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Anul Nou chinezesc începe la
data de 22 ianuarie 2023,
odată cu Prima Lună Nouă
care urmează solstițiului 
de iarnă și se încheie 
pe 9 februarie 2024. 
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Primăria Vălişoara 
a câştigat finanţări 
nerambursabile prin
PNRR. Sunt vizate 
proiecte importante 
pentru comunitatea
locală. 

GRATUIT

Un primar şi mai mulţi
funcţionari anchetaţi 
de procurorii DNa

Un primar şi mai mulţi
funcţionari anchetaţi 
de procurorii DNa
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Alpinistul Adrian
Ahriţculesei a ajuns în
Antarctica, în încercarea de
a urca pe Mount Sidley, 
ultimul vulcan pe care tre-
buie să-l cucerească pentru
o performanţă remarcabilă. 
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Zăpada s-a aşternut în zonele montane 
ale judeţului. Mai multe pârtii sunt 

deschise în staţiunea Straja. /pag.16

Spectacol extraordinar de folclor

la Casa de Cultură din Hunedoara

Hunedoara - Casa de Cultură a municipiului Hunedoara va fi redeschisă
pentru public, duminică, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale. 

Cu acest prilej, Consiliul Județean Hunedoara, împreună cu Primăria și
Consiliul Local al Municipiului Hunedoara și cu Centrul de Cultură și Artă
al Județului Hunedoara, vă invită, de la ora 17:00, la un spectacol folcloric
extraordinar. 

Interesul pentru acest eveniment a fost unul neaşteptat de ridicat, cu
peste 1.500 de solicitări pentru o sală cu 467 de locuri pe scaune.

Având în vedere acest aspect, organizatorii au luat decizia de a relua

acest spectacol, în aceeași zi,
15 ianuarie, de la ora 20,00.

Invitaţiile pentru primul
spectacol s-au epuizat de
mult timp. Pentru cel de-al
doilea spectacol, invitațiile
pot fi ridicate începând de
vineri, 13 ianuarie, ora 12,00,
de la casieria interioară a
Casei de Cultură din Munici -
piul Hunedoara.

Evenimentul va fi prezen-
tat de Iuliana Tudor și va beneficia de prezența unor renumiți interpreți
de muzică populară de la noi din țară.
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La Spitalul Municipal din
Brad o pacienta în
vârstă de 48 ani avea o

patologie genitală complexă
şi cu o particularitate a cazu-
lui, suferea de un fibrom
uterin voluminos şi de pro-
laps genital. În situaţia dată
trebuiau rezolvate ambele
patologii existente. 

S-a născut provocarea de a se
rezolva ambele patologii în
aceeaşi şedinţă cu eficienţă

maximă alegând tehnica cea
mai sigură şi cea mai minim
invazivă pentru pacientă.

Aşa că echipa operatorie
condusă de Ali Iacob Alin  (foto)
- medic primar obstetrică-gine-
cologie şi formată din Bold
Viorel Toma - medic primar
obstetrică-ginecologie, Muntean
Ionuţ Traian - medic primar ATI
şi asistenta  Dobârcau Cristina a
decis să practice o histerectomie
vaginală asistată laparoscopic.

În felul acesta s-au putut rezolva
ambele patologii, cu efect minim
invaziv pentru pacientă.

Intervenţia a fost dificilă
tehnic datorită volumului fibro-
mului şi a aderenţelor existente
ale intestinului la uter şi anexa
stângă, dar cu toate acestea,
intervenţia s-a finalizat cu suc-
ces şi cu o recuperare rapidă a
pacientei care a fost externată în
72 ore.

Premieră medicală la Brad

Comuna Boșorod
cunoscută și
apreciată datorită

hărniciei oamenilor și
frumuseților peisagistice
a locurilor, pe zi ce trece
își schimbă înfățișarea
urmare a unor lucrări 
de investiții pe diverse
segmente. 

Există aici șansa pentru o
autentică dezvoltare pe baza
unor noi proiecte finanțabile.

Pe acest fond edilul comu -
nității, Ioan GRECU, un om
sobru și hotărât ne-a punctat
în exclusivitate câteva din re-
centele obiective finalizate.

• Terminarea lucră ri lor
pentru modernizarea drumu-
lui comunal Boșorod - Târsa -
Prihodiște, cât și a celui comu-
nal Boșorod - Luncani - Piatra
Roșie;

• Modernizarea stadionu-
lui din Boșorod și a spațiilor
de joacă pentru copii, la Chi-
tid;

• Reparații la Căminul cul-
tural din Boșorod și modern-
izarea de străzi la Chitid,
Boșorod și Bobaia.

De notat că s-au depus și
aprobat proiecte pe axa
„Anghel Saligny” urmând ast-
fel modernizarea și extinde -
rea alimentării cu apă în satul
Bobaia, modernizarea dispen-
sarului și grădiniței din
Boșorod. La acestea se adaugă
mo der nizarea drumului jude -
țean 668 de pe raza comunei
și introducerea gazului me -
tan.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

La Boșorod - lucrări
de modernizări 

și reparații

Cunoașterea limbilor
de circulație
internațională - după

cum ne spunea recent
prof. Maria CRISTEA (foto)
în calitatea sa de director
al Colegiului Național
„Iancu de Hunedoara” din
orașul de pe Cerna - este o
necesitate în accesarea vi-
itorului și perspectivelor
de studiu și/sau muncă în
străinătate. Limbile
străine asigură un
pașaport lingvistic către
succesul educațional, pro-
fesional și personal.

Colegiul Național „Iancu
de Hunedoara” este centru
partener de organizare a ex-
amenelor cu recunoaștere
internațională CAMBRIDGE,
prin colaborarea cu Euro-
pean Examination Centre
(EECENTRE). European Ex-

aminations Centre (EECen-
tre) funcționează în România
ca Authorised Platinum Exam
Centre - titulatură oferită de
Cambridge Assessment Eng-
lish (UK). 

Colegiul Național „Iancu
de Hunedoara”, prin inter-
mediul catedrei de limbă
engleză - a adăugat profesor

Irma KISS - este un astfel de
centru partener din 2019, or-
ganizând sesiuni de examene
Cambridge FCE și CAE. În cei
4 ani de parteneriat, un
număr tot mai mare de elevi
susțin examenele și obțin
Certificatele Cambridge, re-
cunoscute internațional, ca
urmare a oportunităților de
dezvoltare profesională pe
care le oferă.

Certificatele Cambridge
English reprezintă o marcă a
excelenței, fiind recunoscute
de mii de organizații din în-
treaga lume, asigură o bază
solidă și un cadru optim de
învățare pentru  îmbunătă -
țirea cunoștințelor de limba
engleză. Cambridge English
Qualifications corespund
perfect nivelurilor din CECRL.
Având în vedere că recu -
noașterea examenelor de
către Ministerul Educației
este, de asemenea, structu -
rată pe nivelurile CECRL,
Cambridge English Qualifica-
tions sunt pe deplin compat-
ibile cu programa școlară.
Examenele oferă un parcurs
bine definit și permit ca
fiecare nivel al CECRL să fie
atins pas cu pas, oferindu-le

elevilor încredere și un obiec-
tiv concret de realizat.

Pregătirea pentru Cam-
bridge English Qualifications
presupune aprofundarea fie -
cărei competențe lingvistice
corespunzătoare nivelurilor
CECRL, deoarece fiecare exa-
men este o evaluare siste -
matică a acestora: înțelegere
scrisă și orală, exprimare
scrisă și orală. Examenul are
ca rezultat o diplomă interna -
țională, care poate fi utilizată
pe toată durata vieții.

Examenele Cambridge
English sunt perfecte pentru
a echivala proba de com -
petențe lingvistice pentru ad-
miterea la clasa a V-a și clasa
a IX-a cu program intensiv
sau bilingv de predare a lim-
bii engleze, pentru a echivala
proba de competențe lingvis-
tice de la Bacalaureat, pentru
a studia la universități presti-
gioase din afara țării sau din
România sau angajatorilor
pentru un stagiu profesional
sau de recrutare, atât în țară,
cât și în străinătate.

Misiunea colegiului nostru
rămâne în continuare aceea
de a identifica nevoile ele -
vilor şi să încurajăm elevii să-
și descopere și valorifice
potențialul. Deoarece absol -
virea acestor examene oferă
cele mai prestigioase certifi-
cate pentru cei ce studiază
limba engleză; fiind folosite
în peste 130 de țări și re-
cunoscute de peste 10.000
universități și angajatori pe
plan internațional, vă aș tep -
tăm la Colegiul Național
„Iancu de Hunedoara” pentru
a susține examenele Cam-
bridge și pentru a construi vi-
itorul împreună!

Centru de pregătire și examinare Cambridge
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ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale
H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor
prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al
municipiului Hunedoara nr. 119/2017, Municipiul Hunedoara organizează selectarea
a 2 administratori pentru Întreprinderea publică la care este acționar majoritar, 
respectiv la Societatea Prim Transprest Hunedoara SRL, CUI 34253920, Adresă sediu
social: Municipiul Hunedoara, Strada Rotarilor, Nr. 142A, Județul Hunedoara. 

Organizarea:
Dosarele de participare se depun la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bld.

Libertății, Nr. 26, la Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, tel.
0254/716322 – int. 225, începând cu data de 13.01.2023 până la data de 13.02.2023,
prin curier/poștă, depuse cu confirmare de primire până la ora 1600, pe suport de
hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de selecție pentru
administratori la societatea Prim Transprest Hunedoara SRL/Nume şi prenume can-
didat”, la adresa de corespondenţă Primăria Hunedoara, Bld. Libertății, Nr. 26, pre-
cum şi transmise în format electronic, pe adresa de e-mail
info@primariahunedoara.ro.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solici-
tate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor docu-
mentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de selecţie.

Condiții de înscriere:
1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. Cunoaşterea limbii române, scris și vorbit;
3. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență, din care un membru cu

studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani și un membru cu studii
superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar
de cel puțin 5 ani;

4. Persoana fizică să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
5. Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractul in-

dividual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
6. Declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică;
7. Să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrare a unor în-

treprinderi publice;
8.Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor, cu o

experienţă de minim 7 ani, iar persoana fizică desemnată de aceasta să o reprezinte
trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute pentru persoanele fizice;

9. Bună reputație profesională și personală;
10.Să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar și în cazierul fiscal;

11.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare. 

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
A.Persoane fizice:
1. Cererea de înscriere;
2. Curriculum Vitae;
3. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţia de incom-

patibilitate sau conflict de interese cu întreprinderea publică;
4. Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică

sau că nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ul-
timii 5 ani;

5. Declaraţie pe propria răspundere că nu exercită concomitent mai mult de 3
mandate de administrator a unor întreprinderi publice;

6. Cazierul judiciar și cazierul fiscal;
7. Adeverință medicală;
8. Copie după actul de identitate;
9. Copie de pe diploma de absolvent de studii superioare și de pe alte acte care

atestă efectuarea unor specializări;
10. Copie de pe carnetul de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în

muncă și în specialitatea studiilor sau adeverință care să ateste experiențe în dome-
niul de activitate al  întreprinderii publice pentru care își depune candidatura sau
cel puțin în domeniul audit, economic, contabilitate sau juridic;

11. „Oferta tehnică”- în cadrul căreia candidatul va detalia modul în care
îndeplineşte fiecare dintre criteriile cuprinse în Anunţul de selecţie.

B.Persoane juridice:
1.  Prezentarea cât mai detaliată a persoanei juridice şi a proiectelor similare;
2. Documente din care să rezulte cifra de afaceri realizată din obiectul de activitate

al administrării afacerilor/societăților; 
3. Prezentarea reprezentantului legal care urmează a fi desemnat, însoţit de doc-

umente corespunzătoare şi prevăzute pentru depunerea candidaturii de către per-
soanele fizice;

4. Cazier judiciar şi fiscal sau echivalent;
5. Certificat constatator sau echivalent din care să rezulte obiectul de activitate al

persoanei juridice, durata ei, precum şi faptul că este în funcţiune (ex. nu a intrat în
faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic, nici în insolvenţă,
concordat preventiv);

6. Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate sau conflict
de interese.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii
selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării proce-
durii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de
natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Candidaţii participanţi la procesul de selecţie vor trebui să aibă în vedere faptul
că, în urma procesului de selecţie, desemnarea administratorilor se va face de către
Adunarea Generală a Asociaților Societăţii, la propunerea asociatului majoritar, re-
spectiv Municipiul Hunedoara, prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului
Hunedoara.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Hunedoara,
Bld. Libertății, Nr. 26, la tel. 0254/716322 – int. 225. 

Mai multe persoane
cu responsabilităţi
publice, printre

care se numără şi primarul
comunei Lunca Cernii de
Jos, Liviţuc Lupulescu, au
fost trimise în judecată de
procurorii DNA Alba Iulia,
într-un dosar ce face
referire la fraude cu fon-
duri europene. 

Este vorba despre doi
funcţionari ai APIA Hune-
doara, Opriş Florin şi Ioan
Ovidiu Gabriel, primarul şi vi-
ceprimarul din Lunca Cernii
de Jos, Liviţuc Lupulescu şi
Daniel Zepa. 

„În rechizitoriul întocmit,
procurorii au reținut, în
esență, următoarea stare de
fapt:

În perioada 2012-2015, in-
culpatul Opriș Florin, în cali-
tatea menționată mai sus, ar fi
primit în mai multe tranșe,
printr-un intermediar, suma
totală de 180.000 lei din
partea inculpaților Lupulescu
Livițuc și Zepa Daniel, pentru
ca în schimb să aprobe la plată
cererile formulate de aceștia
din urmă și de persoane din
anturajul lor, în condițiile în
care dosarele respective nu
erau complete și prezentau
neconformități.

Mecanismul de comitere a
faptelor ar fi presupus identi-
ficarea, de către inculpații
Lupulescu Livițuc și Zepa
Daniel, a unei persoane de în-
credere care ar fi acceptat să
depună cerere la A.P.I.A. și să

solicite sprijin pentru o
suprafață de 30 hectare pe
care Primăria Lunca Cernii de
Jos i-o punea la dispoziție prin
încheierea unui contract de
închiriere.

Ulterior, sumele de bani de-
contate de A.P.I.A. ar fi fost re-
trase de la bancomat și remise
inculpatului Opriș Florin”, se
arată într-un comunicat al
DNA.

Agenția de Plăți și Inter -
venție pentru Agricultură s-a
constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-au dispus măsuri
asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre
judecare la Tribunalul Hune-
doara cu propunere de a se
menține măsurile asigurătorii
dispuse în cauză.

Trimişi în judecată pentru fraude
cu fonduri europene



Și în acest mijloc de
ianuarie, Bi blioteca
Județeană „Ovid

Densusianu” Hune-
doara - Deva, cu spri-
jinul Consiliului
Județean Hunedoara și
în parteneriat cu colegi-
ile și liceele devene,
organizează o mani-
festare cultural-
educativă prin care
cinstește memoria lui
Mihai Eminescu în 
preajma zilei sale de
naștere, devenită Ziua
Culturii Naționale.

An de an, locuitorii din
județul Hunedoara care
iubesc creația lui Mihai Emi-
nescu, cei care poartă în su-
flet versul nemuritor al
poetului nostru național se
strâng în număr mare la sta-
tuia acestuia din Parcul Mu-
nicipal „Cetate” și se lasă
pătrunși de slova poetului și
de acordurile muzicale
născute din versurile lui.

Anul acesta, cea de-a XIV-a
ediție a manifestării Emines-
ciana am situat-o sub generi -
cul Constelația Eminescu. Am

ales această sintagmă
pornind de la ideea că fiecare
poezie, fiecare vers, fiecare
pagină de proză zămislite de
marele nostru poet compun o
adevărată revărsare de stele,
o uriașă constelație ce
strălucește cu putere de peste
150 de ani pe firmamentul
culturii române și în tezaurul
culturii universale. 

Întreaga moștenire emi -
nes ciană este un minu nat
mănunchi de stele care au
răsărit ca să umple de lumină
sufletele a milioane de ro -
mâni pentru care Eminescu a
fost, este și va rămâne icoana
sfântă a versului românesc.

Programul artistic pe care
l-am organizat se distinge
prin ținuta estetică înaltă,
artiștii ce vor da glas versului
eminescian fiind perso -
nalități de marcă ale culturii
românești.

Menționăm în mod de-
osebit participarea mem-
brilor Fundației Rock
Fi lar  monica din Oradea, din
nou oaspeții noștri, cu un ex-
trem de original și atractiv
program care ne va oferi

sonete eminesciene ilustrate
muzical, grație talentului
excepțional al artiștilor ce
compun formația. Dorul de
neam și de cântec în lirica
eminesciană va fi ilustrat de
vocea caldă și expresivă a
îndrăgitului cântăreț Cristian
Fodor.

În aceste zile, în întreaga
Românie au loc astfel de
manifestări, astfel de eveni-
mente speciale dedicate lui
Mihai Eminescu. Amintirea
poetului, memoria lui, tot ce
înseamnă Eminescu pentru
noi, românii, le purtăm în su-
flet zi de zi, la bucurie și la
necaz, când râdem sau când
avem lacrimi în ochi, pentru
că sprijinul pe care ni-l dă
Eminescu nu cunoaște răgaz,
el este în permanență cu noi.
De câte ori citim „măiastra
carte” semnată Eminescu, de-
venim mai puternici, mai
încrezători în viitorul nostru,
mai pregătiți să înfruntăm
toate valurile vieții, știind că
„ce e val ca valul trece”. Iar în
perioade grele, dureroase,
înțelepciunea pe care o sor-
bim din creația lui Eminescu

ne dă puterea de a merge mai
departe.

Momentele dedicate lui
Mihai Eminescu se vor
desfășura în ziua de 13 ia -
nuarie 2023, conform pro-
gramul de mai jos:

Ora 10:00 – Parcul Muni -
cipal „Cetate” Deva:- Evo-
carea poetului național;

- „Sonetul muzical emines-
cian” – în interpretarea
artiștilor Florian Chelu
Madeva, Alexandrina Chelu-
Schorr și Florin Petroniu
Avram, membri ai Fundației
Rock Filarmonica Oradea;

- „Nemărginitul dor de
neam și cântec” – recital Cris-
tian Fodor;

- Depunere de flori la sta-

tuia poetului.
Ora 12:00 – Inspectoratul

Școlar Județean Hunedoara,
Sala „Europa”, parter:

- „Eminescu – Muntele fără
poteci”, concurs între elevii de
la colegiile și liceele din Deva
pe subiecte legate de viața și
creația marelui nostru poet.

Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara -
Deva, Sala de Lectură:

- Expoziție de carte din
opera lui Mihai Eminescu,
cărțile prezentate făcând
parte din patrimoniul bi -
bliotecii județene.

Cu deosebită prețuire,
Manager,
Ioan Sebastian BARA
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În urma alegerilor
parlamentare din
iarna anului 2020, în

plină pandemie, într-un
context social și
emoțional extrem de 
instabil, aproape un 
milion de români au
văzut în USR soluția
pentru viitor.

Lipsiți de experiență poli -
tică și administrativă, dar
manifestând atitudini care
aveau toate premisele să
schimbe în bine societatea
românească, aproximativ 60-
70 de candi dați USR, majori-
tatea protestatari #rezist, au
ajuns în Senat și Camera
Deputaților.

Deși nu au câștigat alege -
rile, nici USR, nici PNL, îm -
preună au format o coaliție
care a obținut destul de facil
sprijinul președintelui Klaus
Iohannis. Guvernul Meu, așa
cum a fost ironizat în presă și
social media, și-a început

mandatul pe un val de în-
credere și generând mari
așteptări. În acest fel, alți foști
protestatari #rezist au ajuns
să fie numiți în funcții publice
în Guvern și prefecturi.

De la Deva din Cetate...
Pollyana Hangan a ajuns

deputat în Parlamentul Ro -
mâ niei din partea USR. Ex-
trem de activă pe rețelele de
socializare unde are grijă să-
și promoveze imaginea în
mod obsesiv, Pollyana Hangan
nu are nicio explicație corectă
și concretă prin care să justi-
fice indem nizația pe care o
încasează lunar. Să fim foarte
corect înțeleși: față de cei
6.804 lei încasați din asigurări
în anul protestelor #rezist,
indemnizația de 131.412 lei
încasată în anul 2021 este un
salt considerabil. Și culmea,
de când este deputat, Pollyana
Hangan încasează dublul divi -
dentelor pe care le încasa

înainte de la societatea de
asigurări la care este asociat,
adică 57.000 de lei față de
26.000 de lei în 2019. Nu o
spunem noi, o spune doamna
Hangan, sub semnătură, în
propriile declarații de avere. 

Impostura și 
dubla măsură

Dar să revenim, că doar nu
banii îl fac pe om, ci faptele
sale. Aprigă susținătoare a
fostului ministru al Sănătății,
Vlad Voiculescu – de altfel un
eșec al Guvernului Meu,
doamna deputat Hangan se
avântă în polemici și retorici
populiste care vizează acest
domeniu. Concret, vom face
referire la dezbaterile pe mar-
ginea Legii bugetului de stat
pe anul 2023 care au avut loc
în ziua de 14 decembrie a
anu lui trecut. Atunci, de la tri-
buna Parlamentului, Pollyana
Hangan a solicitat să fie apro-
bat un amendament pentru
finanțarea unui centru de în-
grijiri paleative „pentru ca
hunedorenii să poată să be -
neficieze de servicii medicale
de calitate”. 

Aici trebuie menționat că
parlamentarii PSD și PNL din
județul Hunedoara au votat
pentru adoptarea acestui
amendament care, însă, în

final a fost respins de
plen.Este evident că doamna
Hangan ȘTIA că acest amen-
dament va fi respins, dar l-a
făcut, totuși, din dorința de a
atrage atenția. Ei bine, dacă
așa stau lucrurile, îi adresăm
și noi o întrebare doamnei
Hangan: De ce nu a cerut fon-
duri pentru acel centru de în-
grijiri paleative în timpul
guvernării PNL-USR, mai ales
că Vlad Voiculescu – USR era
MI NISTRUL SĂNĂTĂȚII? 

USR a deținut portofoliul
Ministerului Sănătății în două
rânduri: între 23 decembrie
2020 și 14 aprilie 2021, re-
spectiv 21 aprilie 2021 și 8
septembrie 2021. Cum a aju-
tat acest lucru județul Hune-
doara? 

Tot despre sănătate
O altă doamnă despre care

nu știam nimic până la
protestele #rezist este Oana
Andreea Biriș, ajunsă între
timp președinte al USR Hune-
doara (ce ușor se ajunge în
vârful piramidei la USR!).
Probabil tot ca răsplată pen-
tru serviciile aduse în slujba
partidului și a intereselor
mișcării #rezist, Oana An-
dreea Biriș a fost numită în
funcția de subprefect al
județului Hunedoara, în man-

datul Guvernului PNL-USR.
Din această postură a

strălucit prin absență totală.
Relatează mai mulți manageri
de spital din județul Hune-
doara că, în timpul pandemiei,
în cadrul unei întâlniri
convocată de Instituția Pre-
fectului, în loc să centralizeze
solicitările unităților medicale
și să le transmită MINISTRU-
LUI USR Vlad Voiculescu,
Oana Biriș s-a ridicat și i-a
lăsat cu ochii în soare,
grăbindu-se să ajungă la o
videoconferință festivă. 

Acest comportament de -
no tă nu numai amatorism,
dar și o lipsă de bun simț față
de cei care au dus lupta cu
virusul SARS COV 2 din prima
linie!

În loc de concluzii
Analizând comportamen-

tul aleșilor și numiților USR
de-a lungul acestui mandat,
rezultă că acest partid este ar-
tizanul celei mai mari trădări
a electoratului din România
de după 1989. Cele mai mari
așteptări sunt dublate de cele
mai mari eșecuri. Un experi-
ment trist, eșuat pe banii și pe
sănătatea hundorenilor și a
românilor...

Andrei Ştefan

Eminesciana - „Constelaţia Eminescu"

USR, între trădare și amatorism
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Vălişoara – Finanţările
nerambursabile reprezintă
cea mai bună soluţie pentru
derularea unor investiţii, mai
ales atunci când bugetele lo-
cale nu permit derularea unor
proiecte majore. Este şi cazul
comunei Vălişoara, unde
administraţia locală a reuşit
să câştige anul trecut trei
proiecte prin Programul
Naţional de Redresare şi
Rezilienţă (PNRR). 

Cererile de finanțare de-
puse în luna iunie 2022 au
permis obținerea de fonduri
europene în cadrul PNRR –
Componenta C-10- Fondul
Local, comuna Vălişoara fiind
prezentă în lista aprobată de
către Ministerul Dezvoltării
pentru finanțare. Este vorba
de trei proiecte, de peste 2
milioane de lei, ce au ca obiect
mai multe obiective de interes
local.

„Comuna noastră va bene-

ficia de bani europeni pentru
dezvoltare locală, fără să mai
fie necesară cofinanțarea, ca
în cazul altor proiecte. După
semnarea contractelor de
finanțare, finalizarea docu -
mentațiilor tehnice și a proce-
durilor de achiziție, vor fi
demarate lucrările de reabili -
tare în cazul a două imobile -
Căminul Cultural Dealu Mare
și Centrul Educațional
Vălișoara, montarea unui sis-
tem de supraveghere pe
domeniul public, realizarea a
două stații de reîncărcare
electrice, dotări IT și imple-
mentarea unui soft inteligent
care, pe lângă alte utilități, va
face posibilă plata im-
pozitelor, a amenzilor și a
altor taxe prin sistem on-line
sau direct de pe telefon”, a de-
clarat primarul comunei
Vălişoara, Camelia Bedea. 

O altă cerere de finanțare a
fost depusă în luna octombrie

2022, tot în cadrul PNRR,
pentru reabilitarea clădirii
Căminului Cultural din satul
Săliștioara, administraţia
locală arătându-se optimistă
că va obține finanțare și pen-
tru acest imobil. 

Pe linia atragerii de
finanţări nerambursabile, mai
notăm că în luna decembrie a
fost depusă o cerere de
finanțare la G.A.L. Țara Zaran-
dului, pentru obținerea de
fonduri în vederea construirii
unei capele mortuare în satul
Săliștioara. Proiectul se va
derula prin A.F.I.R., în acest
caz fiind asigurată cofinan -
țare din bugetul local. 

„Suntem conștienți că fon-
durile europene și fondurile
obținute de la bugetul de stat
reprezintă cea mai mare
oportunitate de a moderniza
și dezvolta comuna. Aceasta
este şi motivația pentru care
am depus cereri de finanțare
pe aproape toate programele
deschise și adresate comu -
nităților locale cu populație
mică din mediul rural. Și în vi-
itor suntem hotărâți să nu
ratăm nici o sursă de
finanțare pentru obținerea de
fonduri pentru a dezvolta co-
muna noastră”, a arătat pri-
marul Camelia Bedea. 

În ceea ce priveşte anul
care începe, Primăria Văli -
şoara a început încasarea ta -
xelor şi impozitelor locale
pentru 2023, oferind o redu -
c ere de 10% în situaţia în care
plata integrală se va face până
la 31 martie, alături de
facilităţile oferite contribua-
bililor de Legea Munţilor
Apuseni. 

Hunedoara - Conducerea
Spitalului Municipal „Dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara a decis să sus-
pende programul de vizite
pentru secţiile de risc, în-
cepând cu 7 ianuarie, în con-
textul alertei epidemiologice
generată de creşterea cazu -
rilor de gripă.

Hotărârea a fost luată în
conformitate cu instrucțiunea
primită de la Ministerul
Sănătăţii prin DSP Hune-
doara, în contextul stării de
alerta epidemiologică deter -
mi nată de gripă, pentru
siguranța pacienților inter -
nați în Spitalul Municipal “Dr.
Alexandru Simionescu”, a pre-
cizat managerul unităţii me -
dicale, Radu Budae.

Secţiile în care programul
de vizite va fi suspendat sunt
cele de Boli infecţioase, Pneu-
mologie, Oncologie, Terapie
Intensivă Coronariană, Pedi-

atrie, Nou-Născuţi, Cronici şi
ATI. La secţia ATI, medicul şef
de secţie poate aproba acce-
sul aparţinătorilor în cazurile
critice ale bolnavilor, se
precizează pe pagina oficială
a spitalului.

Pentru restul secţiilor din
spital va fi permis accesul
unui singur vizitator la un pa-
cient, timpul fiind limitat la
maxim 15 minute, cu obliga-
tivitatea purtării echipamen-
tului de protecţie, ce va fi
asigurat de către unitatea
medicală. Programul este de
luni până vineri între orele
15,00-19,00, iar sâmbăta şi
duminica între orele 11,00-
17,00. 

Spitalul Municipal Hune-
doara este unul dintre cele
mai mari din judeţ, are 640 de
paturi şi deserveşte circa
100.000 de locuitori din oraş
şi din localităţile arondate. 

Spitalul Municipal Hunedoara

a suspendat vizitele 

în secţiile de risc

Vălişoara: Finanţări de peste
2 milioane de lei câştigate 

de administraţia locală

Lista investiţiilor finanţate prin PNRR
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J
ucătoarea română de
tenis Irina Begu, cap de
serie numărul 27, o va

întâlni pe chinezoaica Sai-
sai Zheng în prima rundă a
turneului Australian Open,
primul de Mare Şlem al 
anului, potrivit tragerii la
sorţi efectuate la Mel-
bourne.

Sorana Cîrstea (323 ani, 43
WTA) o va înfrunta în prima
rundă la Melbourne pe inco-
moda jucătoare kazahă Iulia
Putinţeva (28 ani, 51 WTA), în
faţa căreia a pierdut trei din
cele cinci meciuri directe.
Putinţeva are ascendentul
ulti melor două dueluri, câşti -
gate în 2018 (Istanbul) şi
2019 (Nurnberg).

Ana Bogdan (30 ani, 61
WTA) va primi replica
maghiarei Anna Bondar (25
ani, 79 WTA), pe care a învins-
o în 2019, în primul tur la Is-
tanbul, cu 2-6, 6-3, 6-3.

Jaqueline Cristian (24 ani,
143 WTA) va avea una dintre
cele mai dificile adversare,
americanca Jessica Pegula (28
ani), a treia favorită, aceasta
fiind prima lor confruntare.

Patricia Ţig (28 ani), aflată

pe locul 790 în lume (clasa-
ment protejat), va avea un
meci dificil cu chinezoaica
Shuai Zhang (33 ani, 24 WTA),

cap de serie numărul 23.
Jucătoarea canadiană de

origine română Bianca An-
dreescu o va întâlni în primul

tur pe cehoaica Marie Bouz -
kova, a 25-a pe lista capilor de
serie, în timp ce britanica de
origine română Emma Rădu -

canu o va înfrunta pe ger-
manca Tamara Korpatsch.
Gabriela Ruse, Irina Bara,
Gabriela Lee şi Alexandra
Cadanţu-Ignatik au eşuat în
calificări.

Tenismena Simona Halep
începe anul 2023 fără a fi
prezentă la turneul Aus-
tralian Open. Organizatorii
turneului nu i-au oferit un
wild-card, astfel că românca
va deveni singura jucătoare
din TOP 20 WTA ce nu va
juca la turneul australian
anul acesta.

Organizatorii turneului au
anunțat cine vor fi cele opt
jucătoare ce au primit un
wild-card la Australian Open.
Pe listă apar nume impor-
tante, precum Venus
Williams sau Taylor Town -
send, Jaimee Fourlis, Storm
Hunter,Talia Gibson, Olivia
Gadecki ( toate din Australia)
Diane Parry (Franţa) și
Moyuka Uchijima (Japonia)

Simona Halep își va afla, în
perioada următoare și sen -
tința, după ce toamna trecută
a fost testată pozitiv la un test
anti-dopping.

Tenis de câmp  

Cinci sportive din România pe tabloul
principal la Australian Open

F
ederația
Internațională de
Atletism, World Ath-

letics a anunțat progra-
mul pentru întrecerile  de
la Jocurile Olimpice de la
Paris 2024. Sistemul de
calificare la JO 2024
anunțat de către forul
internațional prevede ca
50% dintre atleţi să se
califice prin îndeplinirea
baremurilor, iar 50% prin
intermediul clasamentu-
lui mondial.

World Athletics a precizat
că probele de atletism se vor
desfăşura pe durata a 11 zile,
începând cu cursele de 20 km
marş din 1 august şi încheind
cu maratonul feminin din 11
august.

Concursurile de atletism
se vor derula în 17 sesiuni pe
arena Stade de France, iar
toate finalele vor avea loc
seara, cu excepţia probelor de
şosea, prevăzute dimineaţa în
patru zile diferite. World Ath-
letics va introduce un tur de

recalificări în probele de la
200 m la 1.500 m, inclusiv
cele cu garduri. Atleţii care nu
au reuşit în serii o clasare
care să le permită calificarea
în turul următor, vor avea o
şansă suplimentară în
recalificări

Programarea probelor va
permite atleţilor să poată
participa la două probe
diferite, cum ar fi 100 şi 200

m, 800 şi 1.500 m, 1.500 şi
5.000 m, 5.000 şi 10.000 m,
fără ca să aibă mai mult de o
cursă pe zi. Printre alte duble
posibile se numără probele
de lungime şi triplusalt, 20 şi
35 km marş.

Primele medalii în probele
pe pistă vor fi decernate pe 2
august, la finalul probei de
10.000 m masculin.

Atletism 

Toate finalele atletice de la competiția 
din Paris se vor disputa seara

ANUNŢ PUBLIC

S.C. CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., cu sediul în lo-
calitatea ORĂŞTIE, str.CODRULUI, nr. 24, jud.HUNE-
DOARA anunţă depunerea solicitării pentru
eliberarea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
S.C. CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., situat în localitatea
ORĂŞTIE, str.CODRULUI, nr. 24, jud.HUNEDOARA.

Informatii se pot obtine la sediul APM Hunedoara,
din Deva, str. A.Vlaicu, nr.25,de luni până joi (orele 
8-16 ) şi vineri (orele 8-14 ).

Eventualele sesizari si reclamatii pot fi depuse in
termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii
anunţului.



C
omitetul Executiv al
Comitetului Olimpic
și Sportiv Român

(COSR) a aprobat
componența nominală a
delegației României care
va participa la Festivalul
Olimpic al Tineretului Eu-
ropean (FOTE) Friuli
Veneția Giulia 2023, care
va avea loc în perioada 
21 -28 ianuarie 2023.

La competiția din Italia
unde participă sportivi cu
vârste între 14 și 18 ani și care
prefațează organizarea Jocu -
rilor Olimpice Milano Cortina
2026, România va fi repre -
zentată de 18 sportivi, la 
8 dintre cele 14 discipline de
concurs ale FOTE:

Biatlon – 4 sportivi -Maria
Elisabeta Duicu, Andreea
Nicoleta Șchiop, Horia Nicolae
Urs, Nicolae Zichil;antrenori -
Tudor Gîrbacea, Daniel Mazîlu

Patinaj artistic – 1 sportiv:
Andrei Tudor Dominic;
antrenor - Florent Francisco
Amodio       

Sărituri cu schiurile – 3

sportivi: Moise Alexandru
Folea, Andra Maria Gheorghe,
Mircea Ștefan Jipescu;
antrenori - Constantin Beldea,
Csaba Magdó-Németh

Schi alpin – 2 sportivi: 
Jennifer-Barbara Nagy-Reme-
tean, Alexandru Matei Oan cea;
antrenori - Alexandru George
Barbu, Viorel Sebastian Sele-

jan
Schi alpinism – 3 sportivi:

Alexia Maria Blajiu, Lorena-
Azota Bolîndu, Tudor Zaharia
Dobre; antrenori - Alexandra

Petruța Manea, Rareș Iulian
Manea

Schi fond – 2 sportivi:Ionuț
Alexandru Costea, Maria
Toma; antrenori - Iulian
Grama, Costel Terciu

Short track – 1 sportiv:
Nóra Barta; antrenor Zsolt
Kalamár-Kertész

Snowboarding – 2 sportivi:
Ștefan Lazăr, Kata Mandel;
antrenor - Géza Loránt Kinda

Maria Elisabeta Duicu (bi-
atlon) și Mircea Ștefan Jipescu
(sărituri cu schiurile) vor fi
purtătorii de drapel al Româ -
niei la ceremonia de des -
chidere a Festivalului.

Delegația României care va
face deplasarea la FOTE Friuli
Veneția Giulia 2023 va fi
condusă de Dragoș Tătaru, șef
de misiune. Din staff vor mai
face parte Liliana Dorneanu,
adjunct șef de misiune zona
Tarvisio, Ciprian Gheorghe,
adjunct șef de misiune zona
Carnia, Puiu Gaspar, oficial de
echipă Federația Română de
Schi-Biatlon, medicii Dan
Tănase și Diana Torje.
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Sporturi de iarnă

18 sportivi în delegaţia României 
la FOTE Friuli Veneţia Giulia 2023

Olimpice

Cât costă Jocurile Olimpice 
de la Paris 2024?

C
urtea de Conturi din
Franţa a indicat marţi
că investiţia publică

pentru organizarea
Jocurilor Olimpice şi Par-
alimpice de la Paris, din
2024, ar putea ajunge în
final la aproximativ trei
miliarde de euro.

"Jocurile, în general, sunt
adesea subiectul unor excese
bugetare care subminează în-
crederea cetăţenilor în opor-

tunitatea găzduirii unor astfel
de evenimente", a declarat în
faţa senatorilor francezi
Pierre Moscovici, fostul min-
istru al Economiei, aflat în
prezent la conducerea Curţii
de Conturi.

Acesta a estimat "în jur de
trei miliarde de euro" suma la
care ar putea ajunge "costul
public" al Jocurilor Olimpice
(stat şi comunităţi) după "lu-

area în considerare a cheltu-
ielilor fiscale, de securitate,
sanitare şi de transport".

În prezent, acest cost este
de "2,4 miliarde de euro",
potrivit lui Pierre Moscovici.
În această etapă, Comitetul de
organizare şi-a majorat buge-
tul (96% privat) cu 10%, la
4,4 miliarde de euro, iar
Solideo (compania de livrare
a lucrărilor olimpice) are un
buget de 4,4 miliarde de euro,
a cărui pondere publică este
estimată la 1,870 miliarde.

"Nu am văzut nicio deviere
semnificativă", le-a spus
Pierre Moscovici senatorilor.
"Este tensionat, dar jucabil',
spusese el cu puţin înainte, în
timpul unei prezentări a aces-
tui raport în faţa presei.

Pierre Moscovici a prezen-
tat marţi schiţa raportului său
despre Olimpiadă în faţa
Comisiei pentru Cultură şi
Educaţie a Senatului francez.
Însă audierea sa în Adunarea
Naţională, camera inferioară
a Parlamentului, a fost amâ -
nată din cauza unei probleme
tehnice la votul în hemiciclu,
unde dezbaterea pe subiect
se anunţă animată.

S
tarul fotbalului Cris-
tiano Ronaldo va
primi peste 400 de

milioane de euro în Ara-
bia Saudită, dintre care
jumătate pentru a pro-
mova viitoarea
candidatură a regatului
pentru Cupa Mondială
din 2030, a declarat pen-
tru AFP o sursă apropiată
noului său club.

În vârstă de 37 de ani şi
prezentat în faţa a mii de fani
ai lui Al Nassr la Riad
săptămâna trecută, Ronaldo
este de departe cel mai
faimos jucător care a semnat
pentru un club din Arabia

Saudită sau din orice altă
ţară din Golf.

Ronaldo va câştiga 200
milioane euro conform con-
tractului cu clubul, şi alţi 200
milioane euro pentru a fi
ambasadorul candidaturii
comune a Arabiei Saudite,
împreună cu Egipt şi Grecia,
pentru găzduirea CM de fot-
bal 2030.

Din cauza suspendării,
Ronaldo va debuta pentru
Al-Nassr pe 22 ianuarie, dar
cu trei zile mai devreme va
evolua într-o combinată a
echipelor Al-Nassr şi Al-Hilal
contra lui PSG.

Fotbal 

Salariul lui Ronaldo,
excesiv de mare



Anul Nou chinezesc
începe la data de 22
ianuarie 2023, odată

cu Prima Lună Nouă care
urmează solstițiului de
iarnă și se încheie pe 9
februarie 2024. În zodia -
cul chinezesc sunt 12 ani-
male, cărora le corespund
anumiţi ani: şobolan, taur,
tigru, iepure, dragon,
şarpe, cal, capră, maimuţă,
cocoş, câine şi porc, care
se repetă într-un ciclu de
12 ani.

Zodia care
guvernează anul 2023

Ne sfătuiește să privim cu
prudență în jurul nostru și
mai ales să fim foarte atenți la
schimbările care vor veni.
Caracteristica acestei zodii,
este răbdarea, prudența, efor-
tul. Iepurele fiind o fire
tăcută, sensibilă și sperioasă,
este foarte muncitor, familist,
el reușind să se adapteze  la
vremuri grele, subliniază as-
trologii. Își protejează cu
foarte mare atenție familia,
avuția și, nu în ultimul rând,
interesele. Iar sfatul as-
trologilor este ca și noi, în
acest an să manifestăm
prudență în tot ceea ce facem,
să evităm riscurile inutile, să
ne gestionăm cu atenție banii,
să ne ocrotim copiii și să
avem mai multă grijă de noi,
de sănătatea noastră.

”Așteptați-vă la schimbări
majore în politică, pe măsură
ce un nou val de lideri se
apropie de putere. Răspunsul

la război nu este pacea: este
creativitatea. Elitele societății
se vor trezi la realitate.
Iepurele pare blând, dar are o
mușcătură puternică”, spunea
astrologul și numerologul
Sarah Yip.

Zodia Șobolan
Se  pare că nativii din

această zodie vor avea parte
de un an destul de agitat, cu
multe situații limită. Schim -
bările care apar îi vor lua prin
surprindere dar se vor
adapta destul de repede.
Dacă reușesc să țină pasul și
mai ales să nu-și asume anu-
mite riscuri, vor avea succes
pe toate planurile. Vor întâlni
persoane interesante, alături
de care vor face investiții de
anvergură. Cei căsătoriți se
străduiesc să mențină armo-
nia în familie. De asemenea,
astrologii le recomandă na-
tivilor să aibă un stil de viață
mai sănătos și, nu în ultimul
rând, să elimine gândurile
negre și să se axeze pe ceea
ce-i face fericiți

Zodia Bivol (Bou)
Potrivit horoscopului chi -

nezesc, nativii acestei zodii vor
avea parte de schimbări pozi-
tive în viața lor. Vor continua
să muncească mult, urmându-
și pasiunea și crea ti vitatea.
Este posibil să intervină unele
neînțelegeri cu șefii sau
colegii, dar până la urmă
reușesc să-și impună ideile.
Trebuie să fie prevăzători și

să-și chibzuiască cu grijă banii
încă de la începutul anului.
Persoanele care suferă de an-
umite boli, se vor bucura de o
sănătate mai bună anul acesta,
spun  astrologii.

Zodia Tigru
Va avea un an plin de

abundență și noroc, spun as-
trologii. Pentru nativii acestei
zodii, lucrurile se vor schim -
ba în bine, iar viața lor va lua
o direcție bună. Cei care se
află într-o relație se vor bu-
cura de înțelegere și în-
credere reciprocă. În plan
profesional, horoscopul chi -
ne zesc spune să profite de
toate oportunitățile, mai ales
că, pe la mijlocul anului,
intenționează să-și schimbe
cariera. Persoanele care
suferă de boli respiratorii,
trebuie să fie mai atente la
sănătatea lor, din cauza
schimbărilor meteorologice.

Zodia Iepurelui
Pune accent pe carieră, na-

tivii acestei zodii intențio -
nând să-și găsească un loc de
muncă mai bun, mai pro -
fitabil. Astrologii prevăd că nu
le va fi ușor, dar până la urmă
vor reuși în tot ce-și propun.
Vor întâlni persoane impor-
tante, alături de care pot pro-
gresa. Investițiile făcute le vor
aduce profit și își recuperează
toți banii cheltuiți în acest
sens. Lucrurile vor merge
bine și în plan personal, iar
persoanele care sunt într-o

relație, pe parcursul anului 
s-ar putea să o și oficializeze.
Pentru menținerea sănătății,
sunt indicate activitățile fi -
zice.

Zodia Dragon
Cere mai multă prudență,

pentru că schimbările apă -
rute pot modifica stilul de
viață al acestor nativi. Dacă
sunt prevăzători se pot des-
curca în orice situație. În
privința carierei sunt vești
bune, pentru că perseverența
de care vor da dovadă le
poate aduce beneficii mari.
Munca le este recunoscută iar
o avansare este foarte posi -
bilă. Chiar dacă situația
financiară se îmbunătățește
simțitor, astrologii îi sfătuiesc
pe nativii acestei zodii să nu
cheltuiască banii pe nimicuri
și mai ales, să facă unele
economii. În privința sănă -
tății, este bine să ceară sfatul
unui nutriționist.

Zodia Șarpe
Astrologii prevăd un an

norocos pentru această zodie,
din mai multe puncte de
vedere. Situația financiară se
va îmbunătăți vizibil, iar acest
lucru va avea o influență
pozitivă asupra nativilor. La

locul de muncă vor apărea
provocări, întrucât unele per-
soane pot complota împo -
triva lor. Dar, în urma
concurenței dintre colegi, vic-
toria va fi de partea nativilor
din această zodie. Ca să nu se
confrunte cu probleme finan-
ciare, nativii sunt sfătuiți să
fie foarte atenți cu banii, să nu
facă cheltuieli inutile. În acest
an, trebuie să pună sănătatea
și liniștea lor pe primul loc.

Zodia Cal
Va aduce mai multă liniște

pentru persoanele născute în
această zodie, spun astrologii.
Anul va aduce prosperitate
financiară și se prevede o
sursă de venit pe termen
lung. Cu toate acestea, n-ar
strica să facă și economii,
pentru că schimbările nepre -
văzute le poate afecta buge-
tul. În privința carierei, apar
schimbări în bine, chiar dacă
la începutul anului vor fi
unele dificultăți. Vor obține
promovarea pe care o aș -
teaptă, în ciuda unor colegi
care le pun bețe în roate. În
plan personal, pot fi unele
neînțelegeri în familie, dar lu-
crurile se îndreaptă destul de
repede. Nu vor avea pro -
bleme de sănătate.
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• Ultimul an al Iepurelui de Apă a fost în 1963, când au
avut loc evenimente majore pentru întreaga omenire: J. F.
Kennedy, președintele Statelor Unite ale Americii a fost
asasinat în 1963. Tot în acest an a murit Papa Ioan Paul al
XXIII-lea, iar Martin Luther King a ținut celebrul său dis-
curs. 

•  Anii Iepurelui de Apă includ:1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011 și 2023. 

2023 - Anul Iepurelui de Apă
în zodiacul chinezesc
2023 - Anul Iepurelui de Apă
în zodiacul chinezesc
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Zodia Capra (Oaia)
Anunță un an bun, în care

nativii pot avea câștiguri
substanțiale. Vor apărea și
unele provocări, dar cu
atenție și diplomație, le vor
face față cu succes. Muncesc
mult, iar ca să-și atingă ținta
se vor folosi de talentul și
abilitățile profesionale. Astfel
că, succesul nu se va lăsa
așteptat. Se vor confrunta și
cu provocări financiare, dar
abilitatea de care vor da
dovadă le va folosi și vor ieși
învingători. Partenerul de

cuplu le va fi alături în orice
situație. În privința sănătății,
nu trebuie să-și facă griji, dar
persoanele care fac sport ar fi
bine să manifeste mai multă
atenție și să nu exagereze.

Zodia Maimuță
Realizările  nativilor aces-

tei zodii se vor materializa
doar pe la mijlocul intervalu-
lui, chiar dacă, în general anul
este bun, cu perspective în vi-
itor. Afacerile vor reintra pe
văgașul normal, iar cariera lor
va fi pe drumul cel bun. Na-
tivii vor realiza, la un moment

dat, că pentru a obține ceea
ce-și doresc trebuie să lupte,
să nu precupețească niciun
efort pentru mai binele lor și
a familiei din care fac parte.
Ambiția și perseverența îi va
ajuta mult, iar câștigurile vor
fi pe măsura efortului depus.
În privința sănătății nu vor fi
probleme deosebite, dar nici
nu trebuie să treacă cu ved-
erea unele simptome care
apar la un moment dat.

Zodia Cocoș
Conform previziunilor as-

trale, nativii acestei zodii vor

avea, după mulți ani în care
au trăit modest, o perioadă
plină de succes, iar câștigurile
financiare vor fi pe măsură.
Astrele le sunt favorabile, iar
la locul de muncă trebuie să
profite din plin de toate
oportunitățile ivite. Pentru că,
se știe, perseverența învinge!
Și cum vor avea o anumită
stabilitate financiară pe tot
parcursul anului, își pot per-
mite să se și relaxeze, alături
de persoana iubită. Sănătatea
nu le va face probleme, chiar
dacă, n-ar strica să aleagă un
regim alimentar mai echili-
brat.

Zodia Câine
Nativii acestei zodii se

străduiesc și chiar reușesc să
demonstreze cât sunt de
talentați și cât de bine reușesc
să se descurce în situații
limită. Este un an favorabil
pentru ei, în care pot începe o
afacere profitabilă, alături de
alte persoane. Ca să reu -
șească, trebuie să acționeze
cu prudență, fără să-și asume
niciun risc. Doar așa vor face
față provocărilor care apar pe
parcurs. Trebuie să fie atenți

la investiții și să-și gestioneze
cu grijă banii. Dacă este cazul,
pot  apela și la o persoană
autorizată. În privința sănă -
tății, dacă fac abuzuri în stilul
de viață, pot avea probleme.

Zodia Mistrețului
Cum Mistrețul este consi -

derat un semn norocos în as-
trologia chinezească, anul
care începe va fi unul de bun
augur pentru nativii acestei
zodii, spun astrologii. În plan
profesional lucrurile încep să
se așeze, promovarea mult
așteptată va veni, iar câști -
gurile financiare vor fi pe
măsură. Relația cu superiorii
și colegii se îmbunătățește
simțitor. În familie lucrurile
încep să se așeze,mai ales că
vor fi clarificate toate chestiu-
nile legate de o moștenire.
Partenerul de cuplu poate
avea unele probleme, dar le
vor rezolva împreună. În
privința sănătății, sfatul as-
trologilor este să găsească o
modalitate prin care să scape
de agitația din jur, care poate
duce la stres.

Documentat de 

Cornelia Holinschi

Cele 12 semne din zodiacul chinezesc, în funcție de anul nașterii:

Șobolan: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032.
Bou: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033.
Tigru: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034.
Iepure: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035
Dragon: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036
Șarpe: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037.
Cal: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038
Oaie: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039.
Maimuță: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040.
Cocoș: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041.
Câine: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042.
Porc: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043.
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Unele dintre problemele pe
care le-ați avut anul trecut, își
vor găsi rezolvare în anul
acesta. La serviciu depuneți
eforturi mari pentru a vă
afirma și a vă pune în valoare
ideile. Aveți nevoie de mai
mulți bani, și vă străduiți să
găsiți noi surse de câștig.

Acum, la început de an, vă
gândiți mai mult la cariera
voastră și, mai ales, dacă pro-
fesia pe care v-ați ales-o se
potrivește cu ambițiile voastre
de viitor. Dacă salariul este
mic, merită să încercați
altceva. În familie nu sunt
schimbări semnificative.

În viața voastră va exista mai
multă stabilitate decât în anul
trecut. Influențele benefice din
zodia voastră vă ajută să
mergeți mai departe, iar
hotărârile pe care le veți lua în
această perioadă se dovedesc
a fi de bun augur. Câștigurile
vor spori simțitor.

Este posibil ca, în perioada
următoare, răbdarea să vă fie
pusă la încercare. Atmosfera de
acasă este destul de tensionată
și se va schimba doar dacă
situația voastră materială se
îmbunătățește. La locul de
muncă sunt șanse de avansare
și vă străduiți să se întâmple.

Astrele vă influențează cariera
iar câștigurile voastre vor fi
mai consistente. Dacă vă
gândiți la un job mai bun, tre-
buie să vă pregătiți intens. O
schimbare de profesie v-ar
avantaja. În dragoste, dacă
aveți o relația stabilă, în viitor
se poate oficializa.

Șansele voastre cresc în
privința carierei și nu este
exclusă o mărire de salariu sau
o avansare. Și, cu cât țintiți mai
sus, cu atât ocaziile se ivesc și
chiar se materia lizează. Per-
soana iubită vă va susține.
Renunțați la obiceiurile care vă
pun viața în pericol.

Apar schimbări în viața
voastră. S-ar putea să desco -
periți o meserie mai bună care
vă poate aduce profituri nes-
perate. Este momentul să
acționați și să nu priviți în
urmă. Astrele sunt de partea
voastră, iar ceea ce construiți
acum, vă ajută mult în viitor.

Munca și cariera sunt foarte
importante pentru voi și este
posibil să ajungeți la un statut
mai bun din punct de vedere
profesional. Cei singuri, s-ar
putea să cunoască o persoană
deosebită. Cu toate acestea,
veți lăsa timpul să hotărască
pentru voi.

Luați noi decizii în privința cari-
erei, chiar dacă apar o mulțime
de evenimente tensionate sau
provocări. Familia este pe
primul loc, dar veți încerca să
impuneți anumite reguli în
privința cheltuielilor care vi se
par inutile. Astfel, situația
financiară se va redresa.

Urmează o perioadă destul de
agitată, în care  trebuie să vă
schimbați stilul de viață sau
poate chiar meseria. Dacă sunteți
nemulțumiți de câștigurile voas-
tre, este momentul să căutați
altceva, o muncă mai bine plătită.
În familie nu este recomandat să
faceți schimbări.

Sunteți hotărâși să faceți
schimbări mari, să luați decizii
pe termen lung, dar analizați
fiecare pas cu atenție și nu
luați decizii pripite. S-ar putea
să vă întoarceți la un loc de
muncă mai vechi, unde ați fost
apreciați și ați avut o
contribuție importantă.

Începutul intervalului poate fi
mai dificil, dar pe parcurs, lu-
crurile se așază. Este posibil să
obțineți o colaborare care vă
aduce câștiguri substanțiale. Cu
toate acestea, trebuie să fiți mai
chibzuiți cu banii, pentru că, chel-
tuielile neprevăzute vă pot
dezechilibra bugetul.

• Ion și Mărie
- Ioanye, ungye tye gați așe?
- Mă duc la Cluj, Mărie, să beau o palincă.
- No. Da aia o poți be și acasă.
- No. Atât am vrut să aud.

• În trafic
Un polițist oprește o mașină. Șoferul uimit

întreabă:
- De ce m-ați oprit? Nu mergeam decât cu 20

km/oră.
- Și de ce te furișai așa!?

• Într-un cabinet medical
Doctorul îi spune soției unui pacient.
- Doamnă, soțul dumneavoastră se zbate între

viață și moarte!
- Așa e el, mai nehotărât.

Doi vecini stau de vorbă:
- Cățelul dumneavoastră mi-a furat papucii de la ușă.
- Imposibil. Acasă a venit desculț.

• Stâlpul buclucaș
- Iubitele, ai încredere în mine, nu?
- Da draga mea, normal!
- Știi că niciodată nu te-aș minți!
- Evident!
- Ei bine, un stâlp de metal m-a atacat când parcam

mașina la mall.

• Discuție între tată și fiu 
- Ia spune-mi, profesoara și-a dat seama ca te-am

ajutat cu tema, întreabă tatăl?
- Da.
- Și ce a zis?
- Că pe zi ce trece sunt tot mai praf la această ma-

terie.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 13 ianuarie, ora 20,00

Casa Rusia 
În urma vizitei făcute în Rusia, editorul  britanic

Barley Blair este contactat de serviciile secrete în-
trucât o rusoaică pe nume Katia dorea să-i în-
mâneze un manuscris. Pentru că manuscrisul
conținea secrete militare ale Rusiei, editorul este
folosit de către Serviciul Secret britanic pentru a se
identifica autenticitatea informațiilor. Editorul, un
personaj neconvențional, intră într-un joc complex,
după ce o întâlnește pe frumoasa Katya.

PRIMA

Minutul de umor

Vineri, 13 ianuarie
PRO TV, ora 20,30, Anotimpul vrăjitoarei
DIVA, ora 21,00, Idilă de iarnă

Sâmbătă, 14 ianuarie
TVR 1, ora 21,00, Capcanele seducției
ACASĂ, ora 21,30, Cine a prins buchetul

Duminică, 15 ianuarie
FILMCAFE, ora 20,05, Dragon
PRO CINEMA, ora 22,30, Domnul Glass

Luni, 16 ianuarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Total Recall: 

Memorie programată
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Crăiasa Zăpezii

Marți, 17 ianuarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Furtul de diamante
FILMCAFE, ora 22,00, Minți diabolice

Miercuri, 18 ianuarie
PRO CINEMA, ora 20,30, Sfântul
ANTENA 1, ora 0,30, Creed

Joi, 19 ianuarie
PRO TV, ora 20,30, Victime colaterale
PRO CINEMA, ora 20,30, Operațiunea de

salvare



O
are de ce iubim noi
răul și îmbogățirea
rapidă călcând peste

cadavre? Viața ultimilor
ani a demonstrat că
mergem pe un drum
greșit. Globaliștii se
clatină pe zi ce trece, iar
noi am rămas doar cu
promisiunile. Ne-am vân-
dut și trădat singuri. 

Ocultiștilor globaliști, care
vor să elimine creștinismul
din viețile oamenilor le va fi
destul de ușor, pentru că tot ei
l-au implementat în lume,
prin poveștile lor care au
prins într-o omenire speriată
de cataclisme, neputincioasă
și cu un discernământ redus,
deci, extrem de credulă și de
ușor manipulabilă. ”Vizita-
torii” din spațiu aveau o
tehnologie suficient de
avansată atunci, pentru
mințile primitive ale oame-
nilor, ca să pară mai degrabă
magie. Pe baza miracolelor pe
care le puteau vedea cu ochii
lor, la care asistau ca martori
oculari, nimic altceva decât fie
imaginile holografice, fie
manipulări directe prin
hipnoză colectivă. 

Oamenii cred în orice po -
veste care li se bagă în cap,
care le putea explica logicii
lor primitive. De bună cre -
dință, convinși că ceea ce au
văzut era cât se poate de real,
au lăsat posterității ample
scrieri despre subiectele re-
spective, așa că ușor, ușor,
odată „memoria colectivă”
impreg nată cu un anumit gen
de informație, tot ceea ce ul-
terior s-a desfășurat pe baza
acestei informații induse a
primit girul autenticității din
partea maselor. Apoi, marti-
rajul impus a devenit o sursă
de dovezi incontestabile că
poveștile sunt adevărate. La
toate astea s-au adăugat com-
plicitatea oamenilor de
știință, care periodic ”desco -
pereau” ”dovezi istorice”care
confirmau izvorul real al
poveștilor respective. 

Religia s-a născut pe baza
celor mai ample și mai puter-
nice manipulări a omenirii
din întreaga ei istorie, fiind
probabil cea mai veche
tentativă de control, aca-
parare și stăpânire a lumi
prin globalizare. Pentru că

de-a lungul timpului în masa
religioasă au apărut pete de
altă culoare ce au dus la seg-
regarea spirituală a omenirii,
oculta globală a inventat ”co-
munismul”, care a încercat să
elimine din punct de vedere
oficial orice formă de religie,
cu forța. Însă, pe termen lung
și comunismul s-a dovedit un
eșec, pentru că firescul
evoluției umane a ”bruiat” și
de date acest scenariu global-
ist. Tentativele globaliștilor
nu s-au oprit aici. Eliminarea
regalității prin impunerea re-
publicilor este tot de făcătură
globală, marile revoluții, cea
franceză de la 1789, cea de la
1848 fiind tot scenarii ale
ocultei. Nu intru în detalii,
deși ele ies în evidență prin
toți porii istorie omeniri. 

Cine sunt acești 
scenariști oculți?

Care de mii de ani caută să
pună stăpânire pe toată
omenirea? Vorba detectivilor
financiari: ”urmăriți banii și
veți afla”. Vedeți originea
poveștilor biblice, vedeți orig-
inea celor mai bogați oameni
din lume, vedeți originea
marilor bancheri ai lumii,
originea Inchiziției din Spania
Evului Mediu, originea celor
ce au impus în Rusia
bolșevismul, în Germania
nazismul, originea celor ce au
făcut SUA, vedeți originea lui
Hitler, vedeți originea celor
mai bogate familii din lume,
vedeți motivul real al
răscoalei de la 1907 de la noi
și răspunsul. Holocaustul a
avut același rol precum
prigoană împotriva crești -
nilor și a martirajului aces-
tora. Nu în ultimul rând
vedeți cu cine s-a impus co-
munismul la noi, în România.
Ceea ce trăim azi este
consecința a mii de ani de
încercări de apărare a lumii
pentru stăpânirea și folosirea
ei într-un scop deocamdată
neclar. Iar eu cred că cei care
se îngrijesc de a implementa
religia în lume, Lumea nu este
așa cum o vedem noi. Este o
lume care, în spatele mi-
jloacelor de informate, din
păcate, trăim o altă lume
complexă.

Profesorul universitar și

doctor în istorie Corvin Lupu
ne prezintă una dintre cele
mai bune analize ale conflic-
tului din Ucraina. 

"Conflictul din Ucraina
este o confruntare între
naționaliștii ruși și puterea
evreiască de la nivel mondial,
cu sediul la Washington. Asta
nu spune nimeni în mass-
media! Ce s-a petrecut în
Ucraina? În contul datoriei
foarte mari acumulată de
statul ucrainean, președinții
Poroșenko și Zelenski au pre-
dat familiilor Rothschild toate
activele statului ucrainean
prin fondul de investiții
Franklin Templenton, fond
care aparține familiei Roth-
schild. Și, ce să vezi? Când a
început războiul, armata rusă
a bombardat din start, bucată
cu bucată, proprietățile
familiilor Rothschild! Perla
familiei Rothschild a fost
uzina de avioane Antonov, de
lângă Kiev, cea mai mare
uzină de aviație (civile și mil-
itare) din Europa. 

Este semnificativ să mai
știm un lucru: trei companii
americane au cumpărat 17
milioane de hectare de teren
agricol în Ucraina. Adică cea
mai mare suprafață de teren
arabil din Ucraina. Iată de ce
se pune atâta accent în mass-
media globalistă pe subiectul
exportului de cereale din
Ucraina, aparent în numele
„umanitarismului”. 

Doar doi președinți nu s-
au supus, Lincoln, Kennedy și,
parțial, Trump. Și am văzut ce
au pățit. Khazarii sunt așadar
elementul trans-național care
controlează scena mondială.
În paralel: de ce se urmărește
de-dolarizarea? Pentru că în
1945 dolarii aveau acoperire
în aur, bunuri și servicii. Dar
din 1971 dolarul este o
monedă fiat, adică o
abstracție bancară ce se
transformă în bani prin
tipărirea inflaționistă a unor
mormane de hârtii. Acum
țările care se ocupă de Glob-
alismul khazarului urmăresc
de-dolarizarea, ceea ce pen-
tru SUA înseamnă o înfrân-
gere extraordinară. Ce au
făcut ei până acum? Au
cumpărat cu bani fără valoare
bunuri și valori reale. În ul-

timii doi ani lucrurile au luat-
o de tot razna: Federal Re-
serve Bank a tipărit enorm de
mulți bani fără valoare reală,
mai exact aproape 40% din
toată masa monetară pusă în
circulație. 

Rusia condusă 
de Putin

Pe măsură ce au trecut cei
23 de ani de când Putin con-
duce Federația Rusă, el a
naționalizat (rusificat)
institu țiile statului. Putin a
creat o structură de putere
care acum se numește
Siloviki, adică „cei puternici”.
Acolo sunt 25-30 de oameni
deosebit de influenți, de etnie
rusă, care dețin pârghiile put-
erii. Ei decid politicile Rusiei
privind spațiul cosmic, decid
cine este desemnat primul
ministru, componența ser-
viciilor secrete, cine să
conducă armata, președinția
etc. Siloviki este un organ
colectiv de conducere. Acolo
toți au păreri, propuneri,
eventual exprimă o poziție.
Este un organ foarte viu, iar
membrii săi nu sunt simpli
figuranți. Patriarhul Kirill este
și el membru de bază al
Siloviki. Mai toți participă du-
minica la slujbele de la
Biserică. Promovează orto-
doxia, se opun orientării
LGBT. În ultimi 33 ani “tele-
fonul roșu” de la Cotroceni a
fost conectat direct cu SUA,
nu cu Rusia…și uite unde am
ajuns”.

Declarația jurnalistului
bel gian Michel Collon
stârnește o polemică întreagă
pe tema bogăției marilor
state ale lumii. Acesta spune
că țări precum Spania, Franța,
Anglia, dar și SUA și-au clădit
averea pe seama altora, prin
furturi nenumărate timp de
secole întregi.

„Occidentul este doar o
civilizație a hoților! În ultimii
500 de ani, societățile noastre
occidentale au jefuit averea
lumii a treia din Africa și Asia
fără să clipească. Spania,
Olanda, Franța, Germania,
Belgia, Anglia, SUA s-au
îmbogățit”, spune ziaristul
belgian Michel Collon.

Putem face grafice pentru

toate țările sărace din Africa
și să arătăm cine le-a jefuit și
cine sunt hoții.

”Nu trăim intr-o lume în
care să-i pese cu adevărat
cuiva de sufletul celuilalt. Oa-
menii uită, calcă peste tine
dacă se întâmplă să stai în
calea intereselor lor, își iau
bucăți din sufletul tău, dacă le
sunt folositoare… și, trec mai
departe, pierduți într-o cruz-
ime de care nici măcar nu
sunt conștienți.

Dar mai sunt câțiva
“nechibzuiți“ care au învățat
să moară în numele iubirii…
mai sunt câțiva “defecți “care
au învățat să zâmbească de
dragul celorlalți chiar și când
sunt sfâșiați pe dinăuntru. In-
utilii ăștia se întâmplă să
scoată din tine pentru o clipă
tot ce ai mai bun, să te facă să-
ți amintești cum erai odată
sau… cum ai fi putut fi. Neb-
unii ăștia care se risipesc în
ceilalți murind câte puțin cu
fiecare dezamăgire, cu fiecare
minciună, cu fiecare… bătaie
de inimă rănită. Ei sunt cei
care mai aduc puțină
bunătate în lumea asta seacă
în care trăim…”

Mulțumim democrație! 

Ne-ai dat de toate, moarte,
frică, tot ce este mai rău pe
fața pământului. ”Degradarea
umanității” se vede cu ochiul
liber. Există pentru prima
data un război fără sfârșit  ne-
dorindu-se PACEA. America
livrează armament de mil-
iarde de dolari, dar cine
decontează? Sunt întrebări
fără răspuns…
Al dumneavoastră, același,

Prof Ioan Romeo Mânzală
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mod de preparare:
Într-un castron se cerne

făina, la care se adaugă
zahărul pudră, praful de copt
și untul moale. Ingredientele
se frământă până se obține
un aluat sfărâmicios. Se
adaugă apoi gălbenușurile și
smântâna, frământându-se
în continuare, până la omo -
genizare. Aluatul obținut se
împarte în două, se acoperă
cu o folie alimentară și se dă
la frigider pentru 30 de
minute.

După acest interval, prima
bilă de aluat se întinde cu
sucitorul și se așază într-o
tavă tapetată cu hârtie de
copt (20x30 cm). Din cea de
a doua bilă, se formează 15
bile mai mici, care se întind
puțin cu mâna. 

În mijlocul fiecărei bile se
pune gem, apoi părțile se
strâng (ca la găluștele cu
prune), obținându-se astfel
bile umplute cu gem. Peste
foaia de aluat din tavă se
întinde gemul de prune

rămas, apoi, pe toată
suprafața tăvii se așază cele
15 bile umplute cu gem. Tava
se lasă apoi de-o parte și se
pregătește umplutura. 

Iaurtul, smântâna și făina
se amestecă bine până la
omogenizare, iar albușurile
împreună cu un praf de sare

se mixează cu zahărul, până
se obține o cremă consistentă.
Albușurile bătute spumă se
adaugă la compoziția de iaurt
și smântână, totul ameste -
cându-se ușor cu o spatulă.
Umplutura obținută se întin -
de peste bilele din tavă, apoi
prăjitura se dă la copt pentru

40-45 de minute, când se face
și testul cu scobitoarea. 

După ce se răcește, prăji -
tura se ornează cu frișca
bătută cu zahăr pudră. 

Se taie cu un cuțit care se
trece prin apă caldă.

Poftă bună!
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mod de preparare:
Se pregătește oala pentru

ciorbă, în care se vor căli
ușor ceapa, prazul și ardeiul,
după ce au fost curățate și
tăiate mărunt. La compoziție
se adaugă apoi legumele
congelate, peste care se
toarnă 2-3 litri de apă și totul
se condimentează cu sare și
piper. Când ciorba începe să
clocotească, se pun pastele,

care se fierb după indicațiile
de pe ambalaj. 

La final, în ciorbă se pune
sucul de roșii, iar cine
dorește, o poate drege cu ou
și smântână. După ce se
stinge focul, deasupra se
presară mărar ver de și
pătrunjel tocat mărunt. Oala
cu ciorbă se acoperă cu un
capac pentru 15-20 de
minute.

mod de preparare:
Într-o tigaie antiaderentă

se topește untul împreună cu
uleiul. Când grăsimea s-a
încălzit suficient, se pun la
prăjit bucățile de cotlet, care
se rumenesc bine, pe ambele
părți, la foc mare. După ce
carnea s-a rumenit, se
sărează și se piperează după
gust. 

Se adaugă apoi usturoiul,

crenguțele de cimbru și to-
matele (sau roșii cherry gal-
bene și roșii, prunișoare), iar
tigaia se acoperă cu un
capac. Totul se lasă la foc
potrivit, până ce tomatele s-
au înmuiat și se formează un
sos consistent. 

Cotletele se pot servi cu
piure de cartofi, orez fiert,
cartofi natur sau paste. Poftă
bună!

INGREDIENTE

4 cotlete de porc (cu os), 300 g roșii cherry, 5-6 căței
de usturoi, 2-3 crenguțe de cimbru, 25 g unt, 3-4 lin-
guri de ulei de măsline sare, piper.

INGREDIENTE

o pungă de legume congelate (varza de bruxelles, fa-
sole verde, morcovi, praz), o ceapă, o bucată de praz,
un ardei roșu 50 ml ulei un pahar suc roșii, sare, piper,
pătrunjel și mărar verde,  250 gr. paste făinoase
mucenici. 

CIoRbă DE lEGUmE

CoTlET DE PoRC CU RoșII, la TIGaIE

PRăjITURă DE IaRNă

INGREDIENTE

Pentru aluat: 380 g făină,180 g unt 65%, 80 g zahăr
pudră, 5 g praf de copt, 4 gălbenușuri, 2 linguri de
smântână, 20% grăsime.

Umplutura : 360 g iaurt simplu 3%, 360 g smântână
20%, 6 linguri faină, 4 albușuri, 300 g zahar, un
borcănel gem de prune.

Pentru decor: 200 ml smântână pentru frișcă, o
lingură de zahăr pudră.
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând urgent spațiu comercial în
Deva, 83 mp construiți, 75 mp utili,
trei băi, termopan, curent trifazic, gre-
sie, construcție 2021-2922. Preț:
85.000 euro, telefon: 0724.077.691.

l Vând apartament în Deva, 60
mp. str. Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi, bal-
con, terasă, proiect balcon. Preț:
255.000 lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, lângă școala A.Șaguna, CT, ter-
mopan, gresie, faianță, baie cu geam,
izolat termic, balcon închis. Preț:
53.800 euro, telefon: 0720.175.876.

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând apartament 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă nouă în Deva, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă cu două corpuri în
localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, zona 
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negocia-
bil. Telefon: 0724.451.762.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,

Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,

CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.

Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 
2 cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz,
frigider, mașină de spălat. 
Preț: 14.500 euro,  Telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

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

ÎNCHIRIeRI

l Închiriez spaţiu comercial (45
mp) în Brad, strada Liceului, vizavi de
Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi
Crişan”. Tel. 0745.368.070,
0740.239.234.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. 
Telefon: 0725.168.007.

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

l Ofer spre închiriere apartament
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, 
telefon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

TeReNURI

l Vând pădure, 1800 mp, cu  
4 lei/mp, situată deasupra satului
Simeria Veche, cu actele la zi, 
inclusiv TOPO. 
Informații la telefon: 0774.578.808.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

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

l Vând teren extravilan Ribiţa,

suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte

la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.

0742.136.978 sau 0799.756.235.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 
7 euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

AUTO

l Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

l Vând remorcă Stema, acte la
zi, înmatriculată. Preț: 2500 lei, tele-
fon: 0730.818.130.

l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tău. Insistă!

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat
cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un an).
Preț: 1000 euro, telefon:
0736.029.836.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. Ofer până la 1000 euro.
În funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Căutăm loc de muncă, doi frați
orfani, din Deva: Alina, 43 de ani,
Cristi, 37 ani. Telefon: 0727.502.894.

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează

îngrijitori de animale pentru fermă de

vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.

Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de

serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la

telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

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

MATRIMONIALE

l Domn singur, 54 de ani, 190/95
kg, din Deva, doresc cunoștință cu o
doamnă creștină penticostală sau
baptistă din Deva sau împrejurimi.
Aștept SMS la nr. 0752.396.515.

l Bărbat singur, 56 de ani, cu
situație materială foarte bună, caut
doamnă serioasă pentru prietenie,
eventual căsătorie. Telefon:
0740.326.753.

l Bărbat necăsătorit, creștin neo-
protestant, pensionar, doresc
cunoștință cu o domnișoară sau
doamnă creștină, vârsta 0este 50 de
ani, pentru prietenie, căsătorie.
Adresă e-mail:cristi53@yahoo.com.

l Domn singur, 53 de ani, din
Deva, divorțat 19/95 kg. doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi, pentru o relație
frumoasă de prietenie sau poate chiar
mai mult. Aștept SMS la telefon:
0752.392.515.

l Domn serios, caut doamnă pen-
tru prietenie-căsătorie, cu vârstă de
peste 60 de ani, 1,60 m, 60 kg.,
nefumătoare. Asigur condiții bune de
viață. Informații telefon:
0736.383.325.

l Bărbat, 55 de ani, cu situație
materială foarte bună, caut doamnă
serioasă pentru o prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o
doamnă serioasă pentru o prietenie,
eventual căsătorie, cu condiția să se
mute la mine. Telefon:0747.066.358

l Domn, 56 de ani, fără obligații,
doresc să cunosc o doamnă între 35-
55 de ani, fără obligații, pentru pri-
etenie sau chiar  mai mult. Tel.
0769.325.658.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi pentru prietenie, poate chiar
mai mult. Aștept SMS la n.
0752.396.515.

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

DIVERSE

l Vând două fotolii noi, foarte
frumoase, preț convenabil. Telefon:
0729.942.745, 0254.216.491.

l Persoană cu dizabilități în
vârstă de 81 de ani, caut o doamnă
pentru a mă îngriji. Ea va intra în pos-
esia întregii mele averi. Telefon:
0762.595.618.

l Vând loc de veci în cimitirul
catolic din str. Eminescu, Deva, ame-
najat bordură înaltă și capac, trotuar
de jur împrejur. Taxe plătite în avans
pentru cinci ani. Tel. 0747.019.383.

l Doresc să cunosc o persoană
serioasă, care să stea la mine acasă.
Ofer cazare cu masă. Persoana
respectivă să nu fie influențabilă. Tele-
fon: 0749.884.524.

l Vând goblenul ”Orhidee”,
înrămat, ramă ovală, din lemn, 17x12
cm. Preț: 300 lei, negociabil, telefon:
0725.483.189.

l Vând nuci, din producția anului
2022. Telefon: 0754.015.382.

l Vând electromotor, suport
motor triple spate și alte piese pentru
Dacia Super Nova, injecție 2021.
Prețuri negociabile, tel. 0769.473.088.

l Vând mașină de cusut electrică,
cu multe modele de cusături. Preț: 250
lei, telefon: 0769.473.088.

l Vând, foarte ieftin, aspirator
fără fir și fără sac, DVD player. Tele-
fon: 0745.344.510.

l Vând vin roșu și alb, din
producție proprie, din boabe de
struguri selectați, fără chimicale. Preț:
9 lei/litru și 8 lei pentru cantități mai
mari de zece litri, în bidoanele
cumpărătorilor. Preț: 0724.451.762.
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Straja - Ninsorile căzute în
ultimele zile, la munte, au adus
în staţiunea Straja un strat de
zăpadă proaspătă de circa 30
de centimetri. Administratorii
pârtiilor din Straja au început
pregătirea domeniului schiabil
folosindu-se de ratracuri, pen-
tru ca pârtiile să fie la calitatea
cerută de schiori, la acest
sfârşit de săptămână.

„De la o altitudine de 1.200
de metri în sus s-a depus un
strat de zăpadă proaspătă de
circa 30 de centimetri. Dacă
până acum se schia doar pe
pârtiile Constantinescu şi Pla-
toul Soarelui, apreciem că la
sfârşitul săptămânii numărul
pârtiilor va creşte”, a declarat
şeful Salvamont Lupeni,
George Resiga.

Potrivit acestuia, în staţiu -
nea Straja se află circa 1.000
de turişti, dar salvamontiştii se
aşteaptă ca numărul lor să
crească la aproximativ 2.500
de persoane, date fiind noile
condiţii de schi. 

La sfârşitul săptămânii, în
Straja vor fi Serbările Zăpezii și
prima cupă dedicată copiilor
care fac schi de performanță.

„În week-end deschidem și
Pârtia Mutu, unde avem un
concurs de schi, prima etapă
de mini-cupa României, ce are

loc și sâmbătă și duminică. Iar
duminică îi așteptăm pe toți
copiii să vină la Ziua Mondială
a Zăpezii și le-am pregătit

foarte multe surprize la Straja.
Instalațiile de transport, în
prima parte a zilei, sunt gratu-
ite, așa că Ziua Mondială a
Zăpezii se pare că vine și cu
multă zăpadă”, a spus Alin
Părău, administratorul dome-
niului schiabil Straja.

În plus, Primăria Lupeni a
anunţat că turiştii care vin cu
maşinile în Straja vor avea par-
care gratuită dacă îşi vor lăsa
autoturismele în zona amena -
jată în staţia de plecare a
telegondolei. 

Primarul municipiului Lu-
peni, Lucian Resmeriţă, a de-
clarat, că măsura luată de
administraţia locală are ca
scop susţinerea turismului
local, în condiţiile în care ad-
ministratorii cabanelor şi pen-
siunilor din Straja au avut de
suferit din cauza lipsei zăpezii. 

Parcarea are 400 de locuri
şi va fi gratuită pe tot parcursul
sezonului de schi care ur -
mează.

Zăpadă de 30 centimetri la Straja

Petroşani - Alpinistul
Adrian Ahriţculesei a ajuns
la o bază de cercetare din
Antarctica, de unde va pleca
apoi spre Mount Sidley, unde
tânărul din Petroşani şi-a
propus să finalizeze „Cir-
cuitul celor 7 vulcani” şi să
devină astfel primul bărbat
din România care reuşeşte o
asemenea performanţă. 

„Adrian Ahriţculesei se
află în baza Union Glacier din
Antarctica, unde tempera-
turile sunt mai prietenoase:
-12/-13 grade. Union Glacier
este o bază de cercetare de
unde însă pleacă şi expe -
diţiile către Mount Sidley, cel
mai înalt vulcan din Antar -
ctica. În timpul expe diţiei şi
la apropierea de vârf, tem-
peratura însă va ajunge între
- 29 şi - 31grade”, a transmis
Ştefan Jurca, managerul
sportivului.

De la baza Union Glacier,
Adrian Ahriţculesei va zbura
cu un avion de mici dimensi-
uni spre Mount Sidley, după
care va urma un traseu de
peste 40 de km pe parcursul
căruia îşi va transporta
echipamentul individual cu o
sanie. 

Alpinistul Adrian Ahriţcu -
lesei a plecat, pe 4 ianuarie,
spre Antarctica, unde şi-a
propus să cucerească Mun -
tele Sidley (4.285 m) şi să
încheie astfel "Circuitul celor
7 vulcani". Alpinistul de 38
de ani, din Petroşani, a ajuns
pe 6 ianuarie în oraşul Punta
Arenas, din Chile, unde s-a
întâlnit cu organizatorii
expediţiei din Antarctica. 

„Circuitul celor 7 vulcani”
presupune escaladarea celor
mai înalţi vulcani de pe şapte
continente.

Prima femeie din Româ-
nia care a reuşit acest circuit
a fost Crina "Coco" Popescu,
în anul 2012, când avea doar
16 ani. 

Deva - O farmacie care va
funcţiona pentru Serviciul de
Ambulanţă Judeţean (SAJ)
Hunedoara a fost inaugurată
de Consiliul Judeţean (CJ)
Hunedoara, aici urmând să
fie asigurate necesarul de
medicamente şi dispozitive
medicale pentru acest servi-
ciu de urgenţă prespitalicesc.

Investiţia prin care s-a re-
alizat acest obiectiv unic în
ţară a costat 423.000 de lei şi
a fost finanţată de CJ Hune-
doara, instituţie care deţine
imobilul în care îşi desfă -

şoară activitatea Ambulanţa.
”Eu cred că normalitatea

trebuie să existe peste tot şi
iată că, aici, Consiliul Jude -
ţean Hunedoara s-a implicat
pentru ca Serviciul de Am -
bulanţă să-şi desfăşoare în
foarte bune condiţii activi-
tatea. Am spus-o şi o repet:
sănătatea hunedorenilor este
o prioritate pentru noi şi
facem tot ce este necesar
pentru ca serviciile medicale
de care beneficiază pacienţii,
în spital sau, în acest caz,
până la spital, să fie la stan-

darde înalte”, a declarat, cu
acest prilej, preşedintele CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

La rândul său, managerul
general al SAJ Hunedoara, dr.
Valeria Filimon, a menţionat
că investiţia este una
importantă pentru activi-
tatea de prim-ajutor pe care
o desfăşoară angajaţii Ambu -
lanţei, în contextul în care
medicamentele gestionate de
noua farmacie reprezintă „un
suport vital” pentru pacienţii
care cer ajutorul Salvării.

„Medicamentele care vor fi
depozitate şi gestionate în
această farmacie sunt un su-
port vital avansat pentru
menţinerea în viaţă a pacien-
tului critic”, a precizat dr. Va-
leria Filimon.

SAJ Hunedoara funcţio -
nează cu peste 350 de
angajaţi - cadre medicale,
asistenţi, ambulanţieri - în
staţia centrală de la Deva şi în
cele 10 substaţii de la Hune-
doara, Brad, Orăştie, Călan,
Haţeg, Petroşani, Lupeni, Vul-
can, Baru Mare şi Ilia. 

Farmacie pentru Serviciul 
de Ambulanţă Judeţean

Alpinistul Adrian Ahriţculesei a ajuns

la o bază de cercetare din Antarctica 


