
siv, este îndrăgostit nebunește de Narin, dar
aceasta îl respinge. Până la urmă cei doi se căsă-
toresc, dar mariajul lor nu merge bine din cauza
lui Mustafa, care  devine violent cu soția lui. În ast-
fel de condiții, Narin intră în depresie, iar doctorul
Serdar încearcă să o ajute să-și recapete lucidi-
tatea și fericirea.
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Deva – Se numeşte Lia
Filip, este dascăl prin vocație
și un om extraordinar. Are 74
de ani și de fiecare dată când
intră în sala de clasă, pentru
că doamna este cadru didac-
tic activ, i se luminează fața.
Bucuria revederii cu elevii săi
o face să simtă fiecare zi ca pe
un tezaur. Profesoara Lia
Filip împlineşte 50 de ani în
învăţământ. Şi încă nu se
opreşte. 

Mama Lia, aşa îi spun
copiii profesoarei Lia Filip
din Simeria. De o jumătate de
veac se numără printre
cadrele didactice hune-
dorene. Şi, chiar dacă este de
un deceniu pensionară,

Mama Lia nu poate sta de-
parte de elevi. Educaţiei lor
le-a dedicat întrega viaţă. În
prezent este profesor cola -
borator la şcoala generală din
Băcia. 

Doamna profesoară Filip
este plină de energie la cei 74
de ani pe care tocmai i-a îm-
plinit! De ziua ei, Mama Lia
era acolo unde se simte cel
mai bine. Printre copii.
Printre prichindeii de la gră-
diniţă de data asta. Pentru că,
în calitate de profesor cola -
borator, Mama Lia dă o mână
de ajutor acolo unde e
nevoie. Oriunde, de la cei mai
mici până la cei de clasa a VII-
a. Iar ce o face să revină

mereu la clasă este evident.
Toţi copiii o iubesc aşa cum
doar copiii ştiu să o facă.

În urmă cu cinci decenii,
doamna Filip a urmat facul-
tatea de biologie la Cluj. La
absolvire a refuzat un post în
laborator. A preferat să-i în-
veţe pe copii tainele corpului
uman. Atunci a ştiut că
aceasta este menirea ei să fie
educator.

Doamna Lia Filip crede că
orice meserie, orice profesie
trebuie să fie făcută cu pasi-
une. Acesta este secretul. Iar
rezultatul pasiunii cu care
Mama Lia  îşi practică profe-
sia de atâţia ani este
dragostea. 

Pentru ceea ce a făcut pen-
tru copii, profesoara Lia Filip
va fi premiată de societatea

civilă din judeţul Hunedoara,
sâmbătă, de la ora 11,00, în
Piaţa Victoriei din Deva. 

Staţie de epurare la Călan
O modernă staţie de epurare a apelor uzate a fost inau-

gurată marţi în oraşul Călan. Investiţia, în valoare de peste
opt milioane de lei, este parte a unui proiect major de reabi -
litare a reţelei de apă şi canalizare derulat în judeţul Hune-
doara de către operatorul regional ApaProd SA Deva. Potrivit
specialiştilor, capacitatea de prelucrare a staţiei permite epu-
rarea apelor uzate provenite de la peste 7.400 de utilizatori
din oraşul Călan şi satele învecinate acestuia. Staţia
funcţionează cu bazine de tratare mecanică şi biologică a
apelor uzate, iar activitatea este monitorizată permanent. 

Final de proiect în Piaţa Arras
Lucrările de modernizare efectuate în Piaţa Arras, din faţa

casei de pensii, s-au încheiat. Acesta este primul dintre cele
şase proiecte cu finanţare europeană care vizează reabi -
litarea urbană în municipiul Deva. Lucrările de modernizare
ale au costat 1,46 milioane euro, din care contribuţia ne -
rambursabilă a Uniunii Europene se ridică la 98%, iar restul
de bani reprezintă cofinanţare locală. Primarul municipiului
Deva, Petru Mărginean, a apreciat munca arhitectului şi a
constructorilor, menţionînd însă că mai sunt câteva aspecte
de pus la punct, cum ar fi înălţimea băncilor sau un acces
mai uşor al persoanelor cu handicap.

Termocentrala Paroşenirepornită
Activitatea de producţie a energiei la termocentrala

Paroşeni, din Valea Jiului, a fost reluată cu o săptămână mai
devreme decât fusese programat iniţial. Acest lucru va per-
mite şi livrarea de agent termic pentru populaţia din
Petroşani, care mai este racordată la sistemul centralizat de
termoficare. Termocentrala Paroşeni a fost oprită pe 10 oc-
tombrie, după ce conducerea CEH a decis să efectueze
reparaţii la sistemul de transport primar al energiei termice
de la Paroşeni la Petroşani.   

Ziua Porţilor Deschise la Judecătorie şi
Tribunal

Judecătoria Deva şi Tribunalul Hunedoara vor organiza,
pe 23 octombrie, „Ziua porţilor deschise”, eveniment care
coincide cu Ziua Europeană a Justiţiei. Acţiunea are drept
scop asigurarea transparenţei actului de justiţie. De la ora
10.00 , până la ora 14.00, cei interesaţi de modul în care
funcţionează o instanţă de judecată vor putea vizita mai
multe compartimente ale instituţiilor. 

ŞTIRI • ŞTIRI • ŞTIRI

Educaţia ca mod de viaţă – Lia Filip

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

Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
HunedoaraDeva își

invită, și în acest an, pri
etenii la Carnavalul 
Halloween, o sărbătoare
pe care cei tineri au
asimi lato cu mare 
entuziasm și care a ajuns
una dintre cele mai 
îndrăgite sărbători laice. 

Deva - Anul acesta, la 30
octombrie, de la ora 18,00, în
incinta Bibliotecii Județene,
a cărei curte va fi străjuită de
numeroși bostani-felinar,
cum cere tradiția, se va des-
fășura un atractiv program
recreativ de Halloween. Se
vor prezenta tradițiile și obi-
ceiurile legate de această
sărbătoare, iar organizatorii

propun două concursuri:
„Cel mai înspăimântător cos-
tum” și „Dovleacul de
groază”. 

„Imaginația, inspirația și
fantezia concurenților vor
avea libertate de mani-

festare, spre bucuria partici-
panților, tineri și mai vârst-
nici. Costumele, inspirate din
figurile supranaturale –
monștri, schelete, vrăjitoare,
vampiri – vor aduce un plus
de farmec după-amiezii pe-
trecute la Bibliotecă de Hal-
lowen”, spune directorul
Bibliotecii Judeţene, Sebast-
ian Bara.

Seara de Halloween se va
încheia în mod plăcut, cu o
petrecere la care muzica și
dansul vor fi la ele acasă,
veselia și buna dispoziție
fiind note dominante.  

Prietenii bibliotecii de
toate vârstele sunt așteptați
cu brațele deschise la
această frumoasă sărbătoare
de sfârșit de toamnă. 

La următoarea ediție a campaniei „Premianții fără premii” o să avem în fața
noastră o doamnă care a modelat în jumătate de secol sufletele a mii de
copii, a pus pe drumul de început mii de destine. 

CARNAVAL DE HALLOWEEN 
LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ



Mod de preparare:
Ceapa se curăţă şi se taie

mărunt, morcovul se rade pe
răzătoarea mică, iar gogo şarul
murat se taie felii mici.
Legumele se călesc timp de
cinci minute în ulei, apoi peste

ele se toarnă  apa. Între timp,
se spală ciupercile, se taie
fâşii, ca la ciorba de burtă şi se
adaugă peste legume, în oala
cu ciorbă. Se lasă la fiert circa
25 de minute, după care,
ciorba se sărează şi se

piperează. Usturoiul se trece
prin presă, se pune în ciorbă
împreună cu oţetul, apoi
ciorba se ia de pe foc şi se lasă
câteva minute să se răcească.
Gălbenuşul de ou se amestecă
cu smântâna şi se dizolvă cu
un strop de apă rece, apoi
peste el se pun două-trei
polonice de ciorbă. Această
compoziţie se toarnă în ciorba
caldă, amestecându-se con-
tinuu, să nu se taie. 

Deasupra se presară
pătrunjel verde.

INGREDIENTE 
400-450 g. ciuperci pleurotus, 1 1/2 litri apă, doi

gogoşari roşii, muraţi, un morcov, o ceapă, 3-4 linguri de
ulei, usturoi după gust, un gălbenuş de ou, 200 g smân-
tână, 2-3 linguri de oţet, sare, piper, opţional, un ardei iute.

CIORBĂ DE BURTĂ FALSĂ 

Mod de preparare:
Două felii mari de dovleac

se taie cubulețe, se fierb, se
mixează și se lasă să se
răcească.

Piureul de dovleac răcit se
amestecă bine cu crema de
brânză, zahărul pudră, scorți -

șoara, pudră de cuișoare. Se
adaugă apoi ouăle, smântâna
și se omogenizează.

Aluatul: Untul moale, za-
hărul și sarea se mixează până
se devine pufos, apoi se încor-
porează praful de cacao. Se
adaugă, pe rând, ouăle,

mixându-se în continuare,
jumătate din făină amestecată
cu praful de copt și bicarbon-
atul. La compoziție se adaugă
laptele, cafeaua, se încorpore-
ază restul de făină apoi se
pune nuca prăjită și zdrobită,
amestecându-se ușor. Într-o
tavă tapetată cu hârtie de copt
se toarnă compo ziția, care se
nivelează pe toată suprafața. 

Tava se dă la cuptor timp de
30 de minute. După acest in-
terval, tava se scoate din cup-
tor, iar peste negresă se pune
crema de brânză cu dovleac și
se dă din nou la cuptor 20 de
minute, până se formează o
crustă densă. După răcire,
peste prăjitură se pune al
doilea strat de cremă, format

din frișca bătută cu zahărul
pudră, la care se adaugă crema
de brânză cu vanilie. 

Prăjitura se dă la rece, apoi

se pune glazura de ciocolată.
Se ornează cu bucățele de nuci
prăjite.  

www.bucataras.ro

INGREDIENTE  
Blatul: 80 gr unt de casă, 4 linguri zahăr, un praf de copt,

puțin bicarbonat, un praf de sare, 3 linguri lapte, 2 ouă, 3
linguri cacao, 200 ml cafea, 250 g făină, miez de nucă.

Crema galbenă: dovleac plăcintar, 400 gr cremă de
brânză, 80 gr zahăr pudră, un praf sare, scorțișoară,
cuișoare, 200 ml smântână dulce,  2 ouă.

Crema albă: 400 gr cremă de brânză cu vanilie, 200 ml
smântână dulce, 80 gr zahar pudră.

Glazura: 200 gr ciocolată neagră, 50 ml lapte, 30 gr unt.
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Aliment-medicament, iaurtul are are calităţi nutritive
cu acţiune complexă asupra organismului. Este o sursă
excelentă de calciu, chiar și sortimentul degresat. De
asemenea, sortimentele naturale de iaurt conţin bacterii
sănătoase, care contribuie la menţinerea echilibrului in-
testinal și reglează tensiunea arterială. 

Iaurt de casă
Ingrediente: 2 litri lapte integral, nefiert şi  200g

iaurt natur.
Mod de preparare: Laptele se fierbe într-un vas cu

fundul gros. Când începe să clocotească se ia de pe foc și
se lasă să se stâmpere. Laptele călduț se toarnă într-un
vas de lut sau de sticlă, se adaugă iaurtul (să nu fie rece),
amestecându-se cu o lingură de lemn. Vasul se acoperă cu
un tifon și se lasă într-un loc călduț, 6-7 ore, apoi se stre-
coară printr-un tifon. Iaurtul obținut se pune în borcane
și se ține la frigider. 

PRĂJITURĂ CU BRÂNZĂ, DOVLEAC, NUCĂ ȘI CAFEA

IIaauurrttuull



JOCURI - 13Accent Media 23 - 29 OCTOMBRIE 2015

Servicii de
curierat
rapid021 9392

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

www.nemoexpress.ro

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



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,
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 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 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.

DIVERSE
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.

l Vând pătuț pentru copii, cu
saltea și rotobil, stare bună. Preț 
negociabil, telefon: 0764.107.160.

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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COMUNICAT DE PRESĂ
PRIVIND INCHIDEREA ACTIVITATII GAL (2007/2011

2013/2015) – SUBMASURA 431.2
“Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea 

de competente si animarea teritoriului”

Asociația Microregiunea Ţara Haţegului – Ţinutul Pădurenilor  GAL, înfiinţată în
anul 2006 (ca asociatie informala) în scopul accesării de finanţări nerambursabile din
cadrul Axei IV LEADER Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR (20072013
/2015), a atras 2,8 milioane de euro, pentru un număr de 25 de comune din judeţul
Hunedoara si o comuna din judetul Caras Severin.

Eforturile susținute ale echipei GAL s-au materializat, in perioada ianuarie 2012 – noiem-
brie 2015, prin evaluarea si selectia unui număr de 148 de proiecte depuse de catre benefi-
ciarii publici si privati pe noua (9) masuri de finantare, pentru care au fost lansate:  

43 de apeluri de selecție/masuri lansate de GAL: 
  4 apeluri -  Masura  41.111 - “Formare profesionala (traning) informare si difuzare de

cunostinte” 
  8 apeluri -  Masura  41.121 - “Modernizarea exploatatiilor agricole” 
 2 apeluri - Masura 41.125 -“Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dez-

voltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”
 2 apeluri – Masura  41.141 - ”Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă” 
 5 apeluri - Măsura  41.142 - ”Înființarea grupurilor de producatori” 
 6 apeluri - Masura  41.312 - “Sprijinirea pentru crearea si dezvoltarea de  microintre-

prinderi”
 5 apeluri – Masura 41.313 - “Incurajarea activitatilor turistice”
- 41.313d -“Dezvoltatrea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”

 7 apeluri - Masura 41.322 - “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor
de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mosternirii rurale”

 4 apeluri - Masura 421 – “Implementarea proiectelor de cooperare” 

148 proiecte depuse la GAL: 
- 148 proiecte depuse la GAL in perioada 2012- martie 2015.
- 133 proiecte declarate eligibile, in urma evaluarii de catre GAL, depuse la AFIR in ved-

erea finantarii
-   52 de contracte retrase/neeligibile

96 de contracte semnate de catre beneficiari publici si privati in valoare totala de
2.265.332 euro

2 proiecte de cooperare cu:
- Asociatia Grup de Actiune Locala „LUNCA ARGESULUI” – judetul Arges
- Asociatia Grup de Actiune Locala MARA GUTAI - judetul Maramures 

17 activitati de instruire
În Planul de Dezvoltare Locala – PDL 2007-2013/2015 al Asociaţiei Microregiunea Ţara

Haţegului-Ţinutul Pădurenilor GAL un accent important s-a pus si pe instruirea și per-
fecționarea liderilor locali si ai  reprezentanților administrațiilor publice locale din cele 25
comune componente, cu scopul implementării adecvate a proiectelor finanțate de GAL. De
aceleași instruiri și perfecționări au beneficiat și angajații GAL în vederea creșterii calității
serviciilor oferite beneficiarilor. In acest scop au fost organizate:

- 17 instruiri
- peste 600 de participanti

400 de evenimente de informare/ promovare in teritoriul GAL
O atenție deosebită s-a acordat și domeniului de promovare, informare si animare în ter-

itoriu. In acest scop, GAL a realizat:
-  400 evenimente de informare si promovare
- 5.000 pliante, materiale tiparite
- 2.500 brosuri de informare
- 29 panouri de promovare 
- 26 evenimente de animare 
-  2 studii ale zonei 

4 modificari ale PDL
Pe toata perioada de functionare a GAL s-au efectuat  patru (4) modificări ale Planului de

Dezvoltare Locala (PDL) cu scopul adaptarii acesteia la cerințele beneficiarilor din teritoriul
GAL. 

Beneficiari publici si privati din intreg teritoriul GAL 25 de comune
Teritoriul Microregiunii Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL este format exclusiv din

mediul rural, are o suprafață de 2.716,24 kmp (reprezinta aproape 50% din suprafata
judetului Hunedoara), o populație de 47.668 locuitori, si are în componență 183 sate afer-
ente unui numar de 25 comune, respectiv: Bătrâna, Bunila, Baru, Bănița, Cerbăl, Densuș,
Dobra, General Berthelot, Ghelari, Ilia, Lelese, Lăpugiu de Jos, Lunca Cernii de Jos,
Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rîu de Mori, Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Sântămăria
Orlea, Teliucu Inferior, Toplița, Totești, Vețel și Rusca Montană – judetul Caraș Severin.

Planul de Dezvoltare Locala (strategia) 2007-2013/2015 al Asociatiei Microregiunea Tara
Hategului-Tinutul Padurenilor GAL este in valoare de 2.285.500 euro, fondurile fiind accesate
de catre solicitanti din intreg teritoriul GAL - 25 comune.

Asociatia Microregiunea Tara HateguluiTinutul Padurenilor GAL-25 comune 
(2007/2011-2013/2015)
Sediu: strada 22 Decembrie nr 37A, etajul 3, camera 317, municipiul Deva, 
judetul Hunedoara
Telefon/fax: 0354 411 150
Telefon mobil: 0763 695 509
Email: padurenihd.leader@gmail.com

Școala Gimnazială „Horea,
Cloșca și Crișan” Brad a făcut
demersuri susținute pentru

contractarea unor programe eu-
ropene în domeniul educației, men -
ținând legături cu școli din Europa de
mai mulți ani. Acum este din nou
norocoasa câștigătoare a unui proiect
Erasmus + parteneriate strategice
între școli, intitulat „S/he`s Equal in
Europe”, în parteneriat cu instituții
școlare din Italia, Turcia, Polonia, Por-
tugalia, Bulgaria, Grecia, Slovacia, Fin-
landa, având drept coordonator CEIP
Gines Morata, din Alemria, Spania.
Sub egida Agenției Naționale pentru
Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale din
România, prin programul Erasmus +
s-a primit finanțare din partea Uniunii
Europene pentru implementarea și
derularea acestui proiect în perioada
1.09.2015 – 31.08.2017.

Scopul proiectului este valorifi-
carea cetățeniei europene prin pro-
movarea egalității între sexe,
culti va rea respectului pentru
înțelegerea și respectarea drepturilor
femeii, oportunități egale, echitate, in-
cluziune.

Printre obiectivele proiectului se
numără:

• Promovarea cetățeniei europene

prin analiza rolului școlii în formarea
trăsăturilor de personalitate și a ati-
tudinii în legătură cu rolul bărbatului
și a femeii pentru formarea acestor
identități; 

• Extinderea ideii de egalitate în
toate grupurile sociale care ar putea fi
tratate incorect; 

• Facilitarea integrării egale a
fiecărui elev, în special al celor care
suferă vreun dezavantaj; 

• Implicarea școlii, a comunității și
a familiei în înțelegerea egalității de
șanse;

• Promovarea limbilor străine, a
utilizării mijloacelor multi-media,
schimbul virtual de informații.

Întrunirea de deschidere a proiec-
tului „S/he`s Equal in Europe” va avea
loc în România, la Brad, la sediul Școlii
Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan”,
în perioada 30 noiembrie – 5 decem-
brie 2015, ocazie cu care adresăm co-
munității locale, părinților, elevilor și
tuturor celor interesați, invitația de a
ni se alătura pentru ca încă o dată nu-
mele Municipiului Brad să devină un
renume.

Prof. Groza Giorgia Voichița
Școala Gimnazială „Horea,

Cloșca și Crișan” Brad

S/he`s Equal 
in Europe


