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Are loc, anul acesta, la data de 20 martie, 
ora 05,50, ora României, când ziua și
noaptea vor fi egale. Din punct de vedere 
astronomic, Primăvara începe odată cu
echinocțiul de primăvară și durează 
aproximativ 92 de zile. /pag.9

Fondat de Cornel POENAR
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Ce documente sunt 
necesare pentru plata 
ajutoarelor în cazul
părinţilor rămaşi acasă 
pentru îngrijirea copiilor, 
în perioada situaţiei 
de urgenţă. 
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Teatrul de Artă Deva 
deschide o stagiune 
online. Spectacolele
teatrului pot fi văzute 
pe internet. 
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Peste 12.000 de români 
s-au întors în ţară prin
punctul de trecere al 
frontierei deschis la
Nădalc, pe autostrada A1. 
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Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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Spitalul din Hunedoara cumpără un tester
rapid pentru coronavirusul COVID 19.
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GRATUIT

amenzi de peste
130.000 de lei pentru
nesocotirea izolării

amenzi de peste
130.000 de lei pentru
nesocotirea izolării

EchinocŢiul 
dE primăvară 

Târgul de la Hunedoara,
suspendat temporar!

Conducerea Eurovenus SRL, firmă care
patronează târgul auto și bazar din Hune-
doara, aflat în parcul industrial, a luat
hotărârea de a suspenda, temporar, activi-
tatea târgului, în perioada 12-23.03.2020,
pentru a se evita răspândirea coronavirusu-
lui. În raport de evoluția situației, sus-
pendarea activității târgului din Hunedoara
se poate prelungi.
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Având în vedere situația
excepțională creată de
evoluția răspândirii infecției
cu Corona virusul SARS - CoV
- 2, după cum ne informa
judecător Mihaela-Aurelia
CONTA, vicepreședinte Tri-
bunalul Hunedoara (în foto),
se impune adoptatea de mă-
suri noi, mai drastice, referi-
toare la soluționarea
do sa relor, în scopul evitării
riscului de contaminare cu
noul Corona virus  SARS - CoV
- 2.

Adunarea Generală a
judecătorilor din cadrul Tri-
bunalului Hunedoara, în-
trunită recent, a decis în
unanimitate, că se vor judeca
doar cauzele urgente, stabilite
prin votul adunării gene  rale,
și anume: în perioada
16.03.2020 - 04.05.2020 se
vor soluționa exclusiv cauzele
cu caracter urgent și cele în
care există posibilitatea îm-
plinirii termenului de pres -

cripție a răspunderii penale.
Secția penală: Cauzele cu

măsuri preventive, Cauzele
de competența judecătorului
de drepturi și libertăți, Cauze
cu persoane private de liber-
tate, Măsuri asigurătorii, Mă-
suri de siguranță provizorie.

Secția I - a civilă: Ordinele de
protecție, Ordonanțele preșe -
dințiale cu minori, Suspen -
darea provizorie a executării
silite, Greve, Pla sa mente în
regim de urgență, Încredințare
90 de zile în vederea adopției,
Încuviințarea executării silite,
Suspendarea executării hotă -
rârii judecătorești.

Secția a II - a civilă, de con-
tencios administrativ și fiscal:
Achiziții publice, Măsuri asigu -
rătorii, Suspendare licitație,
Suspendare act administrativ,

Suspendarea provizorie a exe-
cutării silite, Încuviințarea ex-
ecutării silite, Suspendarea
executării hotărârii judecă-
torești (art.460 C.pr.civ).

Lista dosarelor identificate
care se vor judeca în perioada
16.03.2020 - 04.05.2020,
(numărul acestora și ora fixa -
tă pentru fiecare cauză) va fi
adusă la cunoștința publicu-
lui prin afișare pe portalul in-
stanței, site-ul Tribunalului
Hunedoara, prin comunicare
Baroului Hunedoara și Par-
chetului de pe lângă Tri-
bunalul Hunedoara, cel târziu
la finalul zilei anterioare ter-
menului de judecată.

Accesul în clădire al par ti -
ci panților, părților sau repre -
zentantului acestora va fi
permis cu cel mult 5 minute

înaintea orei de stigare a
cauzei.

Jandarmul din postul de
pază va chestiona fiecare per-
soană care dorește să intre în
sediul Judecătoriei Deva și al
Tribunalului Hunedoara cu
privire la numărul cauzei în
care este implicată.

În perioada 16.03.2020 -
04.05.2020 se suspendă ac-
tivitatea cu publicul la: Biroul
Local de Expertize Tehnice şi
Judiciare, Biroul de Informare
şi Relaţii Publice, Comparti-
mentele Arhivă și Regis-
tratură ale Tribunalului
Hunedoara, Biroul Apostile.

Informațiile de interes
public vor fi solicitate exclusiv
telefonic sau prin e-mail.

Înscrisurile se vor depune
exclusiv prin mijloace de co-

municare la distanță permise
de lege (e-mail, fax, poștă
etc.), e-mail: tribunalul.hune-
doara@just.ro, tr-hunedoara-
reg@just.ro, fax:
0254216333 şi 0254262251.

În cazul în care se solicită
legalizarea hotărârilor, există
posibilitatea transmiterii în
scris a cererii care va avea un
plic autoadresat, timbrat.

Persoanele care solicită
acces la Judecătoria Deva și
Tribunalul Hunedoara vor
completa un chestionar care
va fi pus la dispoziție de
către jandarmul din postul
de pază și verificat sub as-
pectul completării tuturor
datelor.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Dumitru D. PRIESCU
s-a stabilit cu
domiciliul în satul

CINCIȘ-CERNA (județul
Hunedoara) încă din anul
1963, funcționând ca în-
vățător la Școala Primară
din localitate, apoi ca di-
rector al acesteia, până la
ieșirea la pensie.

La îndemnul preotului
Crăciun OPRE, în anul 1990,
în ziua sărbătoririi „BUNEI
VESTIRI” a intrat pentru
prima dată în Biserica Orto-
doxă din sat, în calitate de
cântăreț la strană. De atunci,

a fost mereu alături de preo-
tul OPRE, apoi mai târziu de
stavroforul MAXIM, actual-
mente sprijinindu-l în Bise -
rică pe tânărul paroh Cosmin
APETROAEI, acesta din urmă
declarându-ne: „Cântărețul
bisericesc PRIESCU aflat
mereu în strană, propovă-
duiește prin cântări reli-
gioase credința ortodoxă,
pregătind astfel ogorul su-
fletesc al credincioșilor, stră-
dania sa neobosită nefiind
zadarnică, ci mereu sădită în
sufletul semenilor, dornici în
a primi prin Biserică bucuria

răsplătirii cerești. Este apre-
ciat pentru punctualitatea la
Sfintele Slujbe și frumoasa
relație cu semenii. Îi aducem
recunoștință și-l rugăm pe
bunul Dumnezeu să-i
dăruiască sănătate și mulți
ani binecuvântați”.

Acum la împlinirea celor
30 de ani ca și cântăreț bise -
ricesc, Dumitru PRIESCU ne-
a spus: „Din strana Bisericii,
cu inima curată ofer prin
cântec religios cuvântul de
viață făcător al lui Dum-
nezeu, îndemnând credin-
cioșii pe drumul credinței

ortodoxe și al fericirii în cer”.
Ioan VAIDA, unul dintre

cei mai în vârstă oameni ai
localității, ne-a declarat și el
în exclusivitate: „învățătorul
PRIESCU s-a străduit cu
toată grija să întărească prin
cântec religios voința credin-
cioșilor de primirea harului
Dumnezeiesc și dorința de
rodire al acestuia în fiecare
suflet de creștin prin fapte
vrednice, de mântuire”.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

ÎNDEMNUL CREDINCIOȘILOR PE DRUMUL 
CREDINȚEI ORTODOXE

LA TRIBUNALUL HUNEDOARA

NOI MĂSURI DE SOLUŢIONARE
A DOSARELOR



M
edicii din cadrul
Spitalului
Judeţean de Ur-

genţă (SJU) Deva solicită
oamenilor să vină la con-
sultaţii doar în situaţiile
care pot fi apreciate ca
fiind de urgenţă. 

Deva – Zeci de persoane s-
au înghesuit joi dimineaţa în
faţa policlinicii spitalului
judeţean din Deva. Oamenii
nu au mai ţinut cont nici de
boala de care suferă, nici de
pericolul infectării cu noul
coronavirus. 

Aglomeraţia a fost creată
din cauza triajului epidemio-
logic care se efectua, aşa cum
este normal, la intrarea în
unitatea medicală. Numai că
unii dintre cei prezenţi acolo
au nesocotit orice sfat primit
şi au preferat să rămână om
în om pentru a-şi atinge
scopul. 

Este adevărat, oamenii
sunt bolnavi şi aşteaptă aju-
tor din partea medicilor, dar,
în aceste zile grele, este bine
să prevaleze raţiunea pentru
că dacă se evită aglomeraţia
se limitează şi posibilităţile
de propagare ale virusului
COVID-19.

„Facem un nou apel la
calm, la răbdare și rugăm in-
sistent populația să nu mai
vină la spital decât în condiții
de urgență”, a declarat direc-
torul medical al SJU Deva, dr.
Claudiu Antal. 

Dacă problemele de sănă-
tate nu sunt urgente, pa-
cienții sunt rugați să
contacteze medicul de fami-
lie pentru indicații și trata-
ment.

Pacienții care se prezintă
la triajul de la Ambulatoriu

sunt rugați să poarte măști,
să păstreze o distanță de
minimum 1,5 metri față de
celelalte persoane, să lim-
iteze propagarea secrețiilor
prin strănut și să nu aibă con-
tact direct, față în față, cu alte
persoane. 

„Persoanele cu risc, per-
soanele vârstnice, sunt cele
mai expuse în această pe-
rioadă. Înainte de a-și pune
viața în pericol, să se gân-
dească la copii, la nepoți, să
dea dovadă de înțelepciune și
să se protejeze, pentru că
bunicii sunt vulnerabili în
fața acestui virus, acesta este
adevărul. Să se gândească
bine înainte de a face impru-
dența de a se expune!”, a mai

spus dr. Claudiu Antal. 
Accesul tuturor pa-

cienților în secțiile SJU Deva
se face numai după triajul
epidemiologic, pentru sigu-
ranța acestora, a personalu-
lui medical și pentru
împiedicarea răspândirii
noului coronavirus.

Conducerea spitalului a
dispus joi măsurile necesare
pentru a monta, în regim de
urgență, un al doilea cort
pentru triajul pacienților
care apelează la serviciile
medicale oferite de Ambula-
toriul de specialitate din
cadrul unității medicale. De
asemenea, va fi suplimentat
și personalul medical.
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Medicii din spitalul Deva:
„Veniţi la consultaţii doar

în situaţii urgente!”

Deva – Peste 12.500 de
cetăţeni români s-au întors
în ţară prin punctul de tre-
cere a frontierei Nădlac II
(cel de pe autostradă), ei
numărându-se printre cei
pentru care autorităţile au
creat culoarul verde de
tranzit din Austria, prin Un-
garia. De asemenea, peste
4.500 de autovehicule au
traversat acest punct de
frontieră, în numai două zile,

până joi dimineaţa.
Nu au fost semnalate inci-

dente, au dat asigurări au-
torităţile, care au menţionat
că timpii de aşteptare pentru
îndeplinirea formalităţilor
de tranzitare era de 180 de
minute, chiar dacă controlul
se făcea pe opt artere. 

De la sosirea primelor
persoane din convoi, în jur
de 180 au fost puse în caran-
tină în judeţele de domiciliu,

unde au ajuns escortate de
poliţişti şi jandarmi. Toto-
dată, aproximativ 10.000 de
oameni sunt în izolare la
domiciliu, diferenţa până la
12.500 de persoane din con-
voi fiind cetăţeni străini
aflaţi în tranzit pe teritoriul
României, în special din Re-
publica Moldova şi Bulgaria,
sau care au venit din zone
neafectate de noul coron-
avirus.

Anunţ public privind decizia etapei
de încadrare

CRACIUN MARIANA Persoana Fizica Autorizata, titular
al proiectului:          

„PENSIUNEAGROTURISTICA  “CASA CRACIUN”,
propus a fi realizat în comuna PESTISU MIC, sat

JOSANI, nr. FN, CF 60780, judeţul Hunedoara, anunţa
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-
cadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Hune-
doara în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra  mediului, pentru proiectul menţionat mai sus.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fun-
damentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu,
nr. 25, în zilele de luni-vineri, între orele 8,00-16,00 pre-
cum si la următoarea adresa de internet:
http://apmhd.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării prezentului anunţ, până la data de
29.03.2020 (inclusiv).

Deva – Judeţul Hunedoara
se situează pe un îngrijorător
loc doi în ţară în ceea ce
priveşte numărul şi valoarea
amenzilor aplicare persoa -
nelor care nu au respectat pro-
cedurile de autoizolare şi au
plecat de acasă fără să anunţe
autorităţile. Practic, oamenii
nu au mai ţinut cont de ceea ce
s-ar putea întâmpla şi au igno-
rat sfaturile autorităţilor.

Datele statistice sunt grăi-
toare: inspectorii sanitari din
judeţul Hunedoara au aplicat
12 amenzi, în valoare totală de
134.000 de lei, acelor per-
soane care nu au respectat
normele de autoizolare la
domiciliu.

"În judeţul Hunedoara in-
spectorii sanitari au aplicat 12
amenzi în cuantum de
134.000 lei, pentru nere-
spectarea autoizolării, con-
form HG 857/2011, art. 30, lit
H. (...) Reamintim că în cazul în
care o persoană călătoreşte
într-o ţară expusă infecţiei cu
noul coronavirus din zonele
de risc roşie sau galben la
revenirea în ţară rămâne

obligatoriu în carantină sau
izolare la domiciliu timp de 14
zile, împreună cu familia", se
arată într-o informare a Pre-
fecturii.

Una dintre persoanele
amendate cu 10.000 de lei este
tânăra de 26 de ani, din Valea
Jiului, care a fost depistată
pozitiv cu COVID-19, după ce
nu a respectat izolarea la
domiciliu şi s-a internat în spi-
talul din Petroşani, fără să
spună că revenise în ţară din
Italia.

Procurorii de la Parchetul
de pe lângă Judecătoria
Petroşani au deschis şi un
dosar penal pe numele tinerei
din Valea Jiului, ea fiind învinu-
ită de "zădărnicirea combat-
erii bolilor". Pedeapsa pentru
această faptă poate ajunge
până la doi ani de închisoare.

Până în prezent, la nivel
naţional, direcţiile de sănătate
publică au aplicat amenzi în
valoare de 1.835.000 lei unui
număr de 120 persoane care
nu au respectat izolarea la
domiciliu. 

Record negativ: al doilea
judeţ din ţară ca amenzi

pentru încălcarea izolării
la domiciliu

Situaţie dramatică la Nădlac- peste
12.000 de români au revenit în ţară
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Joi, la inițiativa pri-
marului municipiu-
lui Hunedoara, Dan

Bobouțanu, Consiliul
Local (CL) a fost convo-
cat în ședință extraor-
dinară pentru a vota
rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli
pe anul 2020 al insti-
tuțiilor publice fi-
nanțate integral sau
parțial din venituri pro-
prii, aflate în subor-
dinea și finanțarea CL
al municipiului Hune-
doara.

Spitalul Municipal „Dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara a solicitat rectifi-
carea Listei Obiectivelor de
investiții cu finanțare inte-
grală sau parțială din veni-
turi proprii și subvenții pe
anul 2020, în vederea achizi -
ționării a două aparate de
ventilație pentru transportul
pacienților cât și unui anali-
zor automat de biologie
mole culară - platforma de
Real Time PCR soluția com-
pletă, în vederea testării în
timp real a persoanelor in-
fectate cu noul coronavirus.

De asemenea, comitetul di-
rector al spitalului a solicitat
modificarea alocațiilor buge -
tare între trimestrul I și
trimestrul II, an 2020, în ve -
derea asigurării condițiilor
necesare prestării serviciilor
medicale, inclusiv a condițiilor

hoteliere optime, pentru asig-
urarea medicamentelor, mate-
rialelor sanitare, materia lelor
de curățenie și dezinfectante,
materialelor de pro tecție și a
celorlalte materiale de pre-
venire și comba tere a epide -
miei provocate de noul
coronavirus COVID 19.

Pe Lista Obiectivelor de
investiții cu finanțare inte-
grală sau parțială din veni-

turi proprii și subvenții pe
anul 2020 au fost introduse
două obiective noi, respectiv
poziția C27 „Aparat de venti-
lație pentru transport – 2
buc.” în valoare de 170.000
lei și poziția C28 „Analizor
automat de biologie molecu-
lară – platforma de Real
Time PCR soluția completă –
1 buc.”, în valoare de 355.000
lei. În total, pentru a preveni

și combate epidemia provo-
cată de noul coronavirus,
Spitalul Municipal din Hune-
doara a alocat 525.000 de lei.

„Facem tot ce este posibil
pentru a preveni răspândi-
rea acestui virus. Conduc-
erea spitalului ne-a solicitat
o rectificare bugetară, prac-
tic am alocat suma de 525 de
mii de lei pentru aparatura
necesară testării persoa -

nelor care se prezintă la spi-
tal cu suspiciune de COVID-
19 și pentru ventilatoare pe
care să le putem folosi dacă
vor apărea cazuri și în mu-
nicipiul nostru. Sperăm să nu
fie cazul, dar considerăm că
e mai bine să fim pregătiți
pentru orice”, a declarat Dan
Bobouțanu, primarul mu-
nicipiului Hunedoara.

525.000 de lei pentru aparatură nouă
la Spitalul Municipal din Hunedoara

...Așa a fost apreci-
ată de către
medicul Mircea

Ioan ARTEAN (foto) -
activitatea Centrului de
Diagnostic ARMEDICA
Hunedoara, aceasta
deoarece colectivul de

aici dovedește zi de zi o
implicare generoasă, de
stringentă activitate și
o nobilă îndatorire a
grijii față de semeni.

Curiozitatea ne-a făcut să
fim oaspeți ai acestui labora-
tor de analize medicale al
cărui administrator este psi-
hologul Elena COȘOVAN.

Am fost întâmpinați de
psihologul Ramona NIȚĂ, în
calitatea sa de director ad-
junct și care ne-a declarat în
exclusivitate:

- Colectivul nostru este
format din 10 salariate. Avem
două puncte de recoltare a
sângelui și contract cu Casa
Județeană de Sănătate și
Synevo București. Zilnic
oferim informații pacienților,
înregistrăm biletele de tri -
mitere, recoltăm sânge, pre-
lucrăm analize și eliberăm

rezultatele. Nu există zi să nu
realizăm, pe fondul unui cli-
mat de răspundere, până la
200 de analize uzuale și
specifice. Punem accent pe
organizarea activității și pe o

eficiență maximă în prelu-
crarea și eliberarea rezul-
tatelor. În atenția noastră stă
și va sta și în continuare
sporirea competenței profe-
sionale, ridicarea continuă a

calității actului medical și o
permanentă perfecționare
proprie.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș 

ARGUMENT AL AFIRMĂRII PROFESIEI
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I
nventatorul devean
Corneliu Birtok
Băneasă vine cu o

soluţie naturală pentru
dezinfectarea mâinilor

Deva - Cunoscut pentru in-
venţiile sale cu aplicabilitate
practică, inventatorul devean
Corneliu Birtok Bă  neasă
propune o soluţie na tu rală

pentru dezinfectarea mâi -
nilor, el combinând, într-un
singur produs, mai multe
uleiuri de plante cu propri-
etăţi antiseptice şi produse
ale stupului. 

Introdus într-o sticluţă cu
atomizor, de câţiva zeci de
mililitri, produsul a fost testat
deja pe membrii familiei sale,
inventatorul susţinând că
această combinaţie de uleiuri
naturale are şi calităţi
benefice asupra pielii de pe
mâini, pe lângă cele de dezin-
secţie pentru care a fost cre-
ată.

„Natura ne oferă soluţii,
trebuie doar să le căutăm. De
aceea, am ales să folosesc
uleiurile de bază, produsele
apicole şi uleiurile antisep-
tice, cum ar fi uleiul de la-
vandă, cel de cuişoare şi
salvia, în dezvoltarea unui
produs denumit SeptoBirCor,
care este, de fapt, un dezin-
fectant pentru mâini. Pe
lângă protecţia pe care ne-o
oferă mâinilor, produsul asi -
gură şi o anumită hidratare în
sensul că mâinile nu se vor
mai usca şi efectul dezinfec-
tantului rămâne mai mult

timp pe tegumente. Practic,
suntem protejaţi o perioadă
mai lungă de timp”, a declarat
inventatorul din Deva.

El a arătat că folosirea, în
exces, a alcoolului medicinal
şi a clorului a demonstrat un
efect negativ asupra mâinilor.
„Observăm că pielea se usucă
şi apoi crapă”, a remarcat Bir-
tok Băneasă.

Inventatorul spune că
ideea creării unui dezinfec-
tant, care să poată fi purtat în
buzunarul hainei sau în
poşetă, i-a venit după ce a
auzit de apariţia noului coro-
navirus, la sfârşitul anului
trecut. 

„Este un produs dezvoltat
de anul trecut, din decem-
brie, atunci când am auzit de
acest coronavirus, apărut în
China. Prima dată l-am testat
împreună cu membrii fami-
liei mele, iar rezultatele sunt
foarte bune. Are un miros
plăcut care se şi poate per-
sonaliza, în funcţie de prefe -
rinţele utilizatorului”, a
men ţionat Corneliu Birtok
Băneasă. 

El a arătat că va breveta in-
venţia sa şi că şi-a propus să

colaboreze cu companiile de
profil pentru a putea produce
acest dezinfectat natural pe
scară largă. 

Şef de lucrări la Facultatea
de Inginerie Hunedoara -
parte a Universităţii Po-
litehnica Timişoara, Corneliu
Birtok Băneasă a dezvoltat, în
ultimii ani, un concept denu-
mit „Invenţii de week-end”.
Acesta se referă la punerea în
practică a unor idei inovative
printr-o serie de produse al
căror scop este să crească
nivelul de calitate al vieţii de
zi cu zi. 

„Putem avea un săpun
care înglobează uleiuri de
bază, antiseptice, produse
apicole, care să ne ofere pro-
tecţie asupra mâinilor. O altă
invenţie este husa MicroU, o
alternativă la clasicul etui de
ochelari. Ea permite prote-
jarea ochelarilor, dar şi
curăţarea lor, fără să mai uti-
lizăm şerveţele umede, greu
reciclabile. A urmat un su-
port natural pentru săpunuri,
util pentru cei mici, şi multe
altele”, a explicat inventa-
torul, citat de agerpres.ro.

Cum poţi folosi natura ca aliat
împotriva viruşilor

Bucureşti - Guvernul a
aprobat modul de acordare a
zilelor libere pentru părinții
care își supraveghează copiii
până la 12 ani, când cursurile
sunt suspendate sau școlile
închise.

Hotărârea de Guvern sta-
bilește ca zilele lucrătoare
până la încetarea situației de
urgență decretată, cu excepția
celor din perioada vacanțelor

școlare, să fie zile libere acor-
date, la cerere, unuia din
părinți. Zilele libere se acordă
doar după epuizarea tuturor
opțiunilor prevăzute de regle-
mentările legale în vigoare
pentru desfășurarea acti vității
și cu obligația asigu rării conti-
nuității activității, inclusiv prin
decalarea programului de lu -
cru sau imple men tarea for -
melor de muncă flexibile.

Cererea pentru acordarea
zilelor libere va fi însoţită de o
copie a certificatului/certifi-
catelor de naștere al/ale
copilului/copiilor și de o de-
claraţie pe propria răspundere
a celuilalt părinte, din care să
rezulte că acesta nu a solicitat
la locul său de muncă zile
libere ce i s-ar cuveni, potrivit
Legii nr. 19/2020, și nici nu se
află concediu de odihnă sau

fără plată.
Nu pot beneficia de zilele

libere persoanele aflate în
șomaj tehnic, cele aflate în
concediu pentru îngrijirea
copilului, precum și angajații
ai căror soți/soții nu înre -
gistrează venituri.

În ceea ce privește modul
de plată a zilelor libere acor-
date părinților, s-a stabilit că
pentru fiecare zi liberă, anga-

jatorul acordă părintelui o in-
demnizație în cuantum de
75% din salariul de bază, dar
nu mai mult de 75% din câș-
tigul salarial mediu brut uti-
lizat la fundamentarea
bu getului asigurărilor sociale
de stat. Indemnizația este
asimilată veniturilor din
salarii și supusă impozitării și
plății contribuțiilor, conform
Codului Fiscal.

Zile libere pentru supravegherea copiilor în perioada situaţiei de urgenţă
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Pugilistul Cosmin Gîr-
leanu este primul
boxer român califi-

cat la Jocurie Olimpice de
la Tokyo 2020.
Hunedorea nul în vârstă
de 20 de ani a obținut
biletul olimpic în ultima
gală a turneului european
de calificare de la Londra.
Cu câteva ore înainte de
începerea reuniunii, CIO

anunțase că suspendă
competiția, începând de
marți după ce au luat 
inițial decizia de a muta
competiția în spatele
ușilor închise.

Turneul preolimpic de box
de la Londra a fost una dintre
puținele competiții care au
început așa cum fuseseră
programate. Și asta doar pen-
tru că a fost găzduită de

Marea Britanie, țară care a
tratat într-o notă proprie
pandemia de coronavirus.

După două zile de între-
ceri, Comitetul Internațional
Olimpic, sub a cărui coor-
donare s-a derulat turneul, a
decis că riscul este prea mare
și a suspendat turneul. Luni
după amiază s-a făcut
anunțul, dar a fost permisă
desfășurarea ultimei gale. De-

cizia de a permite desfășu-
rarea ultimei gale a fost o
șansă mare pentru românul
Cosmin Gîrleanu (care a
evoluat la categoria 52 kg).
Hunedoreanul a avut parte de
o tragere la sorți favorabilă,
cu o singură victorie necesară
pentru a ajunge în sferturile
de finală (primii opt), rezultat
echivalent cu calificarea la JO.
Gîrleanu a avut un meci difi-
cil, cu azerul Rufat Huseynov,
fost campion olimpic de
tineret, dar a reușit să se im-
pună cu o decizie la limită,
scor 3-2.

Cosmin Gîrleanu este
component al secției de box
din cadrul Clubului Sportiv
Hunedoara unde este antre-
nat de către maestrul emerit,
Ilie Captari.Tânărul pugilist
din Hunedoara este al doilea
sportiv din județul nostru cal-
ificat la Jocurile Olimpice de
la Tokyo, după atleta Flo-
rentina Marincu-Iușco –LPS
Cetate Deva. Revenind la
Turneul de calificare de la
Londra anulat, decizia a fost

luată de către  reprezentanţii
AIBA(Federația Internațio -
nală de Box Amator) împre-
ună cu Comi te tul Local de
Organizare (LOC) al eveni-
mentului de cali ficare a boxu -
lui către Tokyo, pe fondul
creșterii res tricțiilor globale
de călătorie și a măsurilor de
carantină care au impact
asupra planurilor de călătorie
ale sportivilor, echipelor și
oficialilor și afectează capaci-
tatea acestora a se intoarce
acasa."

Comitetul Olimpic Inter-
național (CIO)a decis sus-
pendarea competiției, dar nu
a anunțat deocamdată care va
fi procedura de atribuire a
locurilor rămase neocupate la
acest turneu, dar și la cel
mondial, care urma să se des-
fășoare la Paris. CIO trebuie
să se întâlnească urgent în
aceste zile cu oficiali din
comitetele olimpice naționale
și federațiile sportive interna-
tionale  pentru a discuta pro-
cedurile de calificare pentru
jocurile de la Tokyo.

BOX: Cosmin Gîrleanu – calificat
pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo

În ședința Comitetului
Executiv al Federației
Române de Gimnas-

tică, întâlnire care a avut
loc  la sediul Ministerului
Tineretului și Sportului,
au fost validate candida-
turile pentru funcția de
Președinte FRG ale celor
doi candidați înscriși:
Carmencita Constantin și
Ioan Suciu (foto).

Noul Președinte va fi de-
semnat prin vot la Adunarea
Generală de care va fi repro-
gramată în funcție de evoluția
răspândirii noului Coro -
naVirus și va fi anunțat în
timp util.

Mai mult, ca modalitate de
prevenție și de aliniere la de-
ciziile naționale și inter-
naționale în cazul epidemiei
cu noul CoronaVirus, Fede -
rația Română de Gimnastică a
sistat activitatea de pregătire
sportivă din Centrele Națio -
na le Olimpice pentru Pregă -
tirea Juniorilor/ Burselor
Olimpice pentru Pregătirea
Juniorilor și a Loturilor
Naționale de Juniori dar și
cele de seniori. Totul până la
noi dispoziții în contextul dat.
Toți componenții centrelor și

loturilor sau întors acasă
unde se vor afla în toată
această perioadă de criză.

Totodată, Federația Româ -
nă de Gimnastică a dat curs
recomandărilor venite din
partea Ministerului Tineretu-
lui și Sportului, prin care se
solicită suspendarea activi -
tăților competiționale des-
fășurate în spații închise și a
decis varianta de a amâna sau
anula competițiile naționale
și internaționale organizate
pe teritoriul României până la
noi prevederi.

Federația Internațională
de Gimnastică a anunțat că în
contextul CoronaVirus a decis

anularea și amânarea mai
multor competiții ce urmau
să aibă loc în perioada urmă-
toare, astfel:Cupa Mondială
de la Stuttgart (20 – 22 mar-
tie), Cupa Mondială de la Can-
tanhede, Competiția Open
pentru juniori de la Cantan-
hede și Turneul Internațional
de la Jesolo au fost anulate iar
Cupa Mondială de la Doha a
fost reprogramată pentru 3 -
6 iunie 2020 ca și Campio -
natele Europene de gim-
nastică artistică de la Paris și
Baku, despre care se poate
lua o decizie de reprogramare
a acestora în toamna acestui
an.

Federaţia Rusă de
Atletism a fost
amendată cu 10 

milioane de dolari pentru
încălcarea repetată a 
regulamentelor antido -
ping. La Jocurile Olimpice
de la Tokyo vor putea
participa doar cel mult
zece atleţi ruşi sub drapel
neutru, a anunţat Fede -
rația Internațională de
Atletism(IAAF).

Federaţia Rusă de Atle -
tism a fost suspendată în
2015 după ce un raport co-
mandat de Agenţia Mondială
Antidoping a arătat că exista
dopaj în masă în atletismul
din Rusia. De atunci, unii ofi-
ciali şi antrenori ruşi au fost
implicaţi în continuare în
scandaluri de dopaj, ceea ce
a afectat eforturile ţării de a
obţine ridicarea suspendării

IAAF a anunţat  că limi -
tează la 10 numărul de ruşi
eligibili pentru a concura la
JO ca sportivi neutri.
Sportivii ruşi pot solicita să
concureze în plan inter-
naţional ca neutri după ce
demonstrează că s-au pregă -
tit într-un mediu fără dopaj.

Mentionăm că la 9 decem-

brie, Rusia a fost suspendată
de Agenţia Mondială Anti-
doping (WADA) pe o pe-
rioadă de patru ani de la
toate competiţiile sportive
majore. Acest lucru în seam -
nă că drapelul Rusiei şi
imnul naţional nu vor fi per-
mise la competiţii ca Jocurile
Olimpice de la Tokyo din
2020, JO de iarnă din 2022
de la Beijing şi Cupa Mondi-
ală de fotbal din Qatar, din
2022. Sancţiunea este con-
secinţa falsificării datelor
controalelor antidoping fur -
ni zate de Rusia agenţiei
mondiale, la începutul anului
trecut. Experiţii în informati -
că la care a apelat WADA au
descoperit că sute de rezul-
tate suspecte au fost şterse
dintre cele trimise agenţiei
mondiale, între decembrie
2018 şi ianuarie 2019, chiar
înainte de livrare.

Atletism:  Amenzi usturătoare
pentru Rusia

Gimnastică:  Doi candidați validați
pentru funcția de președinte
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S
hinzo Abe, primul-
ministru al Japoniei,
a anunţat că Jocurile

Olimpice de la Tokyo din
vara acestui an se vor des-
făşura conform calendaru-
lui deja stabilit, în ciuda
ameninţării coronavirusu-
lui. Deși Japonia se află în
proximitatea Chinei, a
reuşit să lupte destul de
eficient cu epidemia, în-
registrându-se până acum
doar  28 de decese.

Zece miliarde de dolari a
costat până acum organi-
zarea Jocurilor Olimpice, iar
Japonia nu vrea să dea înapoi
în privinţa organizării aces-
tora  iar  ceremonia aprin -
derii torţei olimpice a fost
organizată conform progra-
mului initial, în Grecia, fără
spectatori, tocmai pentru a
nu-i pune în pericol pe partic-
ipanţi. Deşi reprezentanţii
Comitetului Olimpic Elen şi ai
Ministerului Sănătăţii din

Grecia au anulat ştafeta pe
teritoriul Greciei, flacăra va fi
predată japonezilor, pe 19
martie a.c. la Atena, pe Sta-
dionul Panathinaiko.

Totuşi, până acum mai
multe etape de calificare la
Jocurile Olimpice au fost
amânate şi rămâne de văzut
cum va decurge în continuare
selecţia sportivilor.  În Statele
Unite, mai multe competiţii
de lupte libere, canotaj şi sări-
turi în apă au fost amânate
sau reprogramate.

Unii oficiali din cadrul
Comitetului de organizare a
Jocurilor Olimpice de la Tokyo
nu sunt foarte optimiști.
Haruyuki Takahashi, membru
al Comitetului de Organizare
al Jocurilor Olim pice de la
Tokyo 2020 a acordat recent
un interviu pentru revista
AIPS (Asociaţia Internation-
ală a Presei Sportive) iar în
urma discuției a reieșit posi-
bilitatea ca într-un caz de ex-

tremă necesitate, Jocurile
Olimpice programate pentru
lunile iulie și august în capi-
tala japoneză să fie amânate
pentru vara anului 2022.

Oficialul japonez a mai de-
clarat că nu se pot muta mai
târziu Jocurile Olimpice de la
Tokyo, în acest an, deoarece
apartamentele din Satul
Olimpic au fost deja vândute
persoanelor fizice, care le vor
prelua în septembrie, prin ur-
mare, odată cu mutarea aces-
tora, actualul Sat Olimpic  nu
va mai exista și ar fi necesară
crearea unei noi  baze de
cazare - o investiție foarte
greu realizabilă .

Ar fi posibil să se păstreze
Satul Olimpic pentru un
jocurile întârziate, prin găsi -
rea unui acord cu proprietarii
apartamentelor, o acțiune
care nu este foarte simplă și
care ar duce cu siguranță la o
despăgubire financiară a
noilor proprietari.

Ș
ahul mondial nu se
oprește în această
perioadă. La Ekate -

rinburg, în Rusia, un
mare turneu interna-
tional va desemna chal-
lengerul pentru
campionul mondial,care
este norvegianul Magnus
Carlsen.

Turneul Candidaţilor la şah
se va desfăşura în perioada 16
martie-3 aprilie,cu premii to-
tale de 500.000 de euro, iar
câştigătorul îl va înfrunta pe
norvegianul Magnus Carlsen
pentru titlul mondial. La
turneul de la Ekaterinburg
sunt prezenți opt șahiști
:americanul Fabiano Caruana,
chinezii Ding Liren şi Wang
Hao, ruşii Aleksandr Grisciuk,
Ian Nepomniaşci şi Kiril Alek-
seenko, olandezul Anish Giri
şi francezul Maxime Vachier-
Lagrave, care îl înlocuieşte pe
azerul Teimur Radjabov.

Competiţia va avea 14
runde, iar în prima sunt pro-
gramate meciurile Vachier-
Lagrave – Caruana, Ding Liren
– Wang Hao, Giri – Nepomni-
aşci, Grisciuk – Alekseenko.

Organizatorii au luat şi
unele măsuri pentru păs-
trarea siguranţei şi sănătăţii
participanţilor. Astfel, va ex-
ista un punct de control cu o
asistentă medicală autorizată,
participanţii urmând să fie
testaţi pentru simptome de
coronavirus înainte de a intra
în sală, va exista dezinfectant
pe bază de alcool şi măşti de
protecţie, iar în funcţie de
situaţie, purtarea acestora ar
putea fi obligatorie în sală,
strângerile de mâini înainte şi
după meci vor fi opţionale,
spectatorii care vor veni să
urmărească meciurile nu vor
avea acces în zona în care se
vor disputa partidele.

Șah: Turneul 

Candidaţilor

Șah: Turneul 

Candidaţilor
Jocurile Olimpice

Tokyo 2020… se fac
pregătirile necesare



C
hiar dacă aduc nu-
meroase beneficii
sănătății, cartofii

pot deveni toxici atunci
când nu sunt păstrați în
condiții corespunzătoare.
Cum ne dăm seama de
acest lucru și ce avantaje
prezintă consumul de
cartofi, vom vedea în cele
ce urmează.

Primele semne
Atunci când îi folosim, ex-

istă o serie de semne care ne
pot da de gândit. În primul
rând, dacă atunci când îi
curățăm observăm că unii
dintre tuberculi au porțiuni
verzi, aceștia trebuie înde-
părtați. Culoarea verde in-
dică un conținut ridicat de
solanină, o substanță toxică
și otrăvitoare pentru oameni.
Trebuie știut că prin fierbere
sau prăjire, conținutul aces-
tei substanțe otrăvitoare nu
se elimină. Dacă totuși s-a în-
tâmplat să-i consumăm,
primele semne vor fi: grețuri,
vărsături, diaree, dureri de
cap și amețeli. Simptomele
apar, de regulă, la 8-12 ore
de la consum, ne atențio -
nează specialiștii. 

Cartofii încolțiți
Despre aceștia, părerile

diferă. Unii dintre cercetători
susțin că, chiar dacă mugurii
încolțiți sunt îndepărtați de
pe suprafața cartofilor, con-
sumul lor nu este recoman-
dat, deoarece substanța
toxică se păstrează în interi-
orul cartofului. În plus, spun
cercetătorii, mugurii conțin,
pe lângă solanină, o altă sub-
stanță care este dăunătoare
sistemului nervos.

Alte păreri
Potrivit specialiștilor de la

Universitatea din Lincoln,

cartofii încolțiți sau zbârciți,
nu au nicio problemă. Doar
gustul se schimbă, însă
acesta nu afectează calitatea
cartofilor. Atunci când încep
să încolțească și să se
zbârcească, este indicat ca
acești cartofi să fie con-
sumați primii, spune  Dr.
Chris Bishop de la Universi-
tatea din Licoln.
(avantaje.ro.).

Păstrarea cartofilor
Se face în condiții cores -

punzătoare, în locuri ră-
coroase, întunecate, aerisite
și ferite complet de lumină.
Pentru că, dacă tuberculii
sunt lăsați la soare, devin
amari și otrăvitori. De aseme-
nea, prin tratamentele care li

se fac împotriva bolilor sau
dăunătorilor, cartofii pot acu-
mula substanțe chimice. Toc-
mai de aceea, ar fi de dorit să
știm de unde-i achiziționăm,
ne spun cercetătorii.

Cum trebuie con-
sumați cartofii ?

În primul rând, cartofii nu
trebuie consumați împreună
cu produse din carne. O astfel
de combinație îngrașă și în-
greunează digestia.

De asemenea, trebuie evi-
tați și cartofii prăjiți întrucât
au multe calorii și conțin sub-
stanțe toxice, ne sfătuiesc nu-
triționiștii.

În schimb, cartofii pot fi
consumați cu legume, fie sub
formă de salată orientală, fie

și sub formă de ciorbă sau
tocăniță de cartofi. Cartofii
gratinați la cuptor, ameste-
cați cu tot felul de condi-
mente, pot fi o altă variantă
convenabilă. Dar atenție, nu
trebuie consumați fierbinți.

Beneficiile consumu-
lui de cartofi

Sunt multiple, atunci când
îi consumăm corect. Au
puține grăsimi și nu conțin
colesterol. Pe lângă că stau la
baza multor mâncăruri gus-
toase, cartofii au o mulțime
de beneficii asupra sănătății.
Sunt bogați în vitamina C, B6,
potasiu, calciu și magneziu.
Aceste elemente atunci când
sunt combinate, ajută la
scăderea tensiunii arteriale, a

colesterolului, prevenind și
formarea cheagurilor, scrie
revistateo.ro. Având un
conținut bogat de fibre natu-
rale, aceștia au proprietatea
de a regla tranzitul intestinal,
ajutând la o digestive mai
bună. Vitamina C și acidul
folic din conținutul cartofilor
sunt elemente care previn
deteriorarea celulelor și
apariția tumorilor, iar conți -
nutul ridicat de calciu, mag-
neziu și zinc ajută la
men ținerea sănătății sis-
temului osos. Cartofii au efect
aniinflamator, pot ajuta și
preveni bolile de ochi sau îm-
bătrânirea pielii, scrie
kanald.ro.

Cornelia Holinschi
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Când pot deveni cartofii toxici?

• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.

Pensiunea POnOR ***
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807



Are loc, anul acesta, la
data de 20 martie,
ora 05,50, ora

României, când ziua și
noaptea vor fi egale. Din
punct de vedere astro-
nomic, Primăvara începe
odată cu echinocțiul de
primăvară și durează
aproximativ 92 de zile. 

În timpul echinocțiu-
lui de primăvară

Soarele, în mișcarea sa
aparentă anuală, traversează
ecuatorul ceresc, trecând de
la emisfera sudică spre cea
nordică, în jurul datei de 21,
martie, când ziua va fi egală
cu noaptea. De asemenea,
Pământul este cel mai
aproape de Soare și, începând
cu această dată, durata zilei va
fi în continuă creștere, iar cea
a nopții în scădere, până la
data de 20 iunie, când va avea
loc solstițiul de vară. 

Al doilea echinocțiu va
avea loc toamna, în jurul datei
de 22 septembrie. În acel mo-
ment, soarele traversează
ecuatorul ceresc trecând din
emisfera cerească nordică în
cea sudică, reprezentând
echinocţiul de primăvară în
emisfera sudică şi echinocţiul
de toamnă în cea nordică.
Punctul de intersecţie din
acest moment al eclipticii cu
ecuatorul ceresc se numeşte
punctul autumnal, potrivit
libertatea.ro

În regiunile polare
În emisfera nordică începe

lunga zi polară, iar în cea su-
dică începe noaptea polară, ce
vor dura, fiecare, câte șase
luni.

Tradiţii, obiceiuri, 
superstiţii

• În mod tradițional, mo-
mentul echinocțiului este
unul de armonie si de echili-
bru, de reluare a legăturii
omului cu natura, cu tot ce
este viu și frumos creat pe

pământ, scrie huff.ro.
• Cu prilejul echinocţiului

se sărbătoreşte şi pornirea
plugului, moment consacrat
în mai toate culturile lumii, in-
diferent de religie.

• De asemenea, tradiția
spune că Paștele trebuie săr-
bătorit întotdeauna în prima
duminică după Luna Plină,
care are loc după echinocțiu.

• Tot în această zi, este in-
dicat ca oamenii să-și pună
planurile pe hârtie, pe care s-
o îngroape apoi sub  un
trandafir. Dacă   acel trandafir
va înflori repede, se crede că
dorințele puse se vor în-

deplini.
• În vechime, în timpul

echinocțiului se aprindeau
focuri care aveau rolul de a
alunga iarna și  a renaște, prin
căldură, spiritual primăverii.
În creștinismul românesc,
obiceiul a fost asimilat sub
forma Focurilor Sfinte,
crezându-se că focurile şi
rugăciunile sfinţilor ajută la
depăşirea momentului crucial
al echinocţiului, înclinând fa-
vorabil echilibrul dintre lu-
mina şi întuneric. (traditii.ro).

Și în antichitate
Oamenii erau fascinați de

procesiunea anotimpurilor,
de mișcarea stelelor și a lunii,
încercând să înțeleagă aceste
fenomene naturale, pe care le
interpretau în diferite feluri.

• În această zi, indienii
plantau un arbore ceremo-
nial, ce sugera legătură între
Cer şi Pământ.

• Marele Sfinx, construit de
vechii egipteni, era orientat în
așa fel încât să ”privească”
exact în punctul în care
soarele răsare, cu ocazia
echinocțiului de primăvară.

• De asemenea, orașul
mayaș Chichen Itza a fost con-
struit pentru a se celebra

echinocțiul de primăvară.
• În această zi, ameridienii

țineau ritualuri și dansuri în
onoarea Soarelui, iar indienii
Sioux plantau un arbore cere-
monial, ce sugera legătură
între Cer şi Pământ, scrie
al.ro/news

• La chinezi exista credința
că, în această zi, ouăle pot sta
în echilibru deoarece gravi-
tația este egală în toate
părțile. Dar, știința a arătat că
acest lucru nu este posibil.
(traditiisiobiceiuri.ro)

Cornelia Holinschi
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Sâmbătă, 21 martie, PRO CINEMA, ora 20,30

Culoarea sentimentelor 
Acțiunea filmului se desfășoară în Jackson, Mississippi,în

anii ’60. Filmul spune poveastea a trei femei diferite, între
care ia naștere o prietenie greu de imaginat. Eugenia
“Skeeter” Phelan, o tânără ziaristă, redactează o rubrică de
sfaturi pentru îngrijirea casei într-un ziar local, ajutată de
Aibileen, servitoarea unei bune prietene. În scurt timp,
aceasta pornește un proiect clandestin, inspirat de istoriile
de viață ale lui Aibileen și ale lui Minny Jackson, buna sa pri-
etenă, care se confruntă cu aceleași probleme. Cele trei femei
împărtășesc în șoaptă poveștile lor, răstoarnă regulile sociale
ale acelor timpuri și se expun astfel riscului de a fi marginal-
izate de societatea în care trăiesc.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Proiectele de familie vor merge
în linie dreaptă. Totul este să fiți
consecvenți și să nu lăsați
niciun lucru neterminat. Și la
serviciu aveți foarte mult de
lucru, așa că va trebui să vă
faceți un plan bine structurat.
Nu de alta, dar sunt alții care
abia așteaptă să vă ia locul.

În plan profesional veți încerca
să vă diversificați activitățile și
să lucrați la proiecte care vă
aduc satisfacții. Dacă este cazul,
încercați să vă schimbați pro-
gramul de lucru, pentru a be -
neficia de mai mult timp. În
plan sentimental, lucrurile nu
merg prea bine.

Dacă doriți să vă cumpărați un
obiect anume, ar trebui să
faceți economii. Și, foarte im-
portant, nu vă grăbiți să achiz-
iționați lucruri costisitoare. La
serviciu nu sunt schimbări, lu-
crurile merg în favoarea voas-
tră. N-ar strica să fiți mai
aproape de cei dragi.

Munciți mult și vă implicați în
proiecte obositoare. În pe-
rioada următoare veți avea
multe întâlniri, dialoguri sau
călătorii pe distanțe scurte. Tre-
buie, de asemenea, să luați o de-
cizie în ceea ce privește viitorul
relației de cuplu. Gândiți-vă
bine și nu luați hotărâri pripite!

Sunt șanse mare să scăpați de
anumite obligații și să încheiați
socotelile cu o persoană dificilă.
Vă vor crește și veniturile din
activitatea profesională. Spre
sfârșitul intervalului vă veți în-
tâlni cu persoane dragi. În plan
sentimental, lucrurile se vor lin-
iști.

Încă de la începutul intervalului
veți încerca să schimbați multe
lucruri care nu erau așa cum
ați fi dorit să fie. Apar, de
asemenea, câteva conjuncturi
norocoase și s-ar putea să co-
laborați la un proiect de anver-
gură. Dar atenție, nu vă
avântați în activități riscante!

Ca să rezolvați unele probleme
din viața de cuplu, trebuie să
depuneți eforturi deosebite. Veți
avea și câteva drumuri de făcut,
vor fi unele întâlniri nepre-
văzute, dar la final toate se vor
termina cu bine. În cea de a
doua parte a săptămânii, veni-
turile voastre încep să crească.

Trebuie să fiți foarte atenți,
pentru că, în anturajul
apropiat, există persoane care
vă invidiază, mai ales când vine
vorba de cariera profesională.
Chiar dacă atitudinea lor vă de-
moralizează, pe viitor veți ști
cum să vă comportați. În viața
de cuplu lucrurile merg bine.

Se anunță schimbări impor-
tante la locul vostru de muncă.
Chiar dacă nu vă vor afecta în
mod direct, trebuie să fiți atenți
la modul în care se dezvoltă
proiectele cele mai importante.
N-ar strica să ascultați sfatul
unei persoane cu mai multă ex-
periență.

Aveți foarte multe de făcut la
serviciu, veți lucra și peste pro-
gram. Dacă cei din jur sunt
corecți și vă recunosc meritele,
situația voastră financiară se
poate îmbunătăți. Trebuie, to-
tuși, să manifestați mai multă
prudență în tot ce faceți și să
aveți încredere în forțele voastre.

În foarte scurt timp, vă veți bu-
cura de o promovare la locul de
muncă. Veți avea foarte mult de
lucru și va trebui să renunțați la
o parte din proiectele voastre.
Sunteți nevoiți, spre sfârșitul in-
tervalului, să achitați anumite
taxe, facturi sau chiar amenzi.

În perioada următoare, so-
cializarea este pe primul loc.
Sunt șanse să rediscutați ter-
menii unei colaborări sau să vă
reorientați spre alte activități.
Apar și unele cheltuieli nepre-
văzute, la care veți face față. Ar fi
în avantajul vostru să faceți mai
multă mișcare.

DIVA

• De ziua soacrei
– Mâine e ziua mamei mele, ce zici să-i

cumpărăm, întreabă soția?
– Nimic!
– Hai, nu fi rău!
– Nu sunt, dar anul trecut i-am cumpărat un

loc de veci și nici până acum nu l-a folosit!

• Tatăl este chemat la școală:
– Fiul dumneavoastră a desenat pe bancă o

muscă, foarte reală, și mi-am zdrobit pumnul
încercând  să o omor.

– Ha! Să mă fi văzut pe mine, când am intrat
în baie și am văzut în cadă un crocodil pictat,
de frică, am ieșit printr-o ușă pictată…

• La școală
Învăţătoarea:
– Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săp-

tămână să nu mai ai nicio greşeală de or-
tografie în temele de acasă? 

– Mama e plecată din localitate!

• Ultima pensie alimentară
Încântat că era ultima pensie alimentară pe

care o plătea un tată fiicei sale, o cheama pe
aceasta și-i zice:

- Fata mea, vreau să te duci la mă-ta acasă
cu cecul ăsta și să-i spui că este ultimul pe
care-l primește în viața ei nenorocită. Apoi să
vii să-mi spui ce mutră face.

Bărbatul așteaptă nerabdător, iar când intră
fiica lui în casă, o întreabă:

- Ce ți-a zis vrăjitoarea de mă-ta, ce mutră a
făcut ?

- Mi-a zis că și ea aștepta ziua aceasta cu
nerăbdare, ca să-ți poată spune că nu ești tu
tatăl meu... 

Vineri, 20 martie
TVR 1, ora 21,10, Comoara apașilor
PRO CINEMA, ora 22,45, Dracula

Sâmbătă, 21, martie
PRIMA, ora 20,00, Atac aerian
ANTENA 1, ora 23,45, Avocatul din

limuzină

Duminică, 22 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Doamna Amer-

ica
PRO CINEMA, ora 22,15, Iubiri din tre-

cut

Luni, 23 martie
PRO CINEMA, ora 20,30, Operațiunea de

salvare
TVR 1, ora 22,10, Când femeile au

necazuri

Marți, 24 martie
FILM NOW, ora 20,00, Zoe
TVR 1, ora 22,10, Asaltul mercenarilor

Miercuri, 25 martie
FILM CAFÉ, ora 19,55, Profesorul

trăznit și clanul Klump
PRO CINEMA, ora 20,30, Lumina rece a

dimineții

Joi, 26 martie
TVR 2, ora 20,10, Dragoste mincinoasă
PRO CINEMA, ora 22,45, Sălbăticie

ALTE  RECOMANDĂRI:



G
ândirea pozitivă,
unitatea și luarea
măsurilor preven-

tive pot învinge. Omule,
dacă ai puterea să schimbi
lumea, fă-o fără ezitare.
Lumea are nevoie de oa-
meni curajoși, asumați și
cu o viziune clară. Cei care
gândesc sânt oameni fru-
moși. Ei au nevoie de mo -
dele, pentru că societatea
este compusă din oameni.
Dorești o lume frumoasă?
Avem oameni fără idei
clare pe care trebuie să-i
educi. Autoeducă-te! Nu o
să mai fi nevoit să
corectezi probleme ulte-
rioare. 

Marea Britanie 
surprinde lumea

După Brexit, leul englez
face altceva decât restul lumii
în fața pandemiei de coron-
avirus. Marea Britanie în is-
torie a încercat să fie
întotdeauna altceva decât
restul lumii și i-a reușit. La un
moment dat, Anglia a fost cel
mai mare imperiu din lume,
în care soarele nu apunea
niciodată. Când nazismul a
cucerit Europa, iar Stalin
semna tratate de prietenie cu
Hitler în 1939, englezii au
rămas singuri în fața viforu-
lui nazist pe insulă și au în-
vins. De aceea trebuie să fim
atenți la propunerile total
inedite pe care le iau englezii
în fața virusului ucigaș venit
din China sau din laboratoare
secrete? Guvernul britanic a
luat niște măsuri care uimesc
lumea. Nu cred că guvernul
britanic, care are cele mai
bune servicii secrete din
lume, MI5 și MI6, cele mai
importante spitale și univer-
sități din lume, ca Oxford sau
Cambridge, nu știe ce face?
Cred că Boris Johnson a luat
o măsură bine studiată. Bri-
tanicii merg pe ideea profi-
lactică, măsuri drastice
igenico-sanitare, dar refuză
să cadă pradă isteriei și să
închidă țara, pentru că
economia odată căzută ca și
corpusul social, consecințele
vor fi mai dramatice  decât
pandemia în sine. 

La ce folos să închizi tot ca
să scapi de virus, ca apoi să
falimenteze economia, să nu

mai ai bani de salarii sau
medicamente, să mori de
foame și de panica indusă
într-o societate ce se destruc-
turează și intră în anarhie.
Guvernul Boris Johnson are
strategia încetinirii răspân -
dirii epidemiei de coron-
avirus, nu stoparea acesteia,
cu obiectivul atingerii imu-
nităţii comunităţii, ne trans-
mite agenţia de presă
Bloomberg. 

„Guvernul Boris Johnson
nu a spus direct acest lucru,
dar planul de contracarare a
coronavirusului este clar:
încetinirea răspândirii epi-
demiei, nu stoparea acesteia.
Cei mai mulţi oameni se vor
îmbolnăvi, mulţi se vor simţi
rău, dar aproape toţi îşi vor
reveni”, comentează agenţia
Bloomberg într-un articol in-
titulat „Strategia anti-virus a
lui Boris Johnson prevede ca
lumea să ia boala”. Obiectivul
este imunitatea comunităţii –
punctul în care o proporţie
mare a populaţiei a luat boala
şi s-a imunizat, însă imuni-
tatea nu li se va transmite
celor care nu au avut boala.
Scopul este să se întâmple
aceste lucruri în lunile de
vară, înainte de instalarea
iernii următoare, afirmă
Patrick Vallance, consilier gu-
vernamental britanic pe
teme ştiinţifice. David
Halpern, şeful Echipei guver-
namentale de studiere a
comportamentelor şi mem-
bru al Comitetului britanic de
reacţie, a explicat că planul
este atingerea imunităţii co-
munităţii la un nivel care să îi
protejeze pe cei vulnerabili.

„Va fi un moment – în con-
textul în care epidemia se va
extinde şi probabil aşa va fi –
în care vrem să protejăm
grupurile de risc, iar cât timp
îi protejăm se va atinge imu-
nitatea comunităţii pentru
restul populaţiei”, a explicat
David Halpern, citat de BBC.

Sigur că au apărut critici
interne față de această
politică. Marea Britanie re-
fuză să închidă şcolile,
graniţele şi evenimentele cu
mii de oameni, iar Regatul
Unit speră că îmbolnăvirile
vor duce la apariţia unei imu-
nităţi colective, transmite
BBC. Fostul ministru britanic

al Sănătăţii Jeremy Hunt s-a
declarat îngrijorat de această
abordare. 

După Brexit, 
britanicii se rup, 
din nou, de restul 

Europei 

De data asta, pe partea de
coronavirus. Poate ai citit ce
fac restul ţărilor: impun re-
stricţii de călătorie, închid
şcoli, interzic evenimentele
cu mai mult de o sută de par-
ticipanţi. În Regatul Unit, lu-
crurile stau exact invers.
Şcolile sunt deschise, oa-
menii călătoresc în voie, iar
evenimentele publice strâng
zeci de mii de participanţi.
Suedia este țara din UE care
copiază fără publicitate mod-
elul britanic de luptă cu coro-
navirusul. În această țară nu
s-au închis școlile spre
uimirea Bruxellului. Guver-
nul de la Londra are o strate-
gie diferită: chiar vrea ca
oamenii să se îmbol-
năvească? 

Modelul britanic cred că
este istoria. Când în secolul
XVI conchistadorii spanioli și
portughezi au adus gripa eu-
ropeană în America, popu-
lația indiană s-a îmbolnăvit
pentru că sistemul imunitar
al populației de pe continen-
tul nou descoperit nu
cunoștea această boală. Dar
după un timp, populația
amerindiană s-a imunizat și
azi nu mai mor indienii de
gripă, decât în procentul cla-
sic al europenilor de circa
2,3%. Cred că pe această par-
adigmă merge guvernul bri-
tanic. Pe o resetare genetică
a sistemului imunitar colec-
tiv, care va imuniza populația
în fața acestui nou coron-
avirus. 

„Faptul că cei mai mulţi
oameni, majoritatea, fac doar
o formă uşoară a bolii ne
ajută să avem o imunitate
colectivă. Astfel, tot mai mulţi
oameni vor fi imuni la boală
şi se va reduce transmiterea”,
a spus Patrick Vallance, con-
silierul ştiinţific şef al Guver-
nului.

Natura umană are capaci-
tatea de a dezvolta imuni-
tatea trupului în fața bolii,
asta înainte să ne pierdem în

panică și isterie, mai ales rați-
unea sau sufletul. S-a dovedit
în istorie că teama și panica
slăbesc sistemul imunitar,
blochează economia prin
consecințele izolării extreme
și virusurile pe termen lung
pot fi mai fatale, iar dezastrul
economic să aducă subnu-
triție și lipsuri de hrană și
medicamente. Când nu vor
mai fi bani de salarii și pensii
și pentru întreținerea spi-
talelor sau a instituțiilor care
să ducă la funcționarea nor-
mală a societății ce ne vom
face? 

Marea Britanie dovedește
că nu întâmplător a fost un
imperiu secular: capul cul-
turii și civilizației europene,
a luptat victorioasă de una
singură împotriva nazismu-
lui. Eu cred că trebuie să
analizăm cu responsabilitate
modelul britanic de luptă cu
pandemia. Știință nu panică,
cunoaștere nu isterie, econo -
mie nu faliment, igienă, nu
izolare extremă spunea
Doinita Avram.

NASA face publică fața
verde a Terrei

Cum se regenerează plan-
eta după acest coronavirus?
Fiecare țară s-a organizat așa
cum a gândit fiecare având o
strategie proprie. Oamenii
sunt bulversați, cel mai bine
au procedat britanicii. Dar
vom vedea în viitor cine s-a
organizat mai bine, în funcție
de victime. Așa cum spun,
Terra respiră.

Felul în care Terra are abi -
litatea de a-și "schimba
hainele” este noul subiect al
NASA, agenția folosindu-se
de imaginile transmise de
sateliți, imagini care au fost
atent selectate pentru ca
norii să nu "umbrească"
spectacolul superb al naturii.
Felul în care natura "vindecă"
suprafața planetei noastre
dar și "magia" prin care flu-
viul Nil reînsuflețește Egip-
tul, sunt doar două "subiecte"
alese de Nasa. Pământul s-a
oprit. A luat o pauză, se re-
generează. Viața ne obligă să
luăm și noi o pauză. Poate
vom învăța ceva din toate
astea, cu totul că eu nu cred.

Suomi NPP, prescurtarea

pentru National Polar-orbit-
ing Partnership, este satelitul
care a supravegheat planeta
noastră în acest demers,
NASA folosindu-se de un
parteneriat cu National
Oceanic and Atmospheric
Administration. Satelitul a
fost "urcat" pe orbită pentru
a monitoriza activitatea Ter-
rei, măsurătorile efectuate
fiind folosite de cercetătorii
care studiază felul în care
poluarea poate fi, dacă nu
oprită, măcar încetinită.

Datele strânse de satelitul
care a ajutat agenția spațială
americană sunt folosite și
pentru a studia culoarea apei
oceanelor, temperatura la sol
în diverse zone ale planetei,
dar și mișcările norilor din
atmosfera. Specialiștii speră
ca NASA să ajute în demersul
de a înțelege schimbările cli-
materice ale Terrei. Poate
vom învăța ceva și despre
noi. Despre umanitate, de-
spre nevoi reale și nevoi
mistificate de consumerism.
Poate o să ținem minte că nu
planeta trebuie salvată, ci noi
trebuie să ne salvăm. Noi tre-
buie să ne știm locul, să ne în-
toarcem fața spre religie,
demnitate, echilibru sufle -
tesc, să eliminam înavuțirea
rapidă, minciuna. Acum am
văzut toți că suntem ,,o
frunză pe apa". Scriam prin
2017 un articol în care
spuneam că până în 2020
,,scapă cine poate". Fiind în-
trebat acum de prietenii mei
le- am spus că nici acum nu
știu de unde am avut această
idee. Vin vremuri tulburi,
dacă nu vrem sau nu știm să
ne ferim de ele. Închinați-vă
cu fața spre Dumnezeu și
uitați minciuna,  șmecheriile,
ipocrizia !                         

Al dumneavoastră același 
Prof.Ioan Romeo Mânzală

OPINII - 1120 - 26 martIe 2020

Pământul s-a oprit pentru regenerare, oamenii când se opresc pentru corecție ?

Isteria, panica duce 
la dezbinare…
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Mod de preparare:

Ceapa se curăţă şi se taie
mărunt, iar morcovul se rade
pe răzătoarea mică sau se
mărunţeşte în robot. Gogo -
şarul murat se taie felii mici.
Legumele se călesc timp de
cinci minute în ulei, după
care, peste ele se toarnă  apa.
Între timp, se spală ciuper-
cile, se taie fâşii ca la ciorba
de burtă şi se adaugă peste
legume, în oala cu ciorbă. 

Se lasă la fiert circa 25 de
minute, după care, ciorba se

sărează şi se piperează. Us-
turoiul se trece prin presă, se
pune în ciorbă împreună cu
oţetul, apoi  ciorba se ia de
pe foc şi se lasă câteva
minute să se răcească. Gălbe-
nuşul de ou se amestecă cu
smântâna şi se dizolvă cu un

strop de apă rece, apoi peste
el se pun două-trei polonice
de ciorbă. 

Această compoziţie se
toarnă peste ciorba caldă,
amestecându-se continuu, să
nu se taie. Deasupra se pre-
sară pătrunjel verde.

INGREDIENTE

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

gogoşari roşii, muraţi, un morcov, o ceapă, 3-4 linguri

de ulei, usturoi după gust, un gălbenuş de ou, 200 g

smântână, 2-3 linguri de oţet, sare, piper, opţional, un

ardei iute.

INGREDIENTE

550-600g. făină, 200  ml. lapte, 200 g.unt, un ou,

trei gălbenuşuri, 100 g zahăr, coajă de lămâie,

vanilie, cinci linguri de zahăr pudră, o lingură

scorţişoară sau cacao, sare, 50 g. drojdie.

Mod de preparare:

Drojdia se lasă la crescut. Jumătate din unt se topeşte
iar restul se lasă la temperatura camerei. Ingredientele
pentru aluat se amestecă bine apoi se frământă,
adăugându-se, spre final, untul călduţ, până se obţine un
aluat elastic, care se lasă la crescut o oră. 

Crema: untul rămas se amestecă cu două linguri de
zahăr pudră, scorţişoară sau cacao. Aluatul crescut se îm-
parte în două părţi egale, apoi fiecare parte se împarte
tot în două, obţinându-se patru bucăţi. Fiecare bucată se
împart în trei, obţinându-se 12 bucăţi. Se ia câte o bucată,
se întinde, se unge cu crema de unt, apoi se taie fâşii de
un centimetru, dar nu chiar până la capăt. Aluatul fâşii
se rulează oblic, ţinându-se de un capăt, celălalt capăt se
introduce dedesubt ca să se obţină coroniţa. 

Coroniţele se aşează în tavă, se ung cu gălbenuş de ou
şi se dau la cuptor. Din trei linguri de zahăr pudră,
amestecat cu o lingură de apă rece, se face o glazură, cu
care, se stropesc coroniţele fierbinţi. 

Poftă bună!

Mod de preparare:

Cartofii se curăţă, se
spală, se taie fiecare cartof în
două şi se pun la fiert în apă
cu sare. Când sunt aproape
fierţi, cartofii se pun într-un
bol. 

Peste ei se adaugă 50 gr
unt, mărar uscat şi piper,
după gust. Se mişcă bolul
ușor astfel încât cartofii să
fie cuprinşi de unt. Într-o

tavă tapetată cu hârtie de
copt se aranjează cartofii şi
se dau la cuptor, până devin
aurii. Separat, într-o tigaie
cu ulei se prăjesc ficăţeii, iar
la final, se adaugă sare şi
piper. Când totul este gata,

pe un platou, se aranjează
câteva frunze de salată
verde, se pun ficăţeii la mij -
loc, iar pe margini, cartofii
aurii. 

Preparatul se serveşte
cald. Poftă bună !

Coroniţe cu
scorţişoară 
Coroniţe cu
scorţişoară 

INGREDIENTE

5-6 cartofi, 500 gr ficăţei de pui, sare, 50 gr unt, 50

ml ulei, mărar uscat, piper.

Cartofi aromaţi cu ficăţei de pui Cartofi aromaţi cu ficăţei de pui 

Ciorbă de
burtă falsă 
Ciorbă de
burtă falsă 
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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, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe
l Vând sau schimb casă cu grăd-

ină și dependințe în comuna Băița, cu
apartament în Deva, etaj 1. Telefon:
0732.783.829.

l Vând apartament 2 camere,
piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2
focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:
39.000, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere,
lângă Hotel Deva, 65 mp, parter înalt,
CT, termopan, izolat exterior. Preț:
64.000 euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând o casă veche și una de
cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,
grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și
două intrări. Locuința se află în mi-
jlocul satului Lăpugiu de Sus, 
la 8 km. de autostrada Lugoj-Deva.
Preț: 25 mii de euro, negociabil,
0773.961.339.

l Vând apartament 3 camere, de-
comandate, cu îmbunătățiri, în centrul
civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel
Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin.
Preț negociabil, telefon: 0744.534.951

l Vând casă + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.
Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-
ovată și mobilată modern, etaj inter-
mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând casă, lângă Deva, 4
camere, baie, bucătărie, garaj, hală +
hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-
lată și utilată,  sobe teracotă, teren –
un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând casă cu toate utilităţile în
Sîntandrei (lângă Deva),  2500 mp,
grădină cu pomi. Preţ 79.000 euro, 
negociabil. Tel. 0728.170.702.

l Vând apartament trei camere,
decomandate, cu îmbunătăţiri în
Hunedoara, Centrul Civic (deasupra
cofetăriei Jasmine). Preţ negociabil 
la vedere. Tel. 0744.534.951.

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 apartament două camere,
Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-
mandat, balcon, boxă, CT, termopan,
ușă metalică. Preț: 30.000 euro, 
telefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-
tru locuit, construcție 2012, în Vețel,
612 mp, intravilan, toate utilitățile.
Telefon: 0744.277.302.

l Vând casă Deva, 4 camere, 2
băi, 2 bucătării, garaj, CT, termopane,
2 intrări, apă, gaz, canal,teren 1000
mp, modernă. Preț: 97.000 euro, tele-
fon: 0725.452.888.

l Vând casă, 2 corpuri, modernă,
teren 2335 mp, CT pe lemne, apă,
canalizare, curent, zona Costești,
cetăți dacice, ideală pentru o pensiune
sau azil de bătrâni. Preț: 80.000 euro,
telefon: 0721.055.313. 

l Vând casă Hărău, mobilată și
utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,
apă rețea, canalizare, grajd, CT pe
lemne, curte 385 mp, plus grădină 650
mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând casă în comuna Zam,
Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel.0733.832.559.

l Cumpăr garsonieră în Simeria,
etaj 1 sau 2, în centru. Tel.0725.395.946.

l Vând apartament 4 camere,
Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,
decomandat,117 mp, CT, termopan, 2
băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând două case în Șoimuș, una
cu etaj, în roșu, cealaltă cu două
camere, bucătărie, baie, gaz, apă,
canal, grădină. Casele sunt una lângă
cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:
0727.389.999.

l Vând apartament 2 camere
Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,
balcon, CT, termopan, parchet, gresie,
faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-
gur nivel, parter, CT, termopan, curte
interioară, beci la demisol, posibilități
construcție garaj în curte. Preț nego-
ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, trei camere, din care două

mobilate, cu teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, fântână potabilă,

grădină mare, 1910 mp, curte, la

drum asfaltat, pomi fructiferi și viță

de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând apartament 4 camere,
Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2
băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,
plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere,

Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 

78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 

intermediar. Preț: 45.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând casă în satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele-
fon: 0725.147.370.

l Vând casă în roșu, 3 camere,
teracotă, hol mare, cămară, beci
încăpător, două bucătării de vară
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,
bucătărie mare, beci, încălzire cen-
trală pe gaz, apă curentă, garaj, 
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

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

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în
zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -
nător în Deva sau Simeria. Suport
diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Închiriez garsonieră în Cluj,

zona  Parcul Rozelor, de preferință
student(ă), cu părinți în Deva. Preț ne-
gociabil, telefon: 0755.999.990.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 3 camere, decomandat, 2 băi, CT,
termopan, mobilat și utilat, zona
Dorobanți, pentru persoane serioase.
Chirie 300 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața Deva,
et.1, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, pentru o familie se-
rioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

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 Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere aparta-
ment în Deva-zona Gojdu,  pe 
perioadă îndelungată. Rugăm 
seriozitate, oferim seriozitate.
Mulţumim! Telefon:
0774.433.041.

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 Ofer pentru închiriere aparta-
ment două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu 
serviciu. Preț: 350 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fa -
milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

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 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

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  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Simeria, str. 
Biscaria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, tel. 0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu

Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31

m, posibilităţi apă, curent, canalizare,

gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 

12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren în Popești, 3600 mp,
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon:
0738.246.138.

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 Citroen ZX 1992, CP
C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:
550, telefon: 0754.391.915.

l Vând mașină Ford Fusion, an de
fabricație 2003, climă, benzinar, de
culoare neagră, stare foarte bună.
Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:
0744.615.534.

l Vând rezervor pentru tractor
Ford, model 4000, în stare perfectă.
Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând motor Dacia 1310, seg-
mentat recent plus garnitură chiu-
loasă schimbată+cuzineți schimbați.
Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
0769.473.088.

l Vând Ford Escort, din Austria,
preț: 1000 euro,  Alfa Romeo 3500
euro, VW Passat, acte la zi, 1200 euro,
Dacia combi, pe injecție, acte la zi.
Telefon: 0742.695.238.

l Vând autoutilitară N, Mercedes

Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,

până în anul 2020. Preț: 5500 euro,

negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro,
tel.0767.510.260.

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
închidere centralizată, AC, funcțional,
geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
telefon: 0725.147.370.

l Vând Nissan Micra, AF 2000
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
uși, stare foarte bună. Preț negociabil,
telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

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

l Caut serviciu ca paznic, agent
securitate ( am certificat calificare și
atestat). Sunt pensionar, rog seriozi-
tate. Telefon: 0737.682.930.

l Societate comercială  anga-
jează:  inginer mecanic – constructor
coordonator producție, lăcătuși con-
fecții metalice, sudori, muncitori
necalificați. Informații la telefon:
0751.225.453, 0720.885.684.

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 Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

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

MATRIMONIALE

l Pensionar, în vârstă de 72 de
ani, singur şi cu uşoare afecţiuni 
medicale, doresc să fiu luat în spaţiu
de o familie cu suflet, din Deva,
locuinţă de preferinţă la curte, pentru
supraveghere şi menaj. Ofer 1/2 casă
cu curte şi grădină la 12 km de Deva şi
800 lei/lună, negociabil sau 1600 lei,
fără casă sau întreţinere la domiciliul
meu. Tel. 0720.042768.

l Tânăr, inginer, 33 de ani, 1,98
m. doresc să fac cunoștință cu o
tânără pentru o relație serioasă de
prietenie și căsătorie. Telefon:
0749.073.775.

l Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! 
Telefon: 0732.469.582.

l Doamnă frumoasă, singură, se-
rioasă, sinceră, sufletistă, curată, har-
nică, gospodină, fără obligații, doresc
căsătorie cu un domn peste 60 de ani,
cu aceleași calități și auto sau fără.
Telefon: 0738.651.577.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, 
cred că există o doamnă de 50-60 ani
care vrea contract apartament, pen-
tru a fi o familie. 
Telefon: 0720.366.434

l Domn văduv, pensionar, fără 
alcool, nefumător fără obligații, la 72
de ani caut o doamnă văduvă, pentru
alungarea singurătății. Doresc 
seriozitate, fără minciuni, și cu bun
simț. Telefon: 0723.669.762.

l Domn, 41 de ani, doresc o re-
lație discretă cu o doamnă fără
prejudecăți. Am loc de refugiu,
menționez, pentru petrecerea 
timpului liber. Telefon: 0730.735.686.
Aștept SMS.

l Văduvă, 60 de ani, caut un
văduv serios, fără minciuni și laude,
pentru alungarea singurătății. 
Dacă este posibil, să aibă carnet de
conducere. (Nu vei regreta!). 
Telefon: 0745.290.933.

DIVERSE

l Ofer spre folosință gratuită 40
ari grădină cu teren arabil și pomi
fructiferi în comuna Gurasada, nr, 83.
Telefon: 0752.027.049

l Vând zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem Dadamblat, verticale,
rame fără faguri (ceară), zece alimen-
tatoare din plastic și pâsle în-
văluitoare de iarnă. Preț:100 lei/buc.,
telefon: 0760.193.089, 0254.730209.

l Ofer pregătire pentru cântăreți
bisericești în formare la un Paraclis
din Deva sau pentru un mic grup coral
mixt. Tel. 0749.073.775.

l Vând 3 butoaie de stejar cu dud,
300 l fiecare, în stare bună. Eventual
schimb cu cereale sau ţuică. Brad,
0752.455.955.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x20 cm. Preț: 480 lei, negociabil,
telefon: 0725.483.189.

l Vând televizor LCD Westwood,
diagonala 50 cm. Preț: 300 lei, telefon:
0743.137.888.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Deva, telefon:
0254.213.819, 0724.576.218.

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

Deva – Criza produsă de
noul coronavirus a pus insti-
tuţiile de cultură în faţa unei
mari provocări. Multe spec-
tacole au fost anulate sau re-
programate, premierele
pregătite pentru public se
amână, sălile sunt goale.

În aceste condiţii, este de
admirat iniţiativa Teatrului
de Artă Deva de a prezenta
publicului piese din reperto-
riul propriu folosind noile
tehnologii. Practic, în fiecare
miercuri, de la ora 19,00,

vom putea vedea pe internet
un spectacol pentru publicul
adult, iar duminica, de la ora
11,00, vom urmări un pro-
gram pentru copii. 

„Bună seara și bine ați
venit la teatru ! Ne bucurăm
că ne onorați cu prezența și ,
pentru că spectacolul nostru
va începe imediat,vă rugăm
să NU închideți telefoanele
mobile, tabletele, laptopurile
etc ...Așezați-vă comod în fo-
tolii și dați play”, scriu cei de
la Teatrul de Artă Deva pe

pagina lor de Facebook.
Totodată, în încercarea de

a preveni răspândirea viru -
sului și pentru a pregăti
revenirea la normalita te,
Teatrul de Artă Deva a luat
toate măsurile necesare, in-
clusiv aceea de a dezinfecta
toate spațiile (sala mare,
foaier, birouri, agenție,
holuri, spații auxiliare etc).
„Sperăm să ne revedem cât
mai curând, în condiții de
maximă securitate!”, scriu cei
de la TAD.

Spectacolele teatrului din
Deva pot fi vizionate 

în tehnologia de 
înaltă definiţie

Deva - Primăria Municipiu -
lui Deva aduce la cunoştinţa
persoanelor care ridică tiche -
tele gratuite de călătorie pen-
tru transportul public local de
la Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” (pensionarii cu ve -
nituri lunare mai mici de
1.000 de lei şi persoanele cu
dizabilităţi gradele I şi II) că
distribuirea biletelor va fi
oprită, vineri, 20 martie 2020,
ca urmare a efectuării activ-
ităţilor de dezinfecţie în clădi-
rea Centrului Cultural. 

Distribuirea tichetelor gra-

tuite de călătorie la Centrul
Cultural „Drăgan Muntean”
Deva va fi reluată luni, 23
martie 2020, la ora 8:00 şi se
va desfăşura după programul
obişnuit (luni-joi – între orele
8:00-13:00 şi vineri – între
orele 8:00-12:00).

În cazul persoanelor care
ridică tichetele gratuite de
călătorie de la sediul
Primăriei Municipiului Deva
(veterani de război şi văduve
de război necăsătorite, foşti
deţinuţi politici, refugiaţi şi
deportaţi, revoluţionari, do-

natori de sânge şi Cetăţeni de
Onoare ai oraşului), progra-
mul de distribuire a biletelor
rămâne neschimbat (luni-
vineri – între orele 9:00-
12:00, camera 24).

Tichete gratuite pentru pensionari

Deva - O iniţiativă relativ
similară are şi Biblioteca
Judeţeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara – Deva, care are o
extrem de bogată colecţie de
carte digitalizată. „Noi suntem
instituția care dăruiește, cu
precădere, acea „frumoasă și
cu folos zăbavă”, cum o numea
cronicarul Miron Costin, adică
cititul cărților. Gândurile
negre le putem alunga în com-
pania unei cărți bune, iar
oferta noastră, a Bibliotecii
Județene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, este extrem
de bogată. Pagina de internet
a bibliotecii (www.bibliote -
cadeva.ro) poate fi explorată
cu mult folos. Acum este mo-
mentul ca mulți dintre noi să-
i cunoască mai bine pe
scriitorii hunedoreni, să cu -
noască mai bine cultura, isto-
ria, etnografia județului
Hunedoara”, spune mana -
gerul instituţiei, Sebastian
Bara. 

Pe site-ul judeţene se poate
accesa link-ul: Biblioteca digi -
tală Hunedoara, o bibliotecă

virtuală ce oferă posibilitatea
de a citi cărțile celor mai im-
portanți scriitori hunedoreni:
prozatorii Radu Ciobanu, Du-
mitru Hurubă, Constantin
Stancu, Radu Igna, Gligor
Hașa, poeții Eugen Evu, Mari-
ana Pândaru, Paulina Popa,
Miron Țic, Dumitru Du-
mitrescu, etnologul Marcel
Lapteș, istoricii Vasile Ionaș,
Ioachim Lazăr, Liviu G. Lazăr,
avocatul Victor Șuiaga și lista
nu e încheiată. 

Tot aici se găsesc lucrări de
referință elaborate de Bi -
blioteca Județeană „Ovid Den-
susianu” Hunedoara-Deva:
biobibliografiile marilor per-
sonalități hunedorene, mono-
grafia monumentală, în cinci
volume, a județului Hune-
doara, monografia municipiu-
lui Deva și istoria Devei,
mo nografia Bibliotecii Jude -
țene elaborată la împlinirea a
65 de ani de la înființarea ei. 

De asemenea, pot fi citite
ziarele apărute în judeţul
Hunedoara în formatul digi-
talizat existent pe site.  

Cărţi ale scriitorilor
hunedoreni, 

în format digital


