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Începe la data de 12 februarie și se va termina
la 30 ianuarie 2022. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR
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Doi primari din judeţ 
au fost răpuşi de noul 
coronavirus. Peste 500 de
hunedoreni au pierdut
lupta cu boala, de la 
debutul pandemiei.

educaţiePag. 16
Elevii ar putea merge la
şcoală din 8 februarie, 
iar examenele naţionale
vor avea lor la termenele 
stabilite prin programa 
de învăţămât, spune 
ministrul Educaţiei. 
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GRATUIT

a început vaccinarea
împotriva covid-19

a început vaccinarea
împotriva covid-19

Folclorul autentic este veşnic şi va reflecta
tot ceea ce este mai frumos la români -

interviul ediţiei. /pag.2

2021 în zodiacul chinezesc –
anul Bivolului alB de Metal

PoliticăPag.5
Prefecţii şi subprefecţii 
şi-ar putea pierde statutul
de înalt funcţionar public.
Ei vor putea fi numiţi pe
funcţii pe criterii politice. 

IMPORTANT! În atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru 
și pentru investiții, acordate IMM-urilor

AccentMedia.ro oferă firmelor beneficiare ale
Granturilor pentru capital de lucru (Măsura 2) și
pentru investiții (măsura 3) acordate IMM-urilor
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită

prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-
bursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, publicarea anunțurilor de de-
marare proiect și închidere proiect în condiții rapide, nebirocratice și foarte
avantajoase.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:
1. Trimiteți pe e-mail la office@accentmedia.ro o comandă fermă, care

să conțină datele de facturare ale societății dvs. și data în care doriți publi-
carea, cu un telefon în prealabil la nr. 0761327773 sau 0722402044.

2. Trimiteți pe același e-mail datele referitoare la contractul de finanțare
pe care doriți sa le includeți  în anunțul de demarare sau închidere proiect

în format editabil (word). Noi ne vom ocupa de editarea, machetarea și
pregătirea anunțului pentru publicare.

3. Veți primi factura fiscală în valoare de 750 RON + TVA.
4. După ce faceți dovada plății, anunțul se publică pe prima pagină a co-

tidianului online AccentMedia.ro, www.accentmedia.ro, și la rubrica
Anunțuri publice.

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv
6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monito-

rizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării.
AccentMedia.ro  îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator

privind audiența, adresabilitatea și traficul. 
Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publi-

cați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.
Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.
În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere 

inutilă în condițiile sanitare actuale.
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- Pe scurt, prezentați-ne
câteva date biografice.

- M-am născut într-un sat
de pe malul stâng al Streiului,
raiul copilăriei mele, Sân-
tămăria de Piatră, având parte
de dragostea părinților, buni-
cilor și străbunicilor paterni și
materni din Călanu Mic. Am
absolvit Liceul Pedagogic din
Deva, Facultatea de Psihologie
și Pedagogie, Universitatea de
Vest Timișoara și un master pe
Management și Dezvoltare
Durabilă, la Universitatea Po-
litehnică Timișoara. Sunt pro-
fesor în învățământul primar
la Liceul Tehnologic „Ovid
Densușianu” Călan, metodist
al Inspectoratului Școlar
Județean Hunedoara și con-
duc Grupul Folcloric „Ziene
Sânziene” din Călan.

- Sunteți o cunoscută și
apreciată solistă de muzică
populară. De unde dragos -
tea pentru cântecul popular,
pentru folclor?

- Am crescut cu cântecul
popular. Îmi amintesc mai ales
ziua de nedeie în satul meu
natal, în duminica dinaintea
Rusaliilor, zi în care răsuna
muzica populară în casa noas-
tră. Simţeam sărbătoarea în
toată inima mea de copil. As-
cultam la pik-up toate cânte-
cele adevărate ale timpului şi
pe marii interpreţi: Ana
Munteanu, Achim Nica, Ana
Pacatiuş, Maria Ciobanu, Lu-
creţia Ciobanu şi reprezen-
tanta Hunedoarei, Elena
Merişoreanu. Am trăit cân-
tecul popular din copilărie şi-
am simţit ritmul jocului
popular la nedei şi la ospeţe,
când îmi ardea talpa piciorului
şi jucam, jucam. Mi-este
limpede că din acei ani mi se
trage dragostea pentru folclor.
Am mai avut parte de a trăi
,,pe viu” tradiţii şi obiceiuri,
unele pierdute acum, „zăui-
tate”, dar nicicând ieşite din
sufletul nostru, al celor ce le-
am practicat în perioada
copilăriei. Şi-mi amintesc,
înaintea Crăciunului, de colacii
copţi în cuptor pe vatră, de
străbunica mea din Sântă-
maria de Piatră, o ţărancă har-
nică, deşteaptă şi cu credinţă
în Dumnezeu, de ,,brăduleţii”
rupţi pentru a ne „însoţi” (un
fel de colac cu „creastă”) de
Bunavestire. Şi  câte alte obi-
ceiuri... După ani şi ani aceste
comori ce le-am adăpostit în
adâncul sufletului au ieşit la
iveală în izvoare de cântec,
cântec scris, cântec interpre-

tat. Dar cel mai important
lucru este că am reuşit a sădi
în sufletele elevilor mei
dragostea pentru folclor, pen-
tru spiritualitatea ţăranului
român şi, în mod deosebit,
pentru cântecul popular.

- Vă amintiți cum a fost
debutul pe scenă în calitate
de interpretă a cântecului
popular?

- Ca să fiu sinceră, nu mi-
am dorit niciodată să urc pe
scenă. M-am rezumat la a in-
strui copiii, de a crea și dărui
cântece interpreților deja con-
sacrați Mariana Anghel,
Daniela Tărnăuceanu, Bogdan
Toma, Ovidiu Homorodean,
Veta Biriș, Lenuța Ungureanu
și multor altora. Cu prilejul
unei filmări pentru sărbătorile
de iarnă, am fost invitată să
cânt colinde cu „fetele” din
Călan: Lenuța Ungureanu, Do-
rina Negru, Norica Hațegan,
Ioan Șerbesc, Cătălina Pîn-
zariu... Fetele s-au filmat cu
piesele proprii, iar eu am cân-
tat „la rece”. După câteva zile,
realizatorul emisiunii „Ora de
sinceritate” care făcuse
filmările de colinde, Adrian
Oprea, m-a invitat în emisi-
unea sa. Și pentru că am im-
presionat, mi s-a propus să
realizez emisiunea de folclor
la Unu tv Deva. Cam în același
timp, am primit un telefon de
la dl. profesor Tiberiu Szel-
nyan care, spre uimirea mea,
m-a invitat în studioul dânsu-
lui de înregistrări... Așa am în-
ceput. Interpret și realizator
tv., ambele deodată... „De dor,

lume și de drag” s-a numit
prima mea emisiune. Apoi
alta „Duminici violete”. Au
urmat prezențe la diferite tele-
viziuni din țară, spectacole...

- Care zonă folclorică o
reprezentați prin cântecele
interpretate ?

- Cu folclor de pe Valea
Streiului am început, de fapt
mi-am creat cântecele, textul
și muzica. Azi nici nu mai ai de
la cine culege folclor vechi, au-
tentic. În anii din urmă, am
avut o colaborare frumoasă cu
d-na Mariana Risipitu și soțul
dânsei, Marcel Raț, care mi-au
creat linii melodice mult gus-
tate de public: jiene, învârtite,
hațegane.

- Vorbiți-ne despre cel mai
mare succes obținut ca
solistă de muzică populară.

- Îmi amintesc de vremea
când emisiunea „Dor de fol-
clor” propunea publicului cân-
tece ale interpreților
hu ne doreni și nu numai în
cadrul unui concurs dumini-
cal. Spre marea mea uimire,
una dintre piesele mele a ocu-
pat locul întâi în topul celor
cinci piese propuse, sur-
clasând două interprete de
marcă, considerate de mine de
neegalat. Asta mi-a dat în-
credere în calitățile mele artis-
tice. Un alt moment de
referință este acela în care
televiziunea națională m-a in-
vitat pentru a mă sărbători de
Florii, alături de nume mari
ale folclorului românesc: Sofia
Vicoveanca, Viorica Flintașu. A

urmat un medalion folcloric
realizat de către TVR, pe Valea
Streiului. Dar cel mai valoros
moment a fost acela în care
am fost invitată de către d-na
Ana Munteanu, Privighe -
toarea Banatului, să cânt pe
scena festivalului care îi
poartă numele... Ani mai
târziu, mi-a devenit nașă de
cununie, dovadă că Dumnezeu
mi-a răsplătit dragostea ce-i
purtam încă din copilărie
acestei mari artiste a Româ -
niei.

- Dezamăgiri ați avut?
- Nu am avut dezamăgiri, fi-

indcă nu am avut așteptări
prea mari. Vedeți, eu am în-
ceput să cânt destul de târziu
și, cu toate astea, într-un timp
relativ scurt, am devenit un
artist cunoscut, realizator tv.
Am publicul meu care-mi
iubește cântecul și care-mi ur-
mărește emisiunile... Folclorul
mi-a adus multe bucurii.

- Sunteți și culegătoare de
folclor. Care este eficiența
acestei pasiuni?

- Vă spuneam că nu prea
mai ai de unde culege cântece.
În schimb, am adunat în timp
expresia spiritualității unui
neam, obiecte vechi populare:
costume, ceramică, unelte,
mobilier, picturi pe sticlă, de
altfel cochetez și cu această ac-
tivitate, în anii de liceu fă-
cusem sculptură în lemn, artă
populară, sub îndrumarea
profesorului Mircea Lac, un
împătimit al tradiției
meșteșugărești din Pădureni.
Și-mi permit a spune că ia
noastră este încă o dovadă a
genialității unui neam... De
curând am descoperit piatra
ca element de limbaj artistic și
mi-am creat acasă un rai al
meu, folosind această piatră
naturală de pe Strei.

- Sunteți cadru didactic.
Care calități vă evidențiază
calitatea profesională?

- Cred că am această
menire, cea de dascăl, pentru
că în dragostea de copii mă
regăsesc viu și necondiționat.
Cred că mă caracterizează
răbdarea, optimismul și cred-
ința în Divin.

- În timpul liber vă ocu-
pați de educarea cultural
artistică a tinerei generații.
Ce ne puteți oferi în acest
sens?

- „Ziene Sânziene” spune,
cred, totul. Generații după

generații de interpreți și iu-
bitori ai tradițiilor populare au
venit lângă mine. Cred că
acesta mi-e rostul în ceea ce-i
privește: să-i iau de mână de la
vârste fragede, să le deschid o
ușă, aceea a frumosului româ-
nesc, să-i îndrum o parte din
drum,    creându-le cântece
potrivite fiecărei vârste sau
zone folclorice pe care o
reprezintă: Ardeal, Banat,
Moldova, Oltenia ori Mara-
mureș, după ce rădăcini sau
chemare are fiecare, apoi să le
dau drumul... Din urmă vin
mereu alții, aș putea spune că
la Călan am creat o pepinieră
de talente. Sunt fericită de
ceea ce am putut realiza.

- Am aflat că iubiți și arta
scrisului. Cum comentați?

- Cred că e din neam. Ier-
tați-mi lipsa de modestie, dar
sunt mândră de faptul că mă
înrudesc prin tată cu scriitorul
și criticul literar Romul
Munteanu, născut în Călanu
Mic, doctorand în literatură
română, critic literar și redac-
tor șef al editurii Univers, „un
mare dascăl întru libertate în
europenitate și europenitate
în libertate”, cel care a avut o
imensă contribuție la inte-
grarea literaturii românești în
cea europeană și, implicit, în
cea universală. Și iată-mă  scri-
ind poezie contemporană, am
câteva premii la concursuri
prestigioase naționale și inter-
naționale. Nu mi-am publicat
încă o carte de autor, deși apar
în numeroase antologii lite -
rare.

„am ars atât de mult/ că
nu-mi va ajunge încă/ o viață
să-mi împrăștii cenușa/ tre-
cerea poetului e altfel/ te arzi
pe tine ca un opaiț/ îți lu-
minezi drumul/ Dumnezeu
șade pe prispă/ cârpește o
inimă” (din poezia „Și toamna
mor poeții” dedicată poetului
Eugen Evu – Premiul I, decem-
brie, 2017 și Premiul Revistei
Literatura)

Îi mulțumesc lui Dumnezeu
că m-a considerat vrednică de
atâtea daruri, îi mulțumesc
pentru fiul și nora mea care
mi-au dăruit de curând o
 nepoțică, pentru toate
realizările mele de până acum
și, da, mă consider un artist,
pentru că un artist își exprimă
darul și harul în multiple
domenii artistice, iar eu asta
fac de când mă știu...

Ioan Vlad 
Georgeta-Ileana Cizmaș

Am trăit cântecul popular din copilărie
Dialog cu prof. Violeta DEMINESCU JURCA solistă de muzică populară
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Deva – Peste 1.300 de
persoane din rândul
cadrelor medicale s-au vacci-
nat în judeţul Hunedoara îm-
potriva noului coronavirus,
la sfârşitul anului trecut şi în
primele zile din acest an.
Prima doză de vaccin a fost
administrată în judeţul nos-
tru în data de 30 decembrie,
medicului ATI Silviu Roşu şi
asistentei medicale Rodica
Coza, de la Spitalul Judeţean
de Urgenţă Deva. Astfel,
Hunedoara s-a aflat printre
primele judeţe din ţară în
care a început campania de
imunizare împotriva noului
coronavirus.

„Este un început bun, pen-
tru că totul este organizat, se
ştie procedura. (...) Am în-
ceput cu un medic şi o asis-
tentă de la ATI, primii care
au intrat, primii implicaţi în
acest fenomen al COVID-19.
Chiar doamna asistentă a
fost prima care a îmbrăcat
un combinezon pentru pro-
tecţia împotriva SARS-CoV-2.
Am dorit foarte mult ca
dânsa, împreună cu şeful

secţiei de ATI, să înceapă
vaccinarea”, a declarat pre-
fectul judeţului Hunedoara,
Călin Marian.

Medicul care s-a vaccinat
împotriva noului coron-
avirus a apreciat că oamenii
trebuie să fie responsabili şi
să se imunizeze, având în
vedere impactul pe care
SARS-CoV-2 l-a avut asupra
vieţii normale pe care o
trăiam până la debutul pan-
demiei.

„Nu poţi să obligi pe ni-
meni să se vaccineze. Este o
decizie voluntară. Cred că ne
vrem vieţile înapoi şi dintr-
un minim spirit civic toată
lumea ar trebui să se vac-
cineze. Dacă ne este dor să
mergem la film, la teatru,
dacă vrem să mergem la
bunici sau dacă dorim să
lăsăm copiii să meargă
înapoi la şcoală, atunci tre-
buie să ne vaccinăm”, a spus
dr. Silviu Nicolae Roşu, de la
secţia ATI a SJU Deva.

La rândul său, asistenta
medicală Rodica Coza a ară-
tat că vaccinul nu doare, că

se simte bine şi că este
nevoie ca oamenii să înţe-
leagă importanţa vaccinării.

„Vreau să se termine
odată cu această boală. Eu nu
am fost bolnavă. Primul caz
de COVID-19 a fost, la SJU
Deva, prin 20 martie. A fost
aşa, ciudat, parcă simţeam că
murim cu toţii. E greu. Am şi
plâns pentru că am avut
cunoştinţe în rândurile celor
bolnavi”, a menţionat asis-
tenta medicală. 

Potrivit directorului exe -
cutiv al Direcţiei de Sănătate
Publică (DSP) Hunedoara,
Sebastian Mezei, în judeţul
Hunedoara au fost organi-
zate zece centre de vaccinare
pentru personalul medical.
În ceea ce priveşte populaţia,
el a apreciat că procesul de
vaccinare va începe, cel mai
probabil, la sfârşitul lunii
ianuarie, începutul lunii fe -
bruarie. 

Oamenii se vor putea în-
registra pe platforma online
de programări la nivel
naţional sau prin medicul de
familie. 

Localitatea Topliţa, 
în carantină

Deva - Localitatea Topliţa,
din comuna Topliţa, a intrat
marţi în carantină pentru o pe-
rioadă de 14 zile din cauza
creşterii cazurilor de COVID-
19, incidenţa infectărilor cu
noul coronavirus fiind calcu-
lată la o valoare de 27,32 la
1.000 de locuitori. 

„Măsura a fost luată în
urma analizei situației epi-
demiologice generată de coro-
navirusul SARS-CoV-2, având
ca rezultat o incidență a

cazurilor active de 27,32 la
1.000 locuitori. Potrivit
medicilor specialiști, riscul
epidemiologic este de o gravi-
tate maximă, în cazul în care
nu se respectă măsurile legale
în vigoare”, precizează Prefec-
tura Hunedoara.

Potrivit deciziei luate de
Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Hunedoara,
starea de carantină zonală este
valabilă până pe data de 19
ianuarie, la ora 8,00.

Hunedoara, printre
primele judeţe unde
a început vaccinarea
împotriva COVID-19

Deva – Noul coronavirus a
făcut peste 500 de victime în
judeţul Hunedoara, de la de-
butul pandemiei. Au fost oa-
meni de toate vârstele şi din
toate categoriile sociale, mulţi
dintre ei suferind şi de alte
boli. 

Între cei care au pierdut
lupta cu boala se numără pri-
marii comunelor Sarmizege-
tusa, liberalul Adrian Cordoş
(52 de ani), şi cel al comunei
Burjuc, social-democratul
Gheorghe Bartha (54 de ani).
Cei doi au fost internaţi în spi-
tal din cauza gravităţii bolii. 

Incidenţa cazurilor de
COVID-19 în judeţul Hune-
doara a scăzut, săptămâna
aceasta, la o valoare de 1,32 la
o mie de locuitori, în zonă
fiind înregistrate nouă focare
active în ultimele 14 zile,

potrivit datelor Direcţiei de
Sănătate Publică, transmise
de Instituţia Prefectului.

La Spitalul Municipal din
Hunedoara sunt consemnate
13 cazuri de infecţie cu noul
coronavirus, la spitalul din
Orăştie sunt 3 cazuri confir-
mate, la fel ca şi la spitalul de
psihiatrie din comuna Zam. 

Un număr mare de cazuri
de COVID-19 este înregistrat
la Centrul Multifuncţional
Hunedoara, cu 22 de per-
soane, alte 4 persoane infec-
tate cu SARS-CoV-2 fiind
confirmate la termocentrala
Mintia. 

În intervalul de referinţă,
1.321 de persoane din judeţul
Hunedoara au fost declarate
pozitive la infecţia cu noul
coronavirus, 312 fiind inter-
nate în spital. 

Doi primari au murit din
cauza COVID 19 
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A
nul turistic 2021
începe într-o notă
optimistă, cu cel

mai mare eveniment
dedicat industriei, 
ce va avea loc în 
perioada 18-21 
februarie.

Prima ediție a Târgului de
Turism al României din acest
an debutează într-o formă
complet nouă, adaptată con-
textului actual. Astfel, în
cadrul unei expoziții virtuale,
se vor reuni reprezentanți ai
industriei ospita lității și
turiști aflați în căutarea celor
mai sigure și ofertante desti-
nații turistice ale anului.

Agenția de Dezvoltare Eco-
nomico-Socială a Județului
Hunedoara (ADEH) va partic-
ipa la acest eveniment online,
pentru a prezenta publicului
larg cele mai frumoase desti-
nații și obiective turistice ale
județului.

Vă invităm să participați
alături de noi la acest eveni-
ment, la care veți avea ocazia
să vă expuneți cele mai bune
oferte și servicii, în cadrul
standului virtual al județului.

În acest scop, vă rugăm ca
până la data de 05 februarie

2021 să ne transmiteți prin e-
mail, la adresa
adeh_hd@yahoo.com, o
prezentare a unității dum-
neavoastră de cazare, în care
să includeți câteva fotografii
reprezentative, descrierea
unității, datele de contact și

orice alte informații pe care le
considerați relevante pentru
atragerea turiștilor.

Menționăm că serviciile de
găzduire pe platforma online
și participarea la eveniment
este oferită în mod gratuit
ope ratorilor turistici din ju -

dețul Hunedoara, în ordinea
primirii solicitărilor, până la
epuizarea integrală a spațiu-
lui de expoziție online închi -
riat de ADEH.

Vă mulțumim și vă aștep-
tăm cu drag!

ADEH, prezent la prima ediţie a Târgului 
de Turism al României

- Ce înseamnă pentru
dumneavoastră activitatea
de medic chirurg?

- Pentru mine chirurgia
este una dintre cele mai
grele, dar și frumoase spe-
cialități, de aceea o consider
o pornire prin care încerc cu
responsabilitate să contribui
la însănătoșirea omului bol-
nav.

- Cum de ați îmbrățișat
această specialitate?

- Student fiind în anul III,
am avut primul contact cu
chirurgia în sala de operație,
cu adrenalina din timpul
gărzii. M-au atras și am știut
că acolo este locul meu, chiar
dacă munca de chirurg pre-
supune sacrificii, o bună
pregătire profesională, calm
și răbdare. Cea mai mare sa -
tisfacție ca și chirurg este
atunci când reușești să redai
pacientului normalitatea
vieții, bineînțeles în limitele
posibilităților. Mi-am ales
chirurgia generală pentru că
este o specialitate complexă.

- Cum îl simțiți în sufletul
dumneavoastră pe omul
așezat pe masa de operație?

- Relația cu pacientul este
foarte importantă și trebuie
să se bazeze pe încredere
reciprocă și comunicare. Cei
doi trebuie să devină o
„echipă” care are același
gând și obiectiv final.

- Un succes de neuitat
lângă masa de operație,
care vă trezește și acum o
satisfacție, puteți să ni-l
punctați?

- Rememorez un caz difi-
cil, nu numai prin prisma di-
agnosticului, ci și prin
prisma vârstei pacientului.
Avea 28 ani. Dorința de re-
zolvare a cazului era reci-
procă. Intervenția a reușit. A
fost un succes pentru amân-
doi din punct de vedere me -
dical, dar sentimental pentru
pacient pentru că și-a găsit
„sufletul pereche” în secția
noastră.

- Ați avut și nereușite?

- Uneori planurile ne sunt
împiedicate de complicații și
finaluri nefericite. Noi tre-
buie să luptăm cu respon -
sabilitate și de fiecare dată să
facem tot ce ne stă în putință
pentru rezolvarea cazurilor,
indiferent de statutul, vârsta
și șansele pacientului.

- Cum stați cu studiul in-
dividual, cu continua
pregătire profesională?

- Acestea nu se opresc
niciodată de pe agenda noas-
tră de activitate. Ne aflăm
într-o continuă formare.
Medicina progresează, iar
noi trebuie să ținem pasul cu
ea.

- În ce domeniu al
chirurgiei doriți să vă per-
fecționați?

- Nu pot să afirm că vreau
să mă specializez într-un
domeniu oarecare, întrucât
chirurgia generală oferă posi-
bilități nenumărate. Mă gân-
desc și recunosc că mi-ar
plăcea să abordez mai mult

patologia tiroidei și a sânului.

- În reușita unei inter-
venții chirurgicale simțiți
cumva și sprijin divin?

- Consider că Dumnezeu
este prezent în viețile noas-
tre atât cu lucruri care ne fac
fericiți, cât și cu încercări
care ne testează credința.

Credința este cea care ne
ajută să mergem mai departe
atât ca și chirurg, cât și ca pa-
cient. Fără credință în dome-
niul medical și în chirurgie în
mod special, nu poți merge
înainte în dorința realizării
planului făcut.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Tineri în plină afirmare

Sinceritatea unui medic chirurg
Dialog cu medicul chirurg Flavius CHIȘ - Hunedoara



Apoi, după acest pas, lucrurile
au fost simple. Transfer pe un
post similar la CAS Deva și, de
aici, numit pe funcția de mare
șef al instituției.

Nu vrem să facem referiri la
ce îl recomandă pe Adrian
David în această funcție de de-
cizie, dar vrem să reamintim
că anterior acesteia a mai
deținut funcția de administra-
tor public la Primăria Deva, cu
un salariu brut de 20 800 lei.
Adrian David a fost șeful de
campanie al PNL  Hunedoara
la alegerile parlamentare,
unde rezultatele au fost
aproape de dezastru. Noroc cu
redistribuirea voturilor la
Senat, unde PNL  Hunedoara  a
luat doi Senatori, pe votul in-
ițial neîndeplinind procentul
necesar unui post de senator. 

Prieteniile 
nu se dezmint

Ajunsă președinte al Orga-
nizației Județene a PNL, Vetuța
Stănescu nu și-a lăsat fostul șef
de la CJ Hunedoara ,, șomer”.
După plecarea sa în Parlament
– de reamintit că aceasta a
deținut funcția de șef al CAS
Hunedoara înainte de fi pro-
movată Secretar de Stat în Gu-
vernul Orban. Acum, era de
datoria ei să-i faciliteze fostu-
lui șef o funcție pe măsura pri-
eteniei de ani de zile. Așadar,
s-a ajuns ca David să fie pro-
movat. Cum ? Nu mai contează
principiile, ci doar gașca să fie
la putere. 

Regretabil rămâne un sin-
gur fapt ! Toate metehnele re-
proșate fostei guvernări, când
PNL era în opoziție, sunt prac-
ticate cu brio de către noua
gardă penelistă! Mora litate de
înaltă ținută, nu?

Istoria scurtă a depu-
tatei Vetuța Stănescu

Rezultatele slabe din campa-
nia pentru locale, în care Adrian
David a fost umilit de PSD pen-
tru funcția de Președinte al CJ
Hunedoara, au dus la crucifi-
carea lui Lucian Heiuș din
funcția de președinte al organi-
zației județene PNL, locul aces-
tuia fiind luat de Vetuța
Stănescu, Secretar de Stat la
acea vreme. Profitând de noua
conjunctură, Stănescu a ajuns
rapid în vârful organizației, de
unde a început să-și consolideze
poziția, să-și facă simțită influ-
ența în deciziile de promovare a
noilor cadre în teritoriu sau
chiar să facă propuneri directe
pentru anumite funcții.

Vorbind de liberali pe buge-
tul statului, ne întrebăm, dacă
nu s-ar fi schimbat guvernul,
care era statutul actualei de -
putate Vetuța Stă nescu, despre
care, gurile rele spun că l-a
cam executat pe Lucian Heiuş.
Ar fi rămas Vetuța  Stănescu
liberal pe bugetul soțului ei și
acum?!  Puțini știu că în ultimii
trei ani, doamna Vetuța Stă-
nescu a cam fost șomer, ex-
cluzând  unele participări în
diverse organisme județene
generate de statutul de con-
silier județean !

Oricum, până una alta, lu-
crurile sunt doar la început de
drum. Urmează marea tăvă -
leală pe funcțiile în deconcen-
trate, școli și alte instituții, unde
vor fi înlocuiți actualii directori
cu membrii noii  guvernări. 

Va mai conta profesiona -
lismul sau doar carnetul de par-
tid?! Rămâne o întrebare
des  chisă, pe care doar realitatea
o va confirma.

Cornel POENAR

U
n fapt devenit
aproape regulă îl
reprezintă modul

declarativ în care noua
generație de membri ai
PNL se declară autentici
liberali, deși în cea mai
mare parte vin din sis-
temul bugetar. Cum
spuneam, ocupă funcții în
instituțiile statului, chiar
dacă n-au plătit în viața lor
un salariu, dar sunt ,,mari
liberali” .

Și pentru că a venit vorba de
ocuparea funcțiilor în dome-
niul administrației, pro-
movarea se face strict pe
apartenență politică, fără a mai
conta profesionalismul. În ma-
joritate, posturile pe care le
ocupă sunt recompensate cu
zeci de mii de lei lunar, că doar
bugetul suportă asemenea ar-
tificii. Din multitudinea de ex-
emple, ne oprim la doar câteva. 

Filiera de promovare
Cel  mai recent exemplu îl

reprezintă promovarea unui
membru de frunte PNL în
funcția de  șef al Casei  de Asi -
gurări de Sănătate  Hunedoara,
în persoana  lui Adrian David. 

După un eșec catastrofal la
președinția CJ Hunedoara a
fost promovat, recent, în
funcția de  Președinte -  Direc-
tor general al CAS Deva. Cum
însă concursurile reprezintă, în
numeroase situații o trambu-
lină greu de trecut, s-a  ales o
filieră foarte bine cunoscută în
rândul partidelor politice. Pen-
tru a fi numit în funcția de față,
s-a apelat la un  tertip. În
cârdășie cu Primăria Călan a
fost organizat, pe 16 decem-
brie, un concurs de dosare prin
care Adrian David a câștigat un
post de inspector la Călan.
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(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

La salarii mari, hop și  noi!

La plăcinte înainte - Liberali
pe bugetul  statului !

Deva – Prefecţii şi sub-
prefecţii ar putea reveni la
vechea formă prin care erau
numiţi politic pe aceste
funcţii, procedura urmând să
fie aprobată, cel mai probabil,
printr-o ordonanţă de ur-
genţă. Anunţul a fost făcut la
Deva de parlamentarul euro-
pean Iuliu Winkler, care a
apreciat că în acest fel se pune
capăt unei „ipocrizii” politice
în care prefecţii şi subprefecţii
aveau statut de înalt funcţio -
nar public, apolitic, deşi toată
lumea ştia că aceştia ajung pe
funcţii doar dacă au sprijinul
unui partid politic.

„În România ne-am prefă-
cut, din 2008, că prefecţii sunt
înalt funcţionari publici. Vom
intra într-o stare de normali-
tate”, a spus parlamentarul
european, care este şi preşe -
dintele filialei judeţene UDMR
Hunedoara. 

Referindu-se la economia
Uniunii Europene, puternic
afectată de pandemia de coro-
navirus, Iuliu Winkler a
menţionat că acum ne aflăm
la începutul unui program de
relansare economică, din care
România ar putea avea de
câştigat. El a arătat că progra-
mul va fi bazat atât pe bugetul
2021 - 2027 al Uniunii Eu-
ropene, cât şi pe aşa-numitul

program Next Generation EU
– programul de relansare şi
rezilienţă finanţat din împru-
mutul pe care Uniunea Euro-
peană îl va lua, de 700 de
miliarde de euro.

În opinia sa provocarea gu-
vernului va fi gestionarea efi-
cientă a fondurilor de care va
dispune ţara noastră, el
salutând modelul de creştere
economică bazat pe investiţii,
promovat de actualul Execu-
tiv. 

„Banii la care avem acces
din diverse resurse: buget eu-
ropean, buget naţional, planul
de rezilienţă şi relansare,
înseamnă, de fapt, resurse
dublate în aceşti ani, 2021 şi
2022, faţă de ceea ce am avut
până în prezent, în ultimii doi
ani. Dacă resursele sunt
dublate atunci evident că şi
performanţa trebuie să fie
dublată. Iată aici cea mai mare
provocare a guvernului, care
este aceea de a gestiona în
mod eficient, mult mai bine ca
până acum, un buget care tre-
buie să fie orientat către in-
vestiţii, schimbând astfel
modelul de creştere econom-
ică de până acum şi din timpul
ultimelor guverne PSD, un
model bazat pe consum ca
motorul creşterii economice”,
a spus Iuliu Winkler.

Prefecţii şi subprefecţii 

ar putea reveni la statutul 

de demnitari numiţi politic
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Sala Sporturilor din
Odorheiu Secuiesc va
găzdui, în perioada 8-

10 ianuarie, primul
turneu din acest an al Ligii
I de futsal.

Vineri și sâmbătă vor avea
loc partidele din etapele cu
numerele 13 și 14, urmând ca
duminică să se dispute două
restanțe din cea de-a 7-a, re-
spectiv cea de-a 12-a rundă.

Înaintea jocurilor de la
Odorheiu Secuiesc, în clasa-
mentul Ligii I de futsal con-
duce United Galați, cu 25 de
puncte, aceasta fiind urmată
de Autobergamo Deva, cu 23
de puncte, ambele formații
având câte 10 meciuri dispu-
tate. Podiumul este completat
de Imperial Wet Miercurea
Ciuc, cu 22 de puncte din 9
partide disputate.

Conducerea Autobergamo
Deva a anunțat pentru acest
sezon trei  transferuri impor-
tante: jucătorul portughez
Hugo Dos Santos Martins Ra-
mada( 34 de ani) care a mai
evoluat la AEK Futsal Club
Atena, Győri ETO Futsal Club,

FK Nikars Riga, Anorthosis
Famagusta Futsal și Toulon
Elite Futsal și al lui Andre Fe-
lipe Kanika, jucător por-
tughez în vârstă de 28 de ani
care provine de la prim-di-
vizionara lusitană Portimo-
nense. În trecut, el a mai avut
experiențe externe în Italia și
Luxemburg.

Înainte de Revelion clubul
devean a anunțat, prin
președintele Dorin Popa încă

un transfer important,  cel al
portarului Petrișor Toniță (28
de ani) , goalkeeperul echipei
naționale de futsal a
României care revine, după
un an și jumătate, la echipa
deveană. Plecat la finalul se-
zonului 2018- 2019 de la
Deva, Petrișor Toniță a
evoluat timp de un sezon la
Dunărea Călărași și alte șase
luni la Imperial WET Mier-
curea Ciuc.

Futsal:  Liga I se reia
la finele săptămânii

Cu două medalii de
aur și două de argint
obținute la Campi-

onatele Europene de gim-
nastică de la Mersin
(Turcia), Larisa Iordache a
ocupat prima poziție în
ierarhia celor mai buni
sportivi români ai anului
2020, clasament întocmit
de Asociația Presei
Sportive din România.

La competiția continen-
tală, desfășurată în luna de-
cembrie, în Turcia, Larisa
Iordache a cucerit titlurile de
campioană europeană la
bârnă și sol și a devenit vice-
campioană europeană la sări-
turi și cu echipa României.

Iordache a fost urmată în
clasamentul celor mai buni
sportivi români de tenismena
Simona Halep și de luptătorul

Alin Alexuc-Ciurariu.
Simona Halep, a doua jucă-

toare a lumii, a câștigat în
2020 turneele de la Dubai,
Praga și Roma, iar Alin Alexuc
a cucerit titlul de campion eu-
ropean la greco-romane, ca -
tegoria 130 kg.

În Top 10 au mai întrat, în
ordine, echipajul feminin de
dublu vâsle canotaj,alcătuit
din Simona Radiș-Ancuța
Bodnar, apoi Laura Ilie (tir),
echipajul feminin de 8+1
(canotaj), echipajul masculin
de dublu rame (canotaj)-
Ciprian Tudosă și Marius Cos-
miuc, echipajul feminin de
dublu rame (canotaj)-Adri-
ana Ailincăi-Iuliana Buhuș,
paraciclistul Eduard Carol
Novak și scrimera Ana-Maria
Popescu.

Gimnastică: Larisa Iordache-
sportiva anului 2020 în România

Programul meciurilor de la 
Odorheiu Secuiesc:

Vineri 8 ianuarie 2021 – etapa 13
Luceafărul Buzău – Imperial Wet Miercurea Ciuc (ora

16.00), Autobergamo Deva – KSE Târgu Secuiesc (ora
18.00) și Clujana Cluj – Futsal Klub Odorheiu Secuiesc (ora
20.00).  

Sâmbătă 9 ianuarie 2021 – etapa 14
16.00 Imperial Wet Miercurea Ciuc – Autobergamo Deva

(ora 16.00), Futsal Klub Odorheiu Secuiesc – Luceafărul
Buzău (ora 18.00) și United Galați-Clujana Cluj (ora 20.00)

Duminică 10 ianuarie 2021 –restanțe
Ora 13.00 Clujana Cluj – United Galați (restanță etapa 7)
Ora 16.00 FK Odorheiu Secuiesc – Imperial Wet Mier-

curea Ciuc (restanță etapa 12) Etapa de debut a Cam-
pionatului Mondial
de Formula 1 din

acest an, Marele Premiu al
Australiei va fi probabil
reprogramat, din cauza
pandemiei de COVID-19 şi
a restricţiilor dure ale au-
torităţilor locale.Biletele
pentru cursa programată
deocamdată pentru 21
martie, pe circuitul Albert
Park din Melbourne, încă
nu au fost puse în vânzare.

Un purtător de cuvânt al
Formulei 1 a declarat că este
aşteptat cu nerăbdare debu-
tul în noul sezon stabilit ini -
țial în martie, când după
cursa de la Melbourne  este în
program și o cursă în Bah -
rain. 'În 2020 am demonstrat
că putem avea curse în
condiţii sigure şi am făcut
ceea ce consideram imposibil
în martie. Am stabilit calen-
darul pe 2021 şi aşteptăm cu
nerăbdare revenirea Formu -
lei 1 în martie anul acesta'', a
afirmat oficialul.

Este posibil ca să fie

anunțată în aceste zile
amânarea cursei din Aus-
tralia şi nu anularea sa, cum
s-a întâmplat anul trecut
când Marele Premiu al Aus-
traliei a fost anulat cu doar
câteva ore înaintea primei se-
siuni de antrenamente, după
ce un membru al echipei
McLaren a fost testat pozitiv
la COVID-19. Construirea
gardurilor de protecţie şi a
tribunelor pe circuitul stradal
temporar ar începe, în mod
normal, până la finalul aces-
tei lunii.

În 2020,sezonul de For-
mula 1 a început în iulie, în
Austria, calendarul fiind refă-
cut şi cuprinzând 17 curse  în
Europa şi Orientul Mijlociu în
loc de 22 de curse, cât fu -
seseră prevăzute.

Automobilism: Formula 1-
Marele Premiu al Australiei

va fi reprogramat

În urma consultării cu
toate asociațiile eu-
ropene de fotbal,

UEFA, prin decizia
Comitetului Executiv, a
decis să anuleze turneele
finale U17, feminin și
masculin, de anul viitor.

Ținând cont de restricțiile
de călătorie încă aflate în

vigoare pe continent, în spe-
cial pentru minori, și de
modul în care pandemia a
afectat competițiile de ju-
niori din țările europene, s-a
considerat că desfășurarea
competițiilor conform plan-
ului nu va fi posibilă.

Se vor disputa însă, con-
form planificării, calificările

(în primăvară) și turneele fi-
nale ale Campionatelor Eu-
ropene U19, feminin și
masculin (în vară).

EURO U19 masculin, cu 8
participante, va fi găzduit de
România. Turneul este pre-
văzut să debuteze pe 30
iunie 2021, în timp ce finala
va avea loc pe 13 iulie 2021.

Fotbal: Unele competiții programate
în 2021 au fost anulate
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N
aţionala de rugby a
României va juca la
Craiova meciul cu

Belgia, pe 7 februarie, de la
ora 15:30, în ultima etapă
a ediţiei 2020 a Rugby Eu-
rope Championship, a
anunţat, marţi, Federaţia
Română de Rugby.

Partida se va disputa în
premieră pe Stadionul ''Ion
Oblemenco'', fără spectatori,
respectând toate normele
sanitare în vigoare, şi va fi
transmisă în direct pe TVR 1.

''Partida cu Belgia este una
foarte importantă pentru noi,
astfel că le mulţumim gazde-
lor din Craiova pentru posibil-
itatea pe care ne-au oferit-o
de a juca pe această arenă. Fa-
cilităţile de care vom dispune
aici vor constitui un plus şi
sperăm să facem un spectacol
sportiv şi să câştigăm meciul'',
a declarat preşedintele Fede -
raţiei Române de Rugby, Alin

Petrache.
Ministrul Tineretului şi

Sportului, Eduard Novak, a co-
mentat marţi şansele ca
meciul că aibă loc pe noul Sta-
dion ''Arcul de Triumf'' din
Bucureşti."Noi vrem ca acest
meci să se joace pe Stadionul
Arcul de Triumf, dar nu putem
face asta în afara legii. Eu nu
pot promite astăzi, când nici
nu am preluat stadionul, că
meciul se poate juca pe 7 fe -
bruarie, cu toată bunăvoinţa.
Încercăm să ajutăm pe toată
lumea, dar în primul rând tre-
buie să respectăm legea", a
declarat Novak.

În această etapă, pe lângă
meciul România - Belgia, se
vor mai disputa jocurile Geor-
gia - Rusia şi Spania - Portu-
galia.

Ultima etapă a Rugby Eu-
rope Championship, progra-
mată pentru data de 14
martie 2020, a fost amânată

din cauza pandemiei de coro-
navirus. Meciurile restante au
fost reprogramate pentru
data de 1 noiembrie 2020,
după care au fost amânate
încă o dată, tot din cauza situ-
aţiei sanitare.      După aceste
partide restante va debuta
ediţia 2021 a Rugby Europe
Championship, care mar -
chează debutul campaniei de
calificare la Cupa Mondială
din Franţa 2023 pentru zona
europeană. Primele două
clasate în ierarhia cumulată a
competiţiei 2021-2022 se vor
califica direct la Cupa Mondi-
ală, în timp ce ocupanta locu-
lui al treilea va merge la
turneul final de recalificare.

Înaintea ultimei etape din
REC 2020, pe primul loc se
află Georgia, cu 19 puncte, ur-
mată de Portugalia, 9 puncte,
Spania, 9 puncte, Rusia, 8
puncte, Belgia, 7 puncte,
România, 5 puncte.

Anunț titularizare

În conformitate cu Ordinul 5656/22.12.2004, cu mod-
ificările și completările ulterioare, şi cu legislaţia, în
vigoare, referitoare la masurile de protectie a personalu-
lui din unitatile şcolare, în contextul pandemiei de Coro-
navirus, Școala Postliceală Vasile Goldiș Deva scoate la
Concursul de Titularizare următoarele posturi didactice
vacante pentru: 

1. Profesor AMG cu licență -1 post 

2. Pregătire-Instruire Practică / Asistent Medical

Generalist – 1 post

3. Pregătire-Instruire Practică / Asistent Medical

Generalist – 0,5 post

4. Profesor AMF cu licență -0,5 post

5. Profesor studii superioare economice – 1 post

6. Profesor Chimie-0.5 post

Concursul va avea loc în zilele de 02 februarie, ora

10:00 – proba practică și 04 februarie 2021, ora 10:00

– proba teoretică (lucrare scrisă în disciplina postului),
la sediul școlii din Deva, județul Hunedoara, str. Axente
Sever, nr.3, corp A, etajul 2, biroul secretariat .

Înscrierile și depunerea dosarelor se vor face la secre-
tariatul școlii, zilnic, între orele 10.00-12.00, în perioada
15.01.2021 – 29.01.2021.

Acte necesare la dosar:
1. Copii legalizate, de biroul notarial, de pe actele de

studii, foaia matricolă;
2. Adeverință privind frecventarea în anul școlar 2020

– 2021 cursurilor de modul psihopedagogic sau pro-
movarea modulul pedagogic în anii şcolari anteriori;

3. Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didac-
tice (dacă este cazul);

4. Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pen-
tru solicitanții care și-au schimbat numele);

5. Copie de pe actul de titularizare în învățământ (dacă
este cazul);

6. Copie de pe fila din B.I. sau C.I. cu domiciliul;
7. Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în

învățământ (dacă este cazul);
8. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei

corespunzătoare din registrul general de evidență a
salariaților;

9. Avizul medical din care să rezulte că este sănătos
şi apt(a) pentru a preda în învățământ;

10. Declarație pe propria răspundere că nu des-
fășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției di-
dactice și că nu a fost îndepărtat din învățământ pentru
motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecatorească
rămasă definitivă, de condamnare penală.

Informații privind cerintele specifice fiecărui post,
actele necesare dosarului de înscriere și desfășurarea con-
cursului se pot obține direct la secretariatul Școlii
Postliceale” sau la telefon: 0770596401, orele 10.00-12.00,
e-mail: postlicealasanitaravgoldisdeva@gmail.com.

Rugby: România - Belgia

N
oul ministru al
Tineretului şi
Sportului, Eduard

Novak, a anunţat, mier-
curi că a demisionat din
funcţia de preşedinte al
Federaţiei Române de Ci-
clism.

''În virtutea noilor mele
res ponsabilităţi în calitate de
ministru al Tineretului şi
Sportului, mi-am înaintat
demisia din funcţia de pre -
şedinte al Federaţiei Române
de Ciclism, un proiect de su-
flet, în care am investit şapte
ani de muncă, pasiune şi în-
credere în viitorul acestui
sport'', afirmă singurul cam-
pion paralimpic al României.

Novak a declarat că Fede -
ra ţia Română de Ciclism va
trebui să organizeze o Adu -
na re Generală pentru ale ge -
rea noului preşedinte, statu-

 tul existent neprecizând că
interimatul ar putea fi preluat
de către o altă persoană din

cadrul instituţiei.
"Statutul nostru este foar -

te vechi şi nu prevede nicio
delegare a funcţiei sau ceva
de genul acesta. După ulti -
mele consultări cu avocaţii
noştri, trebuie organizate
alegeri pentru desemnarea
pre şe dintelui. După care
alege rea membrilor feder-
aţiei mai în primăvară, mai
târziu. Aceasta este cea mai
indicată soluţie, pentru că nu
este prevăzut nimic în statut,
nici prin demisie, delegare
sau alt ceva", a declarat
Novak.

Eduard Novak a preluat
mandatul de ministru al
Tineretului şi Sportului în gu-
vernul Cîţu, la finalul anului
trecut, la propunerea UDMR.
El era preşedinte al Feder-
aţiei Române de Ciclism din
2013.

Demisie la Federația Română de Ciclism



Începe la data de 12 fe -
bruarie și se va termina
la 30 ianuarie 2022. Zo-

diacal chinezesc are la bază
un ciclu de 12 ani, care, la
rândul său, face parte
dintr-un ciclu mai lung, de
60 de ani, potrivit
wikipedia.ro. Spre de-
osebite de zodiacul occi-
dental, unde zodiile sunt
stabilite în funcție de data
nașterii, astrologia
chinezească percepe zodi-
ile în funcție de anul naș-
terii. 

În Anul Bivolului Alb 
de Metal 

Se pare că pandemia de
coronavirus nu se dă bătută,
așa că vom mai avea probleme
și în continuare. Astrologii ne
spun că nu este exclus să
apară chiar un război într-o
anumită zonă, forțele armate
ale unor țări fiind foarte agre-
sive. De aceea, se recomandă
precauții privind călătoriile. Se
va intensifica și activitatea vul-
canică și vor apărea fenomene
nataurale rare, datorate
încălzirii globale, scrie fa-
natik.ro. Cu toate acestea, sun-
tem încurajați să ne urmăm
visurile, să ne organizăm mai
bine timpul, să ne stabilim pri-
oritățile, și, nu în ultimul rând,
să mergem pe drumul ales în
ciuda tuturor dificultăților
care se ivesc. Pentru că, rezul-
tatele bune vor veni numai
după o muncă asiduă și nu în
funcție de noroc. De aceea, cei
dornici să se dezvolte, vor
avea parte de provocări. Iar
dacă acțiunile lor sunt bine
gândite, Bivolul va contribui la
realizarea obiectivelor pro-
puse.

În privința sănătății, as-

trologii ne avertizează că ele-
mental Metal, din punct de
vedere medical, guvernează
plămânii și aparatul respira-
tor, scrie click.ro. Așadar, ex-
istă riscul ca afecțiunile
respiratorii să facă parte din
viața noastră, cu atât mai mult
cu cât pandemia rămâne cu
noi. 

Și cum  anul 2021 este gu-
vernat de Bivolul Alb de Metal,
vom vedea în continuare ce ne
spune horoscopul chinezesc
pentru fiecare zodie în parte:

ȘOBOLAN– 1924, 
1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 

2008, 2020. 
Primul animal din zodiacul

chinezesc este forțat să-și
dubleze eforturile și să fie de-
osebit de răbdător atunci când
este vorba de viața lui privată.
În plan profesional, trebuie să
manifeste prudență, atenția
lui fiind orientată spre
proiecte de anvergură. Tocmai
de aceea, pentru a realiza ceea
ce-și dorește, s-ar putea să
călătorească mai mult ca de
obicei. În familie pot avea loc
tensiuni temporare care, în
unele situații, vor duce la
sepa rări pe termen scurt. Luni
norocoase: martie, august,
noiembrie.

BIVOLUL DE METAL - 
1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 
1997, 2009, 2021. 
Pe tot parcursul anului,

răbdarea bivolului va fi pusă la
încercare. Neînțelegerile din
cuplu pot provoca dispute
trecătoare, fiind vorba de îm-

părțirea unor proprietăți. Dar
toate vor trece foarte repede,
atunci când Bivolul realizează
că aceste lucruri nu sunt atât
de importante pentru el. De
asemenea, vizita unei rude
apropiate poate perturba obi-
ceiurile Bivolului, la fel şi ar-
monia casei. Și cum
ca rac teristica definitorie a
Bivolului de Metal este loiali-
tatea, chiar dacă acesta
muncește mult, nu-și va aban-
dona niciodată prietenii, scrie
zodiac.ro. Luni norocoase:
aprilie, noiembrie.

TIGRU – 1926, 1938, 
1950, 1962, 1974, 
1986, 1998, 2010, 

2022.
Va oferi, în acest an, a doua

șansă persoanelor care crede
el că merită. Astrologii spun că
2021 este un an bun pentru
Tigru, în care va rezolva toate
problemele importante. Vor

apărea și surprize neplăcute,
dar nu de o gravitate reală. În
acest an, Tigru va munci foarte
mult, acordând profesiei o im-
portanță deosebită. Uneori,
din cauza sarcinilor primite, s-
ar putea să-și piardă calmul,
dar foarte repede lucrurile vor
reveni la normal. În plan sen-
timental, Tigrii nu trebuie să
se aștepte la minuni, fiind mai
bine să lase lucrurile să se re-
zolve de la sine. De asemenea,
nașterea unui copil în Anul
Bivolului de Metal este
benefică pentru toată familia.
Dar cei care-și doresc un copil,
ar fi bine să aștepte până prin
luna iunie, spun astrologii.
Luni norocoase: februarie,
iulie, septembrie.

IEPURE - 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011, 

2023.
În acest an, grijile încep să

dispară pentru Iepure, care va
strânge toate roadele muncii
depuse în anii anteriori, spun
astrologii chinezi. Apar opor-
tunități nesperate în viața lor.
Cei necăsătoriți își vor găsi
pereachea ideală, dar uneori,
pot fi nevoiți să mai aștepte.
Cei care se află într-o relație
sentimentală de mai puțin
timp, trebuie să păstreze dis-
creția. În plan profesional,
proiectele începute se vor
derula și chiar încep să dea
rezultate bune. Luni noro-
coase: mai și septembrie.

DRAGON - 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012,

2014, 2024. 
Urmează o perioadă ideală

pentru Dragon, în care trebuie
să-și facă ordine în viață și să
se pronunțe clar în privința in-
tențiilor viitoare. De aceea, în
acest an trebuie să fie atent la
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banii pe care-i deține, dar și în
relația de dragoste. Pentru a
trece cu bine peste toate im-
pedimentele, este necesar să-
și dozeze mândria și să-și
modeleze caracterul. Cu alte
cuvinte, cei căsătoriți pot avea
dispute serioase în cuplu, iar
cei singuri nu trebuie să se
grăbească atunci când vine
vorba de căsătorie. În plan
profesional, este inutil să se
dedice proiectelor care nu
aduc rezultate. Cel mai bine ar
fi să încerce altele noi, care pot
avea sorți de izbândă. Luni
norocoase: septemebrie.

ȘARPE– 1929, 1941, 
1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013,

2025
În acest an, Șarpele trebuie

să fie mai riguros și mai precis
în tot ce face. Va avea parte de
activități care nu necesită stres
sau riscuri deosebite. Dar, este
necesar să renunțe la acti -
vitățile superficiale și mai ales
să renunțe la persoanele care
îl împiedică să progreseze.
Dacă depune eforturi și insistă
asupra activităților începute,
anul acesta poate fi de susces.
În plan sentimental, Șarpele
căsătorit își va dovedi dragos -
tea față de partener și reușește
să păstreze armonia în familie.
Cei singuri se pot angaja într-
o relație serioasă. În plan pro-
fesional, Șarpele se poate
aștepta la o promovare sau la
o creștere de salariu. Luni
norocoase: august.

CAL - 1930, 1942, 
1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014. 
Ar fi bine ca în acest an

Calul să rămână umil și să se
apropie de cei pe care i-a
abandonat. De asemenea, tre-
buie să se concentreze pe
problemele familiei, mai ales
că se poate confrunta cu o dis-
pută legată de o moștenire. Cei

aflați într-o relație, s-ar putea
să fie nevoiți să dea explicație
partenerului în legătură cu o
aventură extraconjugală. Pen-
tru cei singuri, dragostea bate
la ușă atunci când nici nu se
așteaptă.

Pe tot parcursul anului,
Calul poate alege între men -
ținerea rutinei liniștitoare de
la locul de muncă sau poate
decide să-și asume riscul de a
începe un nou proiect și de a
schimba direcția carierei sale.
Investițiile anterioare încep să
dea roade. Luni norocoase:
mai și iunie.

CAPRA/OAIA - 1931,
1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003,

2015. 
Este anul în care Capra în-

vață să spună nu și, mai ales,
să-și stabilească prioritățile.
Realizează că trebuie să se
bazeze doar pe ea pentru a
reuși în proiectele sale. Ar
putea să fie tentată să plece
într-o vacanță și să-și asume
toate riscurile. În plan senti-
mental, acest an poate fi cu
scântei pentru cupluri. Per-
soanele singure au posibili-
tatea să-și găsească partenerul
dorit. În plan profesional,
proiectele nativilor din această
perioadă au sorți de izbândă,
iar ideile lor pot fi valorificate
cu succes. Luni norocoase:
aprilie, august, noiembrie.

MAIMUȚA- 1920, 
1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 

2004, 2016. 
Ar fi de dorit ca Maimuța

să-și cultive înțelepciunea,
pentru a scăpa de greșelile tre-
cutului. Se poate aștepta la o
stagnare a proiectelor înce-
pute, dacă nu îndepărtează din
anturajul său persoanele tox-
ice. De asemenea, este necesar
să păstreze distanța față de

toată lumea atunci când vine
vorba de activități noi. La locul
de muncă vor fi discuții legate
de partenerii de afaceri, pro -
blemele bugetare sau conflicte
de interese. În plan familial,
Maimuța reușește să stingă
toate conflictele din anii ante-
riori și, mai ales, să-și plă tească
toate datoriile. Luni norocoase:
iunie, septembrie,decembrie.

COCOȘ - 1921, 1933, 
1945, 1957, 1969, 
1981, 1993, 2005, 

2017. 
Pentru Cocoș este un an fa-

vorabil și poate lua în consi -
derare lansarea unor proiecte
noi. Vor exista și obstacole,
dar dacă este bine informat, le
va trece cu succes. Cei singuri
vor fi tentați să-și caute
partenerul în altă țară. Previ -
ziu nile astrelor pentru cei
căsătoriți sunt favorabile, dar
trebuie să fie atenți la naș -
terea unui copil în această pe-
rioadă. În plan profesional,
Cocoșului i se pot încredința
responsabilități noi la servi-

ciu. De asemenea, dacă
dorește să-și sporească veni-
turile, își poate căuta un nou
loc de muncă. Luni noro-
coase: iulie.

CÂINE - 1922, 1934,
1946, 1958, 1970, 
1982, 1994, 2006, 

2018, 2021. 
Nativii acestei perioade au

posibilitatea să-și consolideze
relațiile. Fericirea le va bate la
ușă doar dacă reușesc să o
înțeleagă. Dezamăgirile din
trecut vor dispărea și se pot
bucura de toate facilitățile în-
tâlnite. Maturizarea nativilor
din această zodie are influ-
ențe pozitive asupra familiei.
Pentru cei singuri vor exista
oportunități, doar că trebuie
să fie mai atenți la ținuta lor.
Afacerile merg bine și pot
reuși la un concurs sau la un
examen pe care-l pregătesc.
Nu trebuie să se angajeze în
proiecte riscante sau să de -
pună eforturi care depășesc
domeniul lor de activitate.
Luni norocoase: noiembrie și

decembrie, spun  astrologii
chinezi.

MISTREȚ/PORC- 
1923, 1935, 1947, 
1959, 1971, 1983, 
1995, 2007, 2019. 
Va fi atent cu cei din jur, res -

pectându-le ideile, fără să-și
impună punctul de vedere. To-
todată, se poate confrunta cu
greșelile trecutului, pe care nu
reușește să le înlăture în tota -
litate. Chestiunile financiare îl
pot influența într-un anumit
fel, dar le va depăși. La locul de
muncă trebuie să evite orice
situație conflictuală, ca să
reușească în activitatea pe
care o desfășoară, scrie horo-
scopul chinezesc. Cei singuri
pot întâlni persoane agreabile,
care să-i ajute să treacă mai
ușor peste toate dificultățile,
prevestesc astrologii. Dar, din-
colo de toate neajunsurile
ivite, nativii acestei zodii gă -
sesc forța necesară să ajungă
acolo unde doresc. Luni noro-
coase: ianuarie.

MaGaZin - 98 - 14 ianuarie 2021
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Începe o săptămână dinamică,
în care căutați să readuceți la zi
toate îndatoririle profesionale.
Ca să reușiți, s-ar putea să
rămâneți la serviciu și după
program. Sunteți hotărâți, de
asemenea, să vă faceți ordine în
viață și să mergeți mai departe
cu un plan bine pus la punct.

Planurile voastre nu coincid cu
cele pe care și le propune
partenerul de cuplu. Tocmai de
aceea, trebuie să vă puneți de
acord și, totodată, să vă selec-
tați prioritățile. Aveți nevoie de
o perioadă de liniște, în care să
vă gândiți bine la situațiile în
care sunteți implicați.

Evitați să vorbiți despre planurile
voastre de viitor și încercați să vă
axați doar pe problemele impor-
tante. Provocările venite din
partea celor din jur vă pot
dezechilibra sufletește. Acționați
după cum vă dictează conștiința
și veți avea parte, în viitor, doar
de lucruri frumoase.

Urmează o perioadă foarte so-
licitantă, atât în plan personal,
cât și profesional. Veți avea în-
tâlniri importante, în care dis-
cuțiile sunt legate de activitatea
voastră viitoare. Informațiile
primite vă pot ajuta în viitor.
Relațiile parteneriale nu sunt
așa cum vă doriți.

Sunteți preocupați de activi -
tățile de la locul de muncă și
căutați să vă adaptați cât mai
repede la noile cerințe. Cu
atenție, ambiție și răbdare veți
reuși să faceți tot ce vă doriți. Cu
toate acestea, nu vă subestimați
colegii, care, uneori, nu sunt de
acord cu tot ce faceți.

Adunați-vă forțele și mergeți
mai departe cu planurile voas-
tre. Nu vă lăsați influențați de
nimic, și, dacă este posibil, cău-
tați să fiți întotdeauna cu un
pas înaintea celorlalți. Intervin
sarcini noi, de anvergură, dar
reușiți să le depășiți pe toate,
fără probleme.

În perioada următoare apar
cheltuieli noi, la care trebuie să le
faceți față. Manifestați prudență
atunci când vine vorba despre
bani și, mai ales, mare atenție la
investițiile pe care intenționați să
le faceți. Sunt posibile și situații
surprinzătoare, pe care le veți
gestiona cât se poate de bine.

Se conturează activități intense
la locul de muncă, dar și acasă.
Ca să le faceți față, este bine să
vă dozați eforturile și să vă sta-
biliți prioritățile. În relațiile
parteneriale trebuie să vă re-
configurați activitățile care nu
mai corespund situației actuale. 

Comunicați bine cu familia, mai
ales că trebuie să lămuriți o
chestiune legată de o moștenire.
Căutați să fiți obiectivi și să nu
insistați asupra unor probleme
sensibile. La serviciu, schimbul
de informații este benefic, pen-
tru că se va reorganiza activi-
tatea acolo unde este cazul.

Lucrați la un proiect de anver-
gură, care necesită timp și
foarte multă muncă. Dar pen-
tru ca să-l finalizați la timp,
aveți nevoie de sprijinul
colegilor. Căutați să-i atrageți
de partea voastră și să munciți
împreună, pentru ca reușita să
fie deplină.

Schimbați informații cu persoane
din anturajul apropiat, care vă
sunt de folos, pe termen lung.
Subiectele profesionale vor fi pe
primul loc și, tocmai de aceea,
manifestaţi prudență atunci când
vine vorba de ceea ce intenționați
să faceți în viitor. Finalul interva -
lului îl petreceți  cu familia.

Activitățile profesionale sunt
prioritare în această perioadă.
Primiți informații importante
cu privire la salarizare sau la
modificarea condițiilor de mun -
că. Tocmai de aceea, trebuie să
fiți cu toate datele la zi, pentru
că unele detalii vă pot deruta la
un moment dat.

• Lunile care încep duminica au întot-
deauna ”o vineri 13”.

• Pe parcursul a 70 de ani, inima unui om
bate de trei miliarde de ori.

• Omul clipește o dată sau de două ori în
zece secunde și de aproximativ 93.000 de ori
în 24 de ore.

• Unghiile cresc, în medie, de 0,5 mm pe
săptămână.

• Caracatița are cel mai mare ochi din reg-
nul animal, diametrul acestuia fiind de circa
40 de cm.

• Pisicile de mare detectează o picătură de
sânge de la 45 de metri distanță.

• Se pare că aproape 125 dintre copiii năs-
cuți în Europa și SUA sunt gemeni.

• Pe tot parcursul vieții, omul se hrănește
aproximativ patru ani.

• Mai mult de jumătate din locuitorii Ter-
rei nu au văzut niciodată zăpadă, potrivit
roli.ro/

• Două pahare de apă, imediat după
trezire, ajută la activarea organelor interne.

• Un pahar de apă cu 30 de minute înainte
de o masă ajută digestia.

• Un pahar de apă înainte de a face baie,
ajută la  scăderea tensiunii sanguine.

• Un pahar de apă înainte de culcare, ajută
la evitarea unui atac cerebral sau de cord,
potrivit lacrima-naturii.ro.

• Se pare că izbucnirile de furie sunt bune
pentru sănătate. Dacă te abții, riști să devii
speriat, nervos. Dar dacă durează prea mult,
crește tensiune și apar insomniile.

• Stomacul unui adult poate cuprinde până
la 1,5 litri de hrană.

Luni, 11 ianuarie, ora 18,00

E timpul să iubești
Telenovela braziliană ”E timpul să iubești” aduce

în prim plan povestea de dragoste dintre Maria
Vitória și Inácio. Dar dragostea dintre cei doi este
întreruptă atunci când bărbatul decide să tra-
verseze oceanul în căutarea unui loc de muncă, el
promițându-i Mariei că se va întoarce. Când tatăl
fetei află că Maria era însărcinată, acesta o trimite
la o mănăstire, iar bebelușul este dat în adopție.

Plină de curaj,  Maria pleacă în căutarea lui Igna-
cio, sperând ca împreună să-și recupereze fiica.
Până la urmă, cei doi vor urma drumuri diferite, cu
povești de dragoste separate.

ALTE  RECOMANDĂRI:

Duminică, 10 ianuarie, ora 22,10

Adânca mare albastră 
Simțindu-se neîmplinită alături de bătrânul ei

soț, Sir William, frumoasa Hester se îndrăgostește
de Freddie, un bărbat tânăr și seducător, fost pilot
în Forțele Regale Aeriene. Dacă Hester îi dăruiește
dragostea ei deplină, Freddie recunoaște că iubirea
lui pentru ea nu este la același nivel de adorație. Cu
toate acestea, femeia își părăsește soțul și începe o
viață nouă alături de tânărul pilot. Dar flacăra pasi-
unii lui pentru Hester se stinge repede, iar aceasta,
conștientă că nu-i poate îngrădi libertatea cu
dragostea sa, încearcă să se sinucidă. Acest lucru nu
face decât să-l îndepărteze pe Freddie și mai mult
de ea, el acceptând o ofertă de muncă în America de
Sud. Cei doi își vor petrece ultima noapte împreună,
dar  Hester realizează că nu poate trăi fără el.

TVR 2
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E
xistă două lumi? Una a
Ocultei, care stăpânește
totul și alta a muritorilor

de rând, inclusiv a execu-
tanților lor. Totdeauna ei
plătesc mai urât, dar la urmă.
Toți plătim pentru faptele
noastre.

DA! Sunt doua lumi. O lume a
mea și o lume a lor! O lume care,
datorită stresului și ordinelor
primite din afară comit gafă după
gafă, fără să realizeze că oamenii
au început să se trezească. Prin
ceea ce urmează să expun, nu îmi
doresc să nu descurajez pe ni-
meni, dar este esențial pentru noi
să înțelegem aceste lucruri. Dacă
ți-aș spune că nimic din ceea ce
știi nu e adevărat, dacă ți-aș spune
că totul e o mare minciună, dacă
ți-aș spune că…

Există ,,cineva" ce conduce
umanitatea din umbră

Ei sunt arhitecții sistemului
sau sistemelor ce s-au alternat pe
Pământ, ei au creat sistemul finan-
ciar, lor le datorăm taxarea și im-
pozitarea. Ei au comutat liberul
arbitru de la nivel de individ, la
nivel de grup (democrația),
creând astfel aparența respectării
liberului arbitru. Democrația
înseamnă, de fapt, supunerea
voinței minorității de către voința
majorității, adică încălcarea
liberului arbitru al celor minori-
tari. Ei au creat sistemul politic și
modul în care cetățenii își împut-
ernicesc niște membri ca să-i
reprezinte. Văd că la noi, cum se
schimba un Guvern, se schimba și
interesele. Un anume ambasador
cheamă pe primul-ministru la el,
în loc să meargă el la Guvern, și
transmite ordine pe care guver-
nanții trebuie să le execute. Și,
atunci mă întreb, care este difer-
ența între democrație și totali-
tarism. Mă uit cu un ochi în țara
domniei sale și văd că haosul este
mai mare decât în alte țări. Și
atunci, de ce trebuie să primim or-
dine, iar noi doar să executam?
Care este diferența între demo -
crație, totalitarism și prostie? Vor-
bim de acel ,,guvern" din umbră
sau Ordinea Mondială. Voi reda
mai jos cam cu ce ne-au împropri-
etărit acești ,,extratereștri nevă -
zuți de nimeni". Ei au creat
sistemul juridic și chiar ei ne-au
dat drepturile omului!!!?? Ei au
adus conceptul de persoană și,
într-un mod subtil și insidios, ne-
au luat drepturile de ființă vie, în-
locuindu-le cu drepturile de
cetățean!? Ei au alternat comunis-
mul cu capitalismul, ei au generat
războaiele, ei ne-au dezbinat și
împins spre distrugerea reciprocă.
Ei sunt cei care ne împing acum
spre auto-extincție! Ei dețin
schimbul, propagarea și calitatea
informațiilor la care avem acces!?
Ei dețin adevărata cunoaștere și
tot ei ne-au fabricat o pseudo-
cunoaștere, atât cât să primim

răspuns la întrebări, ne-au dat un
surogat, o falsă cunoaștere. I-au
răsplătit și cu diplome și titluri pe
aceia dintre noi care și-au asumat
mai bine această falsă cu noaș -
tere!!!?? 

Uitați-va la acest Domn Bulai,
ce cursuri a făcut acest tânăr de
m-am speriat și eu. El este nevino-
vat, l-au uns la cultură pentru a o
distruge ce a mai rămas. Compară
pe Iisus cu un ateu. Așa ceva nici
în bancurile cu un personaj caris-
matic B, nu am auzit. Manipularea
și Corupția sunt flagelurile secolu-
lui create tot de Oculta.

Vorbim de mii de ani de ma-
nipulare, de sute sau poate mii de
ani de când ”Elita” a ales ca să
păstreze doar pentru ea adevărata
cunoaștere și în paralel să ”fab-
rice” ceea ce noi primim prin sis-
temul de educație, prin cărți și cel
mai tragic, de la mai vârstnicii
noștri. Oculta se simte și la noi
cam în toate ministerele. Aici eu o
regret pe doamna Anisie! Un an
dacă mai stătea, dispărea limba
română de tot și introducea o alta
limbă în Europa plexi glass. Acum
s-au înmulțit acești ,,specialiști"
care ne distrug cu incultura lor.
Așa ne domină toți acești ne-
cunoscători îngâmfați și,  printr-o
falsă cunoaștere, ne conduc im-
plicit la acțiuni greșite pe acest
Pământ.

Mă rog, am spus Pământ, dar
din păcate noi nu știm nici pe ce
planetă trăim sau dacă e o planetă.
Cineva spunea într-un articol că
noi nu știm nici acum adevărul de-
spre biblie, istorie, geografie,
univers și chiar facerea lumii. Noi
nici nu știm cu adevărat cum arată
locul în care locuim noi oamenii,
tot ce știm e de la ei, cum au vrut
ei să știm. Nu știm cum arată con-
tinentele în mod real, nu știm nici
toate teritoriile acestui loc pe
care-l denumim Pământ, nu știm
ce formă are, ce dimensiuni, nu
știm nimic sau știm ceea ce ne-au
dat ei ca să știm. Noi nu putem
verifica asta, nu avem nici
tehnologia, nici deschiderea ca să
o facem, ne complacem în iluzo-
riul confort al ceea ce pre-
supunem că suntem, adică o
civilizație avansată. Credem că
știm cum e structurat atomul, dar
nu am putut verifica niciodată
asta, știm de la ei, știm despre
viruși, dar nu i-am văzut nicio-
dată, dar cu toate astea avem chiar
și fizicieni și specialiști epidemi-
ologi care ne regurgitează inept
un concept primit prin educație
de la ei, ca fiind o realitate con-
cretă.

Nimic nu a rămas nesubstituit,
nemanipulat!

Tot ce știm e fals. Mă întreb de
multe ori: există un virus, nu am
negat niciodată existenta, vedem
efectele, dar care este cauza?
Simțim că undeva este o manipu-
lare ordinară. Toți cei puși să

răspundă de pandemie nu mai
stăpânesc nimic, vorbesc după
ureche, iar lumea este reticentă.
Spunea Arafat după aproape un
an, în ziua de 2/01/2021, la ora
18, la Radu Tudor, că nu există un
tratament anume pentru acest fla-
gel numit virus. Unde a apărut
acest așa zis virus? A fost creat în
laborator și împrăștiat din avion?
Există un vaccin serios să faci
odată și să nu mai contactezi acest
virus? Toată lumea se bâlbâie, iar
când autoritățile se bâlbâie, apar
întrebările și suspiciunile. Îmi
pare rău, dar informațiile sunt zil-
nic contradictorii. Eu personal nu
sunt contra vaccinării, dar să știu
că acest vaccin este testat și pot să
mă bazez pe el. Ori, nu doar că in-
formația disponibilă e falsă, dar e
fix contrară adevărului. Așa cum
ne-au inversat valorile, așa au
reușit și să prezinte răul ca fiind
bine și binele ca fiind rău. Mă în-
treb adesea, dat fiind faptul că
nimic nu a scăpat manipulării,
oare cărui Dumnezeu ne înch-
inăm și slăvim noi ”sclaveții” și
cărei entități ne opunem cu în-
verșunare. Dacă analizăm cum
merg lucrurile în lume ... e foarte
posibil să ne dăm seama că nu
suntem departe să ne spună că și
aici ne-au livrat un fals Creator,
adică Domnul Zeu al religiilor, care
e foarte posibil să nu fie ade-
văratul nostru Creator. Așa spun
cei de la putere (USR) că mai bine
am fi atei. Orice manipulare e
structurată în mare parte pe ade-
văr, doar că partea lipsă și câteva
detalii duc totul în derizoriu, ba
chiar determină acțiuni complet
opozabile celor corecte, dar care
servesc scopului manipulatorului. 

Ne plac manipulatorii! Că ne
mint frumos despre prezent și vi-
itor, dar noi dorim să trăim doar
clipa. Și animalele trăiesc clipa! Și
poate că niciodată nu se gândesc
că cel care le-a hrănit le-ar face
vreodată rău. Cu toate astea, ele
nu sunt ferite de acțiunea
”stăpânului” lor atunci când
acesta și-a pus în gând să le curme
viața, chiar dacă mereu s-au gân-
dit pozitiv la relația cu stăpânul
lor. Noi visăm, iar lucrurile sunt
extrem de serioase și grave cu
aceste civilizații pe care noi nu le
știm, nu le vedem, dar simțim  că
cineva ne manevrează după in-
teresele lor.

Două civilizații complet
diferite ca nivel tehnologic, una
minoritară, susținută pe spinarea
celei majoritare. Asta se întâmplă
mereu, cei mai puternici se folos-
esc de cei mai slabi, așa facem și
noi oamenii  cu animalele, dis-
punem de ele după bunul nostru
plac și după interes, apoi le
omorâm prin diverse metode.

Am ajuns niște marionete pe
acest Pământ!

Fac ce vor ocultiștii cu noi. Cei
trecuți de 60 de ani am devenit,

prin manipulare, să ne credem in-
utili și să ne considerăm oameni
terminați. Care este scopul? Ce se
urmărește? Să nu uitați că suntem
mai informați decât aceste nonva-
lori de la putere. Dar din păcate,
,,spălarea creierilor" funcționează.
Mă uit la acest Guvern și îmi vine
să râd cum pot gândi unii dintre ei.
Vă dau câteva cifre, să va faceți o
idee unde suntem cu politicienii
din ultimii 15 ani, dar cu ordine
din afara primite. Avem datorii de
46% din PIB iar Câțu continuă să
se împrumute dar nu știe nimeni
unde merg banii (la 60%). UE prin
tratatul semnat în 2014 nu ne mai
dă un euro, iar băncile nu ne mai
creditează automat insolvența, ur-
mând să intram în faliment. Dias-
pora în 2019 a adus în țară 7,3
miliarde euro, în 2018 a adus
4,11miliarde de euro, iar în 2017,
3,8 miliarde de euro. De când sun-
tem în UE au intrat 50,97 miliarde
de euro. Am atras fonduri de 50
miliarde s-au plătit 19,53 miliarde
euro. Ungaria a atras doar din in-
vestiții externe peste 160 miliarde
euro la o populație de aproximativ
7 milioane de locuitori. Noi avem
de  23 miliarde evaziune fiscală la
firmele intrate în insolvență diri-
jată, 53,74% din patronii acestor
firme lucrează la stat. Avem mafii
în energie, lemn, fier vechi,
medicamente și altele. Avem alta
care operează în retrocedări,
sport și imobiliare, iar una în re-
cuperarea TVA din facturi false.
Avem de plătit în anul 2020,
rețineți, fabuloasa sumă de 35
milioane euro pentru greșelile
magistraților la CEDO. Acum 5 ani
era 1,2 milioane, mă întreb unde
este răspunderea magistraților,
fiind unica țara unde nu există. 

Ușor, ușor mergem spre 
faliment

Iar cei din afară se bucură că ne
vor cumpăra pe nimic. Iar toți care
distrug acum pleacă prin SUA și
pe la Bruxelles ca, chipurile, să ne
învețe democrație. În Europa a
apărut ceva și mai și zvonurile cu
plantatul CIP urilor. La fel cum
punem noi CIP-uri la ”oile” noas-
tre, așa vor să ne pună ei. Așa cum
noi ne considerăm stăpânii, pro-
prietarii animalelor noastre, așa
se consideră ei stăpânii noștri și
pe noi proprietatea lor. Așa cum
noi avem aroganța să credem că
suntem rasa superioară de pe
pământ, fie că ne comparăm cu un
delfin, fie cu o furnică, așa ei se
consideră superiori nouă. Măcar
ei tot ce ne fac, nu ne fac în mod di-
rect, ci prin interpușii dintre noi.
Oare chiar nu ne meritam soarta?
Am dat aceste cifre de mai sus ca
sa ne dăm seama cum ne distrug
lent, dar sigur. Cei care vin la put-
ere dau vina pe cei care au fost,
dar uită că și unii și alții au făcut
nenorociri în această țară la în-
demnul celor din afară, ca să
dezmembreze această țărișoară. 

Fiind puțini, dar mult mai
avansați în cunoaștere și tehnolo-
gie, cei din oculta au ales la un mo-
ment dat, că cel mai înțelept
pentru ei e să ne conducă din
umbră, folosindu-se de unii dintre
noi, pământenii. În acest mod,
puteau evita orice nesupunere
legată de diferențele dintre noi și
ei. Auzim  de 13 familii elitiste care
se află în spatele la cam tot ce se
întâmplă pe Pământ. OCHR a tras
un semnal de alarmă, că vor urma
revolte, distrugerea creștinătății, a
familiei, a concepției numită
umanitate-om și, de ce nu, în-
jumătățirea omenirii, conform de-
clarației directorului general al
FMI, doamna Lagarde.

Dacă ne reevaluăm comporta-
mentul și să înțelegem că cel puțin
la momentul actual ne cam mer-
ităm soarta, plătim de fapt pentru
acțiunile noastre, pentru aroganța
noastră față de restul creației.
Primim fix ceea ce dăm celor mai
slabi decât noi. Nu e cu nimic
diferit faptul că noi defrișăm pă-
durile pentru a ne extinde orașele,
stricând, afectând și omorând mii
de viețuitoare, față de faptul că ei,
prin interpușii dintre noi, vor să
ne rărească și să elibereze proba-
bil câteva teritorii dorite de ei, deși
dețin mult mai mari suprafețe
decât ceea ce cunoaștem noi că
există pe pământ. Au făcut totuși
câteva investiții majore și în teri-
toriile alocate nouă, iar aceste
zone probabil că trebuie eliberate
de prezența noastră. Ei vor o elim-
inare selectivă a noastră și nu una
la grămadă, iar noi trebuie să
înțelegem criteriile acestei selecții.
Lumea se schimbă, iar oamenii
vor fi  poate mai liniștiți, mai buni
și vom avea înțelepciunea nece-
sară pentru eliminarea dintre noi
a celor care ne vor răul, conduși de
elitiști.

Singuri ne otrăvim aerul și tot
noi ne injectăm reciproc otravă di-
rect în vene (prin vaccinare). Cum
este posibil să aduci vaccinul la
peste 60 grade la rece și să livrezi
vaccinul în Ialomița, în cutii de
Pizza. Este public, nu trebuie
probe. Și atunci răspunsurile și în-
trebările mele au suspiciunea
necesară.

Trebuie să încetăm și să re-
fuzăm să mai facem asta, să ne bu-
curăm de viață în noul an. Să fim
veseli, sănătoși și să trăim în pace
și înțelegere.

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Există o altă lume, 
a ”Noii Ordini Mondiale?"
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Mod de preparare:

În oala pentru ciorbă se
călește ceapa tocată mărunt,
se adaugă ardeii grași tăiați
cubulețe, apoi bulionul. Totul

se presară cu sare și piper,
apoi se pune varza tăiată fi-
deluțe, sfecla tăiată în cuburi
mici, morcovii rași sau tăiați
rondele, cartofii tăiați în

cuburi, fasolea păstăi și roși-
ile. Peste ingrediente se toar -
nă cei doi litri de supă, după
care, oala se acoperă cu un
capac, iar legumele se lasă la
fiert aproximativ 45 de mi -
nute. La final, se adaugă us-
turoiul și ciorba se acrește cu
oțet. 

Deasupra se presară mă -
rar verde și se stinge focul.

INGREDIENTE

un sfert varză acră,  o ceapă, 2 ardei grași 2 linguri

bulion, 2 linguri ulei, o sfeclă mică, 2 cartofi, 2 mor-

covi, 2 roșii în bulion, 2 litri supă de vită o mână de fa-

sole păstăi, 3 căței de usturoi, 2 linguri oțet, o legătură

de mărar, sare, piper.

Ciorbă de iarnă

Mod de preparare: 

Ceapa se curăţă, se toacă
şi se pune la călit în puţin
ulei. Cârnaţii se taie rondele,
iar când ceapa a devenit sti-
cloasă, se adaugă în cratiţă şi
se lasă să se prăjească, la foc
mic. După câteva minute, se
adaugă şi ciupercile, curăţate
şi tăiate felioare mici. 

Mâncarea se lasă la fiert
aproximativ 20 de minute,
până scade sosul.  La final, se

adaugă roşiile tăiate felii, us-
turoiul zdrobit, condimen -
tele şi sarea. 

După câteva clocote, focul
se stinge şi se adaugă smân-

tâna şi verdeaţa. Mâncarea
de ciuperci cu afumătură se
poate servi cu mămăligă
caldă sau cu piure de cartofi
şi murătură. Poftă bună !

INGREDIENTE

300 g cârnaţi afumaţi, costiţă sau altă afumătură,

500 g. ciuperci, 1-2 roşii descojite, o ceapă, 3-4 căţei

de usturoi, 100 ml smântână (opţional), ulei, sare,

piper, verdeaţă.

Minciunele cu iaurt

Mod de preparare:

Într-un vas încăpător se sparg cele trei ouă, se adaugă
zahărul, sarea coaja şi esenţa de lămâie. Ingredientele se
mixează, iar după ce s-a topit zahărul, se încorporează
iaurtul, apoi bicarbonatul stins cu zeamă lămâie. După
ce compoziţia s-a omogenizat se adaugă, treptat, făina.
Aluatul se frământă cu mâna până devine elastic şi
nelipicios. Se tapetează apoi blatul cu făină, iar din alua -
tul obţinut se întinde o foaie de un centimetru grosime.
Foaia se taie apoi în pătrăţele, iar la mijloc se face o
crestătură prin care se va trece un colţ al pătratului, care
se va răsuci. După ce toate minciunelele au fost modelate,
se  prăjesc în ulei încins până când acestea cresc şi se
rumenesc pe ambele părţi. Se aşază apoi pe un şervet din
hârtie, care va absorbi surplusul de grăsime. Minciu -
nelele se vor presăra cu zahăr pudră.

INGREDIENTE

250 ml iaurt, trei ouă, patru linguri de zahăr,

500-600 g făină, o linguriţă rasă de bicarbonat, 

esenţă de vanilie, o lămâie, zahăr pudră, puţină

sare.

Mâncare de ciuperci cu afumătură



jocURI - 138 - 14 IANUARIE 2021

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

IUI - IOANA - OC - SI - D - O - A - ORC - PITIT - MOTOTOL - MIRA - ITAN - ACI - M - IZA - RI - CIN - IO - O - SOMON - S - VIZ-

ITII - SOLI - ENOT - NICI - P - SNIT - ANI - PIN - IVI - IA - COLOS - IZ - V - VISINII - I - CAVE - SLUT - COMIS - TITEI -

GATELI - ORICAT - OMISIV - PITICI 



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 casă în Deva, 4 camere,

baie, bucătărie, beci și anexe, sobe ter-
acotă, teren 800 mm, pomi fructiferi.
Preț: 75.000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Cumpăr garsonieră, et.1, minim
2, cu CT, mobilată și utilată cu toate
cele necesare unei persoane cu handi-
cap gr.2, să aibă geamuri termopan,
ușă metalică, balcon. Preț:9500 euro,
telefon: 0736.175.735

l Vând garsonieră, zona poliție,
Deva, nr 28, CT, termopan, mobilată și
utilată, parter înalt. Preț: 23.000 euro,
telefon: 0721.055.313.

l Vând garsonieră, 38 mp, etaj 1,
utilată și mobilată, frigider, aragaz,
butelie, mașină de spălat, CT, boiler,
cameră, hol, bucătărie, balcon mare,
ușă metalică, termopan, parchet, gre-
sie, faianță. Preț: 10.000 euro. Rog 
seriozitate. Telefon: 0736.175.735.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, balcon închis, căsuță de vară,
în roșu, fântână, curte, cu pomi fruc-
tiferi, renovată, teren arabil 2900 mp
sau schimb cu garsonieră în Deva.
Preț: 16.000 euro, telefon:
0720.766.706.

l Vând garsonieră Deva, Bd. Iuliu
Maniu, 33 mp, renovată și mobilată,
etaj intermediar. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă, zona Certej, 2
camere, baie, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la
zi pe spațiu și teren. Preț negociabil,
telefon: 0722.546.509, 0767.395.755,
0748.294.350.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, etaj intermediar, 
decomandat, cu balcon, 50 mp, ușă
metalică, mobilat și utilat. Preț:
40.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 52 mp.,et.3 din patru, cu
pod, balcon închis, izolat pe exterior,
termopan, zona teatru, Hunedoara.
Preț 3600 euro, negociabil, telefon:
0744.593.390.

l Vând garsonieră, 27 mp, et.3,
balcon închis, termopan, ușă metalică,
faianță, gresie, mobilat și utilat, CT.,
zona Dorobanți-Bălcescu, (persoană
fizică, fără agent imobiliar).  Preț:
28.000 euro, telefon: 0745.414.072.

l Cumpăr garsonieră în Deva și
cumpăr 2-3 camere în Deva, case și
terenuri în Deva și împrejurimi. Tele-
fon: 0730.838.097, 0728.547.601.

l Vând imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. 
Alte informații la proprietar. 
Telefon: 0764.053.642.

l Vând garsonieră Deva, zona
Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, semimobilată,
ușă metalică. Preț: 35.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară, bucătărie de vară, cup-
tor pâine, sobe teracotă, fântână,
2500 mp teren, asfalt. Preț: 43.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere 
(70 mp) Deva, vizavi de Casa
Judeţeană de Pensii. Preţ negociabil. 
Telefon 0729.540.470.

l Vând garsonieră confort sporit,
Orăștie, Micro 2, etaj 2, mobilată 
decent. Preț negociabil, telefon:
0724.519.266.

l Vând garsonieră, ultracentral,
Hunedoara, centrală termică. Preț:
15.500 euro, negociabil, telefon:
0744.560.090.

l Vând apartament 3 camere, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

l Vând casă în Orăștie, 200 mp., 5
camere, baie, bucătărie, hol și cămară,
două pivnițe, magazii,  gaz, apă,
canalizare, curent. Este o zonă liniș -
tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, 3 camere, din care două mobi-
late, cu o teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu
apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt
la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.
Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr garsonieră în Deva,

et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-

lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 

în Simeria, în centru. Sunt persoană 

fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 150 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT, teren,
mobilată modern. Chirie 300 euro/lună
plus garanție, pentru familie, 
fără animale de companie. 
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere spațiu 85
mp, dispune de toate utilitățile, poate fi
folosit pentru depozitare, prestări ser-
vicii comerciale, situat în cartierul Oituz.
Tel.: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et 1, central, Deva, bal-
con, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, pentru persoane serioase, cu
serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0254.215.212. 

l Proprietar, ofer spre închiriere
apartament 2 camere, mobilat, dotat,
etaj 1, încălzire cu centrală pe gaz. 
Preț: 1200 lei, negociabil. Telefon:
0743.071.415.

l Ofer pentru închiriat garso -
nieră Deva, piață, CT, termopan, mo-
bilată și utilată, chirie 130 euro/lună
plus garanție, pentru o persoană cu
venituri stabile. Tel. 0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. Tel.
0724.451.762.

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 intravilan în locali-
tatea Cristur, 2160 mp, FS 21,5 m,
zonă centrală. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren lângă Deva, în
Șoimuș, zonă foarte bună, în spatele
pensiunii Hermes, teren, se va trece în
intravilan, S 5800 mp, S 4000 mp,
preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând 1,45 ha pădure, locali-

tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0720.731.280.

l Vând 3 ari teren în stațiunea

Râușor, lângă drumul de acces, cu acte

în regulă. Preț: 6000 euro, telefon:

0254.776.082.

l Vând, în zonă foarte bună, teren

extravilan în Șoimuș, 5800 mp și S

4100 mp, se trece intravilan. Preț: 10

euro/mp. Telefon: 0742.299.453.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,

2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent

între case, loc drept, cu proiect Topo.

Preț: 39.000 euro, telefon:

0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-

matriculat, situat în Lunca Crișului,

com. Baia de Criș. Preț negociabil,

telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând  11.000 mp teren în co-

muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,

Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând teren extravilan, 989 mp,

în Cristur, str. Bucovina, la capătul

străzii, în partea stângă. Preț: 10.000

lei, negociabil, telefon: 0254.236,013,

0751.284.477.

l Vând teren Deva, str. Archia, 

2,2 hectare (100x200), utilități și 

case aproape,  parcelabil, loc drept.

Preț: 16 euro/mp, negociabil. 

Telefon: 0721.055.313.

l Vând livadă în localitatea

Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren

agricol, la un kilometru de la șosea.

Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:

0254.215.212.

l Vând  teren intravilan în sat

Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST

0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m. Preț

6 euro/mp, negociabil. Tel.

0769.213.866, 0766.514.949.

l Vând teren intravilan, Deva, DN

7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru

magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45

euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de

Deva, scaun auto pentru copii, masă al-

imentație copii, două fotolii și o masă

rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând 2 ha de pământ, 77 ari de

pădure în comuna Băița, sat Săliște.

Telefon: 0732.783.829.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km

de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,

apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6

euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând tractor U650, cu remorcă

auto 7 to, înscrisă în circulație, 24.000

lei, Mercedes 308, autoutilitară, 7000

lei, dubă furgon 650, 65000 lei, lăzi de

stup noi și faguri 15 PACH. Telefon:

0747.254.214.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,

motor 1,4, 73.000 km,  cauciucuri de

vară și iarnă pe jantă, ITP 2021, iunie,

unic proprietar, stare bună, preț nego-

ciabil. Preț: 2400 euro, telefon:

0744.353.345.

l Vând Opel Corsa în stare de

funcționare, pentru programul Rabla.

Preț negociabil, telefon: 0741.367.062.

l Vând tractor U659 cu remorcă
auto 7 to, înscrise în circulație, preț
24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-
cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit G
13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă fur-
gon neînmatriculată, preț: 6000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0747.254.214.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut meseriaș care să execute
acoperiș cu tablă pe un garaj de 4x6.
Telefon: 0745.750.705.

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

CERERI DE SERVICIU

l Doresc să îngrijesc femei în

vârstă sau copii. Sunt o doamnă se-

rioasă, telefon: 0731.129.646.

l Domn serios, corect, sufletist,

nefumător, nu consum alcool, doresc

să mă angajez ca paznic, la o firmă se-

rioasă, cu carte de muncă, la un post

fix, nu contează programul. Rog și ofer

seriozitate. Vă rog să sunați între

orele:8-20, la telefon: 0736.175.735

sau 0731.129.646. 

l Doamnă harnică, serioasă, cin-
stită și corectă, credincioasă, fără vicii,
doresc să îngrijesc copii peste doi ani,
să îngrijesc o doamnă. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunați între orele 8-20,00, nu
răspund la numere private. Telefon:
0731.129.656, 0736.175.635.

MATRIMONIALE

l Tânără, singură, sinceră, 

serioasă, fără obligații, doresc să

cunosc un tânăr serios pentru 

prietenie-căsătorie. Rog seriozitate! 

Telefon: 0756.310.694.

l Văduv, pensionar, 80 de ani,
1,68, 77, doresc cunoștință cu o
doamnă văduvă, de vârstă apropiată,
fără vicii, nematerialistă, cu bun simț,
harnică, frumoasă și gospodină și să
locuiască la mine, respectiv la curte.
Telefon: 0254.211.731, după ora 16.

l Bărbat singur, pensionar, 73 de

ani, cu ușoare afecțiuni medicale,

locuiesc la bloc, în Deva, caut o

doamnă serioasă, cu credință în Dum-

nezeu, pentru a conviețui împreună și

a ne ajuta reciproc. Tel. 0720.042.768.

l Domn 65/1,68//62, pensionar,

divorțat, singur, serios, bun creștin,

doresc căsătorie cu o doamnă compati-

bilă, frumoasă, gospodină, cu bun simț,

de vârstă apropiată. Rog seriozitate,

telefon: 0742.537.691.

l Domn 63/1,20/75, pensionar

MAI, divorțat, singur, serios, sincer, bun

creștin, ortodox, cinstit și  neprofitor,

doresc căsătorie cu o doamnă 60-63 de

ani, fără vicii, cu bun simț, frumoasă,

nematerialistă. Tel. 0730.607.207.

l Domn, 62 de ani, sincer, sufletist,

serios, pensionar, fără vicii sau obli -

gații, creștin-ortodox, cu locuință,

doresc să cunosc o doamnă de 60-60

de ani, fără vicii, fără obligații, pentru

căsătorie. Vă rog să sunați între orele

8-20, telefon: 0771.625.007. 

l Domn singur, Deva, 63 de ani,

1,72, 80 kg, fără vicii majore, dornic de

viață, iubire, doresc să cunosc o

doamnă de maxim 61 de ani, care are

interes de o casă, apartament. 

Sunați-mă! Telefon: 0720.366.434.

l Domn, 66/1,68/80, serios, sin-

cer, bun creștin ortodox, văduv, fără

obligații, cu locuință, pensionar, fără

vicii, doresc căsătorie cu o doamnă

compatibilă, nematerialistă, neprofi-

toare, cu bun simț, harnică, frumoasă,

gospodină. Sunați între orele: 8-20.

Telefon: 0736.175.735. 

l Văduv, pensionar, 70 de ani,

1,76/80, cu casă și mașină, doresc

cunoștință cu o doamnă văduvă, fără

obligații, de vârstă apropiată, pentru

prietenie sau căsătorie. Doresc să

locuiască la mine. Tel. 0735.425.828.

l Văduv, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

PIERDERI

l Pierdut certificat de înmatriculare

pentru Radu Aurel - Marmură Persoană

Fizică Autorizată, înregistrată la ONRC

Hunedoara, sub nr. F20/606/2009, cu

sediul social în Simeria, str. M. Eminescu,

nr.2A. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând colţar de living, cu

latura scurtă pe stânga, culoare

maro, în stare bună. Preţ 500 lei.

Tel. 0761.327.773.

l Vând urgent și ieftin zece lăzi

pentru albine cu peste o sută de rame,

verticale, preț 500 lei, presă pentru

struguri, 30 kg (teasc), stare perfectă,

telefon: 0670.193.089 sau

0254.730.209.

l Vând urgent și ieftin cazan de

fiert țuică din cupru, 40 kg, cu răcitor

și toate anexele lui. Preț: 600 lei, tele-

fon: 0670.193.089 sau 0254.730.209

l Vând tablou ”Cina Cea de

Taină” diametru 81/41, preț: 80 lei,

telefon: 0726.899.996.

l Vând dulap sculptat și 4 scaune

îmbrăcate în piele. Tel. 0736.383.325.

l Vând palincă de Zalău, preț 

35 lei/litru, telefon:0748.225.098.

l Vând aragaz, 3 ochiuri+cuptor,

marca Zanussi. Preț: 150 lei, telefon:

0736.175.735.

l Vând convector pentru

încălzire, nou, 58/30 cm, cu trei trepte

de încălzire. Preț: 75 lei, telefon:

0745.750.705.

l Vând parbriz față pentru Dacia

1310, 100 lei și alte piese pentru

Dacia. Telefon: 0769.473.088.

l Vând mașină electrică de cusut,

cu multe modele, adusă recent din

Germania. Preț: 250 lei, telefon:

0254.776.082.

l Vând aparat de sudură, vechi,

confecționat de meseriaș. Preț: 350 lei,

telefon: 0769.473.088.

l Vând banc, materiale de lăcă-

tușărie cu două sertare metalice, și

menghină cu deschidere 100 mm, 

preț 500 lei, dulap metalic cu șase uși

pentru scule, 300 lei. Telefon:

0780.193.089, 0254.730.209.
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16 - ACTUALITATE

Bucureşti - Ministrul
Edu caţiei, Sorin Cîmpeanu, a
anunţat că şcolile s-ar putea
redeschide în semestrul al
doilea, care începe din 8 fe -
bruarie. Ministrul a arătat
însă că decizia va fi luată în
contextual unei analize a
situaţiei cazurilor de corona -
virus din România. 

El a arătat că în cea de-a
doua jumătate a lunii ian-
uarie se va face o analiză, iar
decizia va fi luată în ultima
decadă a acestei luni.

„Nu excludem niciun sce-
nariu care va rezulta în urma
unei analize făcute respon -
sabil şi profesionist cu toate
aceste date la dispoziţie. Im-
plicit luăm în considerare şi
scenariul în baza căruia dăm
prioritate celor mici din gră-
diniţe şi învăţământul pri-
mar, dar şi scenariul în baza
căruia dăm prioritate zone -
lor cu rată de infectare mai
scăzută, precum şi scenariul

în care prioritizăm elevii
care vor susţine examenele
naţionale şi scenariul în care,
Doamne ajută, putem des -
chide toate şcolile din Româ-
nia. Toate aceste scenarii vor

fi luate în considerare numai
şi numai în funcţie de analiza
dependentă de evoluţia ratei
de infectare şi de evoluţia
campaniei de vaccinare”, a
spus ministrul Educaţiei.

Sorin Cîmpeanu, a avut şi
discuţii cu sindicaliştii din
învăţământ şi cu reprezen-
tanţi ai organizaţiilor din
domeniu, precizând că nu s-
a făcut referire la anularea

sau decalarea examenelor
naţionale. 

El a menţionat că exam-
enele naţionale trebuie să
aibă loc la datele planificate,
cu prezenţă fizică şi pe o
tematică ce trebuie adaptată
la ceea ce s-a predat şi la
ceea ce a asimilat elevul.

„Pentru predictibilitate,
examenele naţionale trebuie
să se deruleze la datele
plani ficate, cu prezenţă fizi -
că şi pe o tematică ce într-
adevăr va trebui să fie
adaptată la ceea ce s-a pre-
dat şi la ceea ce a asimilat
elevul. Ceea ce s-a predat
ştim din raportări, ceea ce a
asimilat elevul vei putea şti
în urma unei evaluări per-
sonalizate. (...) Nu pretinde
nimeni că vom putea com-
pensa absolut toate pierde -
rile, este important să
compensăm cât mai mult
din aceste pierderi”, a arătat
ministrul Educaţiei.

G
eoagiu - Instalaţia
de alimentare cu 
oxigen de la Sanato-

riul de pneumoftiziologie
din oraşul Geoagiu a fost
finalizată, putând asigura
condiţiile necesare tera -
piei cu oxigen pentru 
80 de paturi din cadrul
unităţii medicale.

Investiţia, în valoare de
530.000 de lei, a fost fi-
nanţată din fonduri ale CJ
Hunedoara, sanatoriul
aflându-se în subordinea ad-
ministraţiei judeţene.

„Având în vedere specificul
sanatoriului de la Geoagiu,
unde sunt trataţi pacienţi cu
afecţiuni respiratorii acute şi
cronice, am considerat că
este absolut necesară asigu-

rarea terapiei cu oxigen la
debite conforme. Sănătatea
hunedorenilor este perma-
nent în atenţia noastră, iar in-
vestiţiile pe care le facem nu
au alt scop decât acela de a
asigura servicii medicale la
standarde înalte. Mă bucur că
investiţia a fost finalizată şi
am încredere că va îm-
bunătăţi condiţiile de trata-
ment pentru pacienţi", a
declarat preşedintele CJ Hu -
ne doara, Laurenţiu Nistor.

Investiţia de la Sanatoriul
Geoagiu a fost aprobată de
consilierii judeţeni în urmă
cu două luni, în contextul mă-
surilor luate pentru vinde-
carea pacienţilor ce ar putea
fi infectaţi cu noul coro -
navirus.

Instalaţia de oxigen de la
sanatoriul din Geoagiu a fost

finalizată

Şcolile s-ar putea deschide pe 8 februarie

Deva - Inspectoratul Șco-
lar Județean Hunedoara a
achiziționat o nouă tranşă de
tablete electronice ce vor
ajunge la elevii din şcolile
judeţului pentru desfășu-
rarea în condiții bune a pro-
cesului de învățământ. Este
vorba despre un lot supli-
mentar de dispozitive față de
tabletele care s-au primit, la
sfârșitul anului trecut, de la
Guvernul României prin pro-
gramul naţional dedicat
şcolii online. 

Achiziția ISJ Hunedoara a
putut fi efectuată datorită
prevederilor Hotărârii de Gu-
vern nr. 756/2020, iar elevii
hunedoreni vor intra în scurt
timp în posesia aparatelor.
Practic, în aceste zile, cele
2.413 tablete electronice și
cartelele SIM aferente sunt
distribuite pentru elevii din
75 unități de învățământ pri-
mar și gimnazial din județ. 

Prefectul județului Hune-
doara, Călin Petru Marian, a
fost prezent la distribuirea

tabletelor către primele școli
și s-a asigurat că preluarea
acestora este efectuată con-
form programărilor trans-
mise școlilor de către
conducerea Inspectoratului
Școlar Județean. 

Inspectorul general, prof.
Ilie Pârvan, care a coordonat
achiziția tabletelor, infor -
mează că serviciile de inter-
net, necesare activităților
online, vor fi asigurate de
statul român timp de doi ani. 

O nouă tranşă de tablete şcolare 

pentru elevii din judeţ


