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adminiStraţie

Traversăm o perioadă grea, plină de incerti-
tudini și neprevăzut. Ne străduim să le de-
pășim pe toate și să mergem mai departe. 
Și, sigur vom reuși, așa cum au reușit 
înaintașii noștri, în alte perioade istorice. 
Cu ce s-au confruntat ei, vom vedea 
în paginile 8-9.

Fondat de Cornel POENAR

pag.3
Primăriile din judeţ s-au
mobilizat pentru a-i ajuta
pe oameni în lupta cu 
epidemia de coronavirus 
şi pun la dispoziţie servicii
în sprijinul vârstnicilor.

Sănătatepag. 3
Mai multe cadre medicale
s-au vindecat de infecţia 
cu noul coronavirus. La
Petroşani, managerul 
spitalului speră ca secţiile
de Neurologie şi Cardiolo-
gie să fie redeschise. 
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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

Dialog cu dr. Melinda 
MITRANOVICI, medic 
primar, șef secție obste -
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România trece, oficial, la ora de vară, 
în noaptea de sâmbătă (28 martie), 

spre duminică, ora 3 devenind ora 4.
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coronavirusul loveşte
şi în medicii din judeţ
coronavirusul loveşte
şi în medicii din judeţ

Boli Şi pandemii 
care au apărut 
de-a lungul timpului
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- Ce înseamnă pentru
dumneavoastră a fi medic
ginecolog? De ce aţi ales
această meserie?  

- Pentru mine a fi medic
ginecolog este o menire. Nu
am visat dintotdeauna să fiu
medic. În învăţământul pre-
clinic universitar nu mi-am
găsit locul. Dar ulterior, la con-
tactul cu bolnavul, gândirea
medicală efectivă, punerea în
practică a fiziopatologiei în-
văţate au reuşit să mă facă să
descopăr ce înseamnă medic-
ina în realitate. Şi pentru că
am fost întotdeauna o per-
soană practică, am preferat
meseriile chirurgicale unde
beneficiile se văd mai repede,
rezultatele sunt mai concrete.
Ginecologia şi obstetrica am
ales-o pentru că îmbină în
mod fericit tratarea unor boli
cu bucuria de a aduce pe lume
copii. E singura disciplină
unde pacientele vin bucuroa -
se şi sănătoase, nu? Atunci
când urmărim o sarcină sănă-
toasă.

- Ce înseamnă pentru
dumneavostră secţia obste -
trică-ginecologie a Spitalu-
lui Municipal Hunedoara?

- Este locul pe care-l percep
într-un fel ca a doua casă. E
important ca la locul de
muncă să reuşeşti să te simţi
suficient de confortabil încât
să-ţi desfăşori activitatea la
capacitatea ta maximă, să ţi se
ofere standardele de lucru cât
mai înalte, să ai parte de în-
crederea şi înţelegerea colec-
tivului.

- Sunteţi şef de secţie.
Punctaţi-ne pe scurt o ima -
gine a activităţii colectivului
ce îl conduceţi.  

- Aş putea spune că activi-
tatea colectivului este com-
plexă. Pe lângă activitatea

medicală pe care o des-
făşoară, medicii participă la
actualizarea protocoalelor di-
agnostice şi terapeutice
pornind de la protocoalele
naţionale. Actualizarea ia în
calcul şi dotările de care am
avut parte în ultimul an, acum
ne preocupăm de punerea în
funcţiune a aparaturii şi uti-
lizarea acesteia atât pentru di-
agnostic, cât şi pentru
tratament. În plus, sunt impli-
caţi în procedura de acredi tare
a spitalului care pre su pune o
serie de statistici şi documente
pe care trebuie să le întocmim.
Dar colectivul e tânăr şi cu pu -
tere de muncă.

- În anul 2020 aveţi o
agendă bogată? Dacă da,
punctaţi-ne amănunte. 

- Fiind membră în organi-
zaţii internaţionale cum ar fi
ESHRE, ISGE, ISUOG, e indicat
să particip la conferinţe în
străinătate. Aşa am participat
la Milano la Conferinţa ESHRE
având drept temă endometri-

oza. Urma să particip în mar-
tie la Conferinţa ISGE, dar s-a
decalat în decembrie datorită
ameninţării reprezentate de
epidemia cu Covid-19. Voi fi
speeker la o conferinţă în
Sibiu, în mai. Ne dorim să or-
ganizăm în toamnă un work-
shop în uroginecologie
avân du-l ca şi coordonator pe
Prof. Dr. Bumbu Gheorghe. Şi
probabil vor mai apărea pe
parcurs, aceste activităţi sunt
în mişcare, apar alte oportu-
nităţi. Toate acestea, bineînţe-
les, pe lângă activitatea
spita licească.

- Vă amintiţi de cea mai
mare satisfacţie a muncii
dumneavoastră ca gine-
colog

- Cea mai mare satisfacţie e
când salvezi viaţa cuiva. Am
experimentat de mai multe
ori. Nu se poate exprima în
cuvinte groaza cu care intrăm
uneori în sala de operaţie…
sau pe care o trăim în timpul
unei intervenţii chirurgicale…

când nu ştim dacă putem să
facem ceva în beneficiul pa-
cientului care vine în stare
critică… şi sentimentul de
eliberare, când totul se ter-
mină cu bine…., iar apoi când
realizezi că ceea ce ai reuşit să
faci pentru pacient i-a salvat
practic viaţa.

- Dar despre o nereuşită
ce ne puteţi spune?

- Depinde ce anume califi-
caţi drept nereuşite. Pacientul
spre exemplu, care are aştep-
tări maxime raportate la
condiţia bolii sale poate con-
sidera că nu a obţinut tot ce şi-
a dorit de la o intervenţie,
chiar dacă i se explică faptul
că acest lucru e imposibil, sau
poate considera că nu a fost
consiliat suficient. Sunt con -
ştientă că nu voi putea satis-
face toţi pacienţii…, dar
cumva pacientul şi medicul se
aleg unul pe altul. Dar ceea ce
cu adevărat regret ar fi un caz
care mi-a rămas în suflet, este
vorba de un bebeluş care a

dezvoltat un icter nuclear la
scurt timp după naştere: tre-
buia să fiu mai atentă la felul
cum s-a administrat cazul
neavând medic neonatolog la
data respectivă. Nu i s-au
recoltat analizele şi nu s-a
obser vat deteriorarea stării
decât la instalarea icterului.
Era cumva şi datoria mea,
cunoscând situaţia, să fiu
atentă. Dar eram un medic
abia venit în zonă şi nu am re-
alizat importanţa suprave -
gherii într-un alt depar-
 tament.

- Privind pregătirea pro-
fesională, ce amănunte ne
puteţi oferi?

- Cea mai mare realizare
din punct de vedere didactic e
obţinerea titlului de Doctor în
Medicină în 2019, care în
condiţiile actuale este foarte
greu pentru cineva care nu
este în mediul universitar.
Sper din suflet să nu mă
opresc aici.

În orașul de pe Cerna -
Hunedoara
funcționează  pe fon-

dul unor condiții optime,
sub egida Primăriei
Hunedoara, respectiv
D.A.S., așa numitul CEN-
TRUL DE RECREERE AL
PENSIONARILOR.

Stând de vorbă cu coordo-
natorul activității de aici,
Gheorghe CURCĂ (foto), am
aflat că pe bază de legiti-
mație, orice doritor, pen-

sionar poate participa, având
la dispoziție posibilitatea de
consiliere și asistență sani-
tară, dar și de petrecere în
mod plăcut și util a timpului
liber.

În aceste zile, când ne lup-
tăm cu furia coronavirusului,
membrii noștri, sub semnul
responsabilității și respectu-
lui față de legile țării, stau
acasă și implementează re -
gulile igienico-sanitare, în-
grijindu-se pe ei și membrii

familiei lor.
Dar după ce vom trece

peste această criză, ne pro -
punem organizarea unor ac-
tivități educativ-sociale și
sanitare, distractive și spor -
tive.

Așa se face că, zilnic aici
nu se poate vorbi de „timpi
morți”, cuvintele sincere și
inspirate oferă posibilitatea
oamenilor să se cunoască
între ei, să se împriete-
nească.

De fapt, a fi membru al
acestui Centru hunedorean
este o cinste, un prilej de
reale satisfacții recreative,
activitățile ce se vor des-
fășura vor crește în valoare
atât cantitativ, cât și calitativ
- un autentic imbold pe dru-
mul valorificării timpului
liber al pensionarilor.

Pagină realizată de
Ioan Vlad

Georgeta -Ileana 
Cizmaș
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Epidemia de corona -
virus a lovit şi în 
sistemul sanitar din

judeţul Hunedoara.
Deva – Spitalul Judeţean

de Urgenţă (SJU) Deva se
confruntă cu problemele
generate de epidemia de
coronavirus. În ultimele
două zile, doi medici de la
secţia de Oncologie au fost
confirmaţi pozitiv la infecţia
cu virusul COVID-19 şi au
fost internaţi la Spitalul de
Boli Infecţioase din Timi -
şoara. De asemenea, în 
cursul zilei de ieri a fost
anunţată îmbolnăvirea a doi
pacienţi de la secţiile de In-
fecţioase şi Pneumologie. 

Personalul Secţiei de
Pneumologie va intra în au-
toizolare pentru că pacientul
internat acolo nu prezenta
semnele bolii, până la tes -
tarea pentru noul coro -
navirus.

„Secţia de Boli Infecţioase
era pregătită pentru astfel de
cazuri pentru că aici in-

ternăm pacienţii suspecţi,
simptomatici. Toată lumea
este echipată corespunzător.
La Pneumologie se intră în
izolare pentru că pacientul
nu era suspect, nu a fost în
străinătate, nu a avut con-
tacte”, a declarat managerul
SJU Deva, dr. Daniela Roşca.

Secţia de Oncologie a Spi-
talului Judeţean de Urgenţă
(SJU) Deva a intrat miercuri
în carantină, și urmează să se
efectueze activitatea de 
dezinfecție. Atât pacienții, 13
la număr - dintre care unul
se află în fază terminală, cât
și personalul medical din
secție, sunt asimptomatici. În
prezent sunt efectuate tes tă -
rile COVID-19, a arătat con-
ducerea spitalului. 

Sunt şi veşti bune

Pe de altă parte, de la Spi-
talul de Urgenţă din Petro -
şani vin şi veşti bune. Cele 11
asistente medicale, infir-
miere şi îngrijitoare care au

fost internate la Spitalul de
Boli Infecţioase din Tim-
işoara în urma infectării cu
virusul COVID -19, s-au vin-
decat, dar vor mai rămâne
acasă, în izolare, încă 14 zile. 

Potrivit managerului uni -
tăţii medicale din Valea Jiului,
dr. Alin Vasilescu, alţi patru
medici şi două infirmiere şi
îngrijitoare de la Spitalul de
Urgenţă Petroşani, care se
aflau în izolare, au depăşit
acest moment şi se pot
prezenta la serviciu. Ei sunt
primii dintre cei 118 angajaţi
ai spitalului care au fost
nevoiţi să stea acasă 14 zile
după ce  o femeie de 26 de
ani, care revenise din Italia, a
ascuns acest lucru şi a fost in-
ternată la secţia de neurolo-
gie a unităţii medicale.

„Sperăm ca pe finalul aces-
tei săptămâni să putem re-
deschide secţia de neurologie
a spitalului, iar la începutul
săptămânii viitoare, secţia de
cardiologie”, a declarat dr.
Alin Vasilescu.
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Băiţa – „Vă rugăm să staţi
acasă!”, acesta este mesajul pe
care adminitraţia locală din
comuna Băiţa îl transmite tu-
turor cetăţenilor, în contextul
epidemiei de coronavirus. Oa-
menii sunt tentaţi să mai iasă
din casă pentru a se întâlni,
însă autorităţile trag un sem-
nal de alarmă asupra pericolu-
lui care pândeşte şi care poate
afecta şi pe cei mai puternici
dintre ei. 

În vederea ajutorării cetăţe-
nilor comunei, Primăria Băiţa
a organizat un serviciu pro-

priu prin care persoanele cu
probleme sunt ajutate în
procurarea produselor de
strică necesitate.

„Primăria comunei Băiţa
stă la dispoziţia cetăţenilor cu
un serviciu prin care putem
face cumpărăturile impor-
tante. Este vorba despre
medicamente, alimente, pro-
duse de strictă necesitate.
Rugămintea noastră este ca
oamenii să stea acasă! Dacă
aveţi cunoştinţă despre per-
soane care pot fi ajutate în
această perioadă, vă rugăm să

ne anunţaţi prin orice mi-
jloace. Sănătatea noastră este
foarte importantă!”, este
mesajul adresat locuitorilor
comunei Băiţa de către pri-
marul Damian Diniş.

În acest sens, Primăria
Băiţa a instituit un serviciu de
permanenţă la care se
răspunde non-stop la numărul
de telefon 0254.683.110 sau la
email prim.baita@yahoo.com.

„Vă rog să respectaţi reg-
ulile şi să staţi în casă!”, a con-
chis primarul comunei Băiţa,
Damian Diniş.

Anunţ public privind decizia de emitere
a deciziei etapei de încadrare 

SC RCS & RDS SA anunţă publicul interesat asupra
luării  deciziei etapei de încadrare de către APM Hune-
doara în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul ,,TRONSON FIBRĂ OP-
TICĂ PENTRU INTERCONECTAREA LOCALITĂŢII
CĂLAN, JUDEŢUL HUNEDOARA ŞI CUGIR JUDEŢUL
ALBA-SECTOR ORAŞ CĂLAN-LIMITA TERITORIAL AD-
MINISTRATIVĂ CU JUDEŢUL ALBA”‚ propus a fi am-
plasat în Orăştie, comuna Mărtineşti, comuna Beriu,
Comuna Romos, Călan.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fun-
damentează pot fi  consultate la sediul APM Hunedoara
din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25 în zilele de luni-joi între
orele 8-16.30 si vineri între orele 8-14., precum şi la ur-
mătoarea adresă de internet –http://apmhd.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM
Hunedoara .

Luncoiu de Jos: Per-
soanele singure sunt
ajutate să-şi cumpere

cele necesare
Luncoiu de Jos – Adminis-

traţia locală din comuna Lun-
coiu de Jos s-a mobilizat
pentru a-i ajuta pe oamenii
care au nevoie de sprijin în
aceste zile. Autorităţile au pus
la dispoziţie mai multe nu-
mere de telefon la care se pot
suna persoanele singure, fără
sprijin, pentru a fi preluate în
evidenţă şi a li se efectua
cumpărăturile de bază.

„În urma măsurilor luate
de Guvernul Romaniei, res -
pectiv emiterea Ordonanţei
Militare nr. 2/22.03.2020,
prin care se restrânge circu-
laţia persoanelor, Primăria
comunei Luncoiu de Jos reco-
mandă persoanelor singure,
fără sprijin, să apeleze la au-
torităţile locale în vederea
procurării produselor de
strictă necesitate (contra
cost), apelând următoarele nr.
de telefon: Primar
0737442442; Viceprimar
0731404201; Şef SVSU
0731404206. De asemenea,
se pot pune la dispoziţia
locuitorilor declaratiile tip, pe
propria răspundere, pentru a
se putea deplasa în vederea
achiziţionării produselor de
strictă necesitate, urgenţă
(consult medical)”, a informat
Primăria Luncoiu de Jos.

Potrivit primarului Călin
Dud, momentele grele prin
care trecem pot fi depăşite
pentru că lumea satului a fost
mereu „una cumpătată, aşe -

zată şi degrabă săritoare să-şi
ajute semenii”.

„Conform noilor măsuri,
trebuie să stăm acasă, să
avem grijă de părinții și
bunicii noștri. Nu, nu ne va fi
ușor, dar nici nu o să fie o cor-
voadă toată treaba asta. Așa
cum ei ne-au crescut, tot așa
va trebui să avem și noi
atenția îndreptată către ei. Iar
asta nu e o chestiune nouă,
copiii românilor au avut
mereu o relație special[ cu
părinții lor. 

Va fi bine, noi ne orga-
nizăm să-i ajutăm pe cei care
sunt singuri și au nevoie, eu,
din funcția de primar, înțeleg
foarte bine că trebuie să fiu
primul care să ajut comuni-
tatea care m-a angajat tocmai
pentru astfel de momente.
Pentru a avea puterea și tim-
pul să fim alături de cei mai
greu încercați, îi rog pe pri-
etenii mei să fie de ajutor
familiilor lor, vecinilor și pri-
etenilor. Noi vom fi la datorie”,
a precizat edilul local. 

Primăriile din judeţ 
s-au mobilizat în sprijinul

oamenilor din 
comunităţile locale

Băiţa: Vă rugăm să staţi acasă!

Secţiile de Oncologie şi
Pneumologie ale SJU Deva,

afectate de COVID-19
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Crişcior – Măsurile supli-
mentare de igienă impuse de
epidemia cu noul coronavirus
sunt puse în practică de au-
torităţile locale din comuna
Crişcior. Astfel, pe lângă nor -
mele obişnuite, Comi tetul
local pentru situaţii de ur-
genţă a decis ca trotuarele şi
străzile din comună să fie
spălate cu o soluţie pe bază
de clor, pentru o eficienţă
maximă a dezinfecţiei. 

„Prioritatea noastră este să
informam corect cetăţenii. În-
cepând din data de 16 martie
avem serviciul de perma-
nenţă la sediul primăriei,
unde se poate suna la orice
oră pentru a clarifica nelă-
muririle”, a precizat primarul
comunei, Ovidiu Furdui.

Acesta a ţinut să dezmintă,
chiar pe pagina oficială a

primăriei, faptul că este per-
fect sănătos şi că nu a interac -
ţionat cu nicio persoană
suspectă sau infectată cu noul
coronavirus, după ce mai

multe persoane au sunat, în-
grijorate, de starea de sănă-
tate a primarului.

Având în vedere Ordonanţa
Militară nr.2/ 21.03.2020 a

Ministerului Afacerilor In-
terne şi Hotărârea nr. 4/ 2020
a CLSU Crişcior, prin care se
restrânge circulaţia per-
soanelor, Primăria comunei

Crişcior pune la dispoziţia
cetăţenilor declaraţiile tip
pentru verificarea motivului
deplasării. 

„Referitor la persoanele în
vârstă de peste 65 ani, fără
susţinători sau alte forme de
ajutor, pentru minimalizarea
expunerii lor în afara
locuinţelor, Primăria Criscior
va asigura aprovizionarea şi
transportul celor strict nece-
sare traiului zilnic. Produsele
vor fi achiziţionate în funcţie
de lista şi banii oferiţi de per-
soanele în cauză”, au men ţio -
nat autorităţile locale.
Informaţii suplimentare se
pot obţine la numerele de tele-
fon: 0254616367 - Primăria
Crişcior, 0753079115 - vi-
ceprimar Polverea Gelu şi
0742322845 - şef SVSU Ter-
chia Ovidiu.

Crişcior: Trotuarele şi străzile sunt
dezinfectate cu soluţie de clor

Veţel – Comitetul local
pentru situaţii de urgenţă al
comunei Veţel s-a întrunit de
mai multe ori şi a luat decizii
importante pentru pre-
venirea răpândirii epidemiei
de coronavirus. Toate aceste
măsuri sunt în concordanţă
cu ordinele dictate de ordo-
nanţele militare şi starea de
urgenţă ce au fost impuse pe
teritoriul României.

Potrivit primarului co-
munei Veţel, Ioan Henţiu,
terenurile de sport, parcurile
şi căminele culturale au fost
închise. 

„În sediul primăriei am re-

stricţionat accesul, pentru a
soluţiona cererile oamenilor
fiind desemnate persoane
din aparatul instituţiei care
preiau problemele oamenilor
la un oficiu. Problemele sunt
rezolvate fără ca oamenii să
se mai deplaseze pe compar-
timentele la care ar fi avut
nevoie, în mod normal, să co-
munice aspectele care îl in-
teresau. Toate activităţile
artistice sau care impuneau
folosirea spaţiilor din cămi -
nele culturale au fost in-
terzise, la nivel naţional. Prin
urmare, am fost nevoiţi să-i
refuzăm pe unii cetăţeni care

aveau în plan organizarea
unor evenimente familiale”, a
declarat primarul comunei
Veţel, Ioan Henţiu.

Edilul local a mai arătat că
termenul pentru plata im-
pozitelor şi taxelor locale cu
reducerea de 10% a fost pre-
lungit până la sfârşitul lunii
iunie. 

„Sperăm să dăm dovadă
de înţelepciune în aceste mo-
mente grele şi să acţionăm în
aşa fel încât să nu fim afectaţi
şi să trecem cu bine de
această epidemie”, a conchis
primarul comunei Veţel.

Veţel: Parcurile şi terenurile
de sport au fost închise

Râu de Mori – Adminis-
traţia locală din comuna Râu
de Mori s-a adaptat la noile
norme de sănătate impuse
de prevenirea răspândirii
epidemiei de coronavirus. La
sediul instituţiei a fost impus
un nou regulament prin care
cetăţenii îşi pot rezolva pro -
blemele pe care le au în
cadrul primăriei, dar fără să
interacţioneze foarte mult cu
angajaţii de acolo. 

„Cetăţenii care au o pro -
ble mă se prezintă la sediul
primăriei şi intră în legătură
cu un poliţist local şi o anga-
jată a instituţiei. Aceştia
preiau solicitarea oamenilor,
se deplasează la comparti-
mentele de specialitate şi re-
zolvă cererea cetăţeanului. În
acest fel, oamenii nu mai
intră în primărie. Primesc

documentul solicitat doar
atunci când acesta este gata.
Evităm, astfel, riscurile inu -
tile”, a explicat primarul co-
munei Râu de Mori, Niculiţă
Mang.

El a mai arătat că adminis -
traţia locală a decis să nu
suspende eliberarea adeve -
rinţelor pentru APIA, deoa -
rece, la reluarea procedurii
s-ar fi produs înghesuială, iar
oamenii ar fi pierdut timp în
mod inutil. Fiecare om va de-
clara apoi la APIA ceea ce
cultivă şi pe care dintre te -
renuri. 

Pe de altă parte, în co-
mună au fost două familii
care au venit din străinătate
şi au fost nevoie să rămână în
izolare la domiciliu, însă fără
să fie întâmpinate probleme
deosebite. 

Râu de Mori: Activitatea
primăriei, regândită 

în funcţie de noile
norme de sănătate
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Pui – Autorităţile locale
din comuna Pui s-au aliniat
celorlalte primării din jude -
ţul Hunedoara în ceea ce
priveşte măsurile pentru
prevenirea răspândii epi-
demiei de coronavirus. 
Populaţia a fost informată
despre riscurile infecţiei, de-
spre modalităţile de pre-
venire, măsurile de igienă,
dar şi despre documentele

pe care trebuie să le com-
pleteze atunci când oamenii
iasă din casă.

În acest context, este
destul de greu ca acţiunile de
ecologizare programate pen-
tru această primăvară să fie
continuate în ritmul pre-
văzut. „Am început să facem
curăţenia de primăvară, dar
ne lovim de noile reglemen-
tări generate de contextul ac-

tual. Am lucrat, până zilele
trecute, cu persoanele care
beneficiază de ajutor social”,
a arătat primarul comunei
Pui, Victor Stoica.

În contextul bugetelor
aprobate pentru acest an,
eforturile autorităţilor locale
se îndreaptă acum spre acce-
sarea unor surse de fi-
nanţare nerambursabile prin
diferite programe, fie eu-
ropene, fie guvernamentale.
Prioritare sunt proiectele ce
vizează infrastructura comu-
nităţii locale, iar un exemplu
este proiectul prin care pri-
marul îşi propune introdu -
cerea gazului metan în
co mună.

„Avem un proiect întocmit
în acest sens. Dacă va apărea
o sursă de finanţare, atunci
vom depune imediat proiec-
tul care să prevadă alimenta-
rea cu gaze naturale pentru
11 din cele 12 sate ale co-
munei. Valoarea estimată a
proiectului se ridică la circa
6 milioane de euro”, a pre-
cizat primarul comunei Pui,
Victor Stoica.

Pui: Problemele administrative
nu ţin cont de vremuri Orăştie - Preţul apei furni -

zate abonaţilor de către
opera torul regional de apă Ac-
tivitatea Goscom Orăştie este
cel mai mic din ţară, adică
2,85 lei/mc. Cum s-a ajuns la
această performanţă? Nu
foarte uşor, este răspunsul
managementului companiei,
care a făcut unele precizări ce
ţin de forma în care a fost gân-
dită activitatea pe termen
mediu şi lung.

Administraţia operatorului
regional de apă Activitatea
Goscom Orăştie a înţeles că
obiectivele de performanţă
pot fi atinse doar cu ajutorul
unor echipe dedicate proiec -
telor la care lucrează şi cu un
program de investiţii clar.

Astfel, anul trecut valoarea
investiţiilor realizate din surse
proprii s-a ridicat la 365.000
de euro, bani care au ajutat la
dezvoltarea echipamentelor
de producţie şi la dotări nece-
sare pentru intervenţii rapide
în sistemul de alimentare cu
apă şi canalizare. 

Cel mai scump, dar şi cel
mai eficient echipament este o
autovidanjă modernă, în va -
loare de 210.000 euro, care

permite depistarea şi inter-
venţia rapidă la avariile de pe
reţea, acestea putând fi iden-
tificate cu ajutorul unei ca -
mere video.

Investiţiile au fost cele care
au ajutat şi la creşterea perfor-
manţelor reţelelor, ajun gâ n -
du-se ca pierderile de apă să
se reducă cu 26% în ultimii
trei ani.  „Investiţiile preconi -
zate pentru anul 2020 vor de-
termina o nouă scădere a
pier derilor de pe reţea. În
plus, livrăm o apă de o calitate
foarte bună. De asemenea,
prin investiţiile realizate am
reuşit să finalizăm lucrările la
conducta de alimentare cu
apă care subtraversează râul
Mureş, construită special pen-
tru satele Rapoltu Mare, Folt şi
Bobâlna”, spune directorul Ac-
tivitatea Goscom Orăştie,
Nicolae Timariu.

Circa 2.000 de abonaţi din
comuna Rapoltu Mare nu vor
mai avea probleme cu ali-
mentarea cu apă rece. Practic,
apa rece pentru cele trei lo -
cali tăţi va fi adusă din staţia de
tratare de la Orăştie, urmând
ca satul Boiu să fie alimentat
din vechea rezervă. 

Activitatea Goscom Orăştie: 

Cel mai mic preţ al apei din ţară
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E
venimentul pentru
care japonezii au
cheltuit peste 12 mi-

liarde de dolari se va orga-
niza în 2021, ceea ce
dovedeşte că acest an e
unul compromis pentru
sport. Comitetul Olimpic
Internaţional (CIO) a pro-
gramat, ieri o şedinţă ex-
traordinară, de criză, cu
guvernul japonez şi cu

Comitetul de Organizare
pentru a decide soarta
evenimentului. Decizia a
fost una unanimă și
Jocurile Olimpice se vor
organiza în 2021.

Premierul Japoniei a
apărut în faţa jurnaliştilor,
după discuţiile cu oficialii
CIO, în frunte cu preşedintele
Thomas Bach. „Am propus
amânarea Jocurilor cu un an

şi preşedintele Bach a fost
sută la sută de acord. Aceste
jocuri vor fi un testament al
înfrângerii virusului", a de-
clarat oficialul japonez.

E pentru prima dată în is-
torie când Jocurile Olimpice
nu se vor organiza conform
planificării, fără ca vreun con-
flict militar să fie în desfăşu-
rare. În trecut, în 1916, 1940

şi 1944, Jocurile au fost anu-
late din cauza celor două
Războaie Mondiale

În circumstanțele actuale și
pe baza informațiilor
furnizate de OMS astăzi,
președintele COI și premierul
Japoniei au ajuns la concluzia
că Jocurile Olimpiadei a
XXXII-a de la Tokyo trebuie să
fie reprogramate la o dată de
după 2020, dar nu mai târziu
de vara 2021, pentru a proteja
sănătatea sportivilor, a tu-
turor celor implicați în
Jocurile Olimpice și a comu-
nității internaționale.

Liderii au convenit că
Jocurile Olimpice de la Tokyo
ar putea sta ca un far al sper-
anței lumii în aceste vremuri
tulburi și că flacăra olimpică
ar putea deveni lumina de la
capătul tunelului în care se
află lumea în prezent. Prin ur-
mare, s-a convenit că flacăra
olimpică va rămâne în Japo -
nia. S-a convenit, de aseme-
nea, că Jocurile vor păstra
numele Jocurile Olimpice și
Paralimpice Tokyo 2020.  

Este o lovitură uriașă pen-
tru orașul Tokyo și Japonia,
care s-au pregătit cu grijă de
ani buni pentru a găzdui cel
mai mare eveniment sportiv
din lume în perioada 24 iulie

- 9 august, urmate de Jocurile
paralimpice din 25 august
până pe 6 septembrie.

Oricum  situația  din ul-
timele zile a fost greu de ges-
tionat de către  și Comitetul
Olimpic de Organizare de la
Tokyo 2020, deoarece  au fost
cereri urgente din partea an-
umitor federații inter-
naționale, cu privire la
clarificarea variantelor de an-
ulare sau amânare  a com-
petiției,în condițiile în care
mai multe comitete naționale
au făcut anunțuri despre
neparticiparea la ediția din
acest an a Jocurilor Olimpice.

Mai mult, în această pe-
rioadă marea majoritate a
evenimentelor sportive ma-
jore au fost strămutate de la
începutul crizei din Europa, la
începutul lunii martie: de la
cursele principale de ciclism
la Euro Footbal, turneul de
tenis de la Roland Garros,
lumea sportului fiind  în
impas.

Japonia a luat cea mai înțe-
leaptă decizie, chiar dacă pe
partea japoneză  au fost păs-
trate speranțele că se vor or-
ganiza întrecerile olimpice la
Tokyo, în ciuda crizei  mondi-
ale de pandemie a coron-
avirusului.

Jocurile olimpice de la Tokyo
s-au amânat

F
ederația Internațională
de Atletism(IAAF) in-
tenționează să amâne

Campionatele Mondiale de
anul viitor de la Eugene
(Statele Unite) și să le repro-
grameze pentru 2022, ceea
ce înseamnă primul pas în
plus după amânarea
Jocurilor Olimpice de la
Tokyo pentru 2021.

„Am început deja discuțiile
cu comitetul de organizare cu
privire la posibilitatea amână -
rii Campionatelor Mondiale
până în 2022”, a declarat un
purtător de cuvânt al IAAF. Or-
ganizatorii au contactat, la
rândul lor, toate părțile intere-
sate ale Campionatelor Mon-
diale și ne-au asigurat că
lucrează cu toți partenerii
pentru a se asigura că Eugene
va putea găzdui Campionatele
Mondiale la o altă dată, dacă
este necesar”, a mai spus
purtătorul de cuvânt al IAAF.

„Dacă Mondialele de Atle -

tism planificate pentru Eu-
gene (Statele Unite) în 2021
vor fi amânate până în 2022,
acest lucru simplifică sarcina
Comitetului Internațional
Olimpic care a amânat ediția
din acest an a Jocurilor
Olimpice de la Tokyo pentru
2021”, anunță și prestigiosul
cotidian de sport, L’Équipe.

Organizarea Campiona -
telor Mondiale de Atletism în
2021 a fost considerată drept
unul dintre obstacolele ma-
jore pentru amânarea Jocu -
rilor Olimpice pentru un an.
IAAF a amânat deja Campi-

onatele Mondiale indoor, pro-
gramate la Nanjing, cu un an.
Mai mult,președintele Fede -
rației Internaționale de Atle -
tism, Sebastian Coe, a trimis, la
rândul lui, o scri soare către
Comitetul Olimpic Interna -
țional, pledând pentru amâ na -
rea Jocurilor Olimpice,
pro gramate în perioada 24
iulie – 9 august.

Organizarea întrecerilor
din Japonia un an mai târziu
este cea mai bună variantă în
condițiile în care pandemia de
coronavirus se extinde pe ma-
pamond.

F
ostul mare handba -
list Cristian Gațu, 
a fost internat de 

urgență în spital după ce
a făcut atac cerebral.                                   

Cristian Gațu, 74 de ani,
fost dublu campion mondial
la handbal cu echipa Ro -
mâniei și fost președinte al
Federației Române de Hand-
bal, e acum internat la Spi-

talul Militar din Capitală,
după ce a suferit acest atac
cerebral.

Urmează ca el să fie diag-
nosticat de către cadrele
medicale de la spitatul bu-
cureștean și în funcție de
rezultatele obținute el să fie
operat.

Şi îi dorim însănătoşire
grabnică!

HandbalAtletism:  Campionatele Mondiale
din 2021 reprogramate în 2022?
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C
onducătorii turneu-
lui de tenis de la
Wimbledon au emis

un comunicat în care
enumeră posibilele sce-
narii pentru competiția
din 2020. Anularea e
luată în calcul. Turneul
este programat în pe-
rioada 29 iunie -12 iulie
iar Roland Garros a fost
mutat pentru perioada
20 septembrie - 4 oc-
tombrie

Turneul de la Wimbledon
se dispută pe iarbă, iar
amânarea este o variantă di-
ficilă chiar din acest motiv.

Suprafața de joc și-ar pierde
din atribuții dacă evenimen-
tul ar fi mutat spre finalul
anului calendaristic, se pre-
cizează în comunicatul emis
de oficialii de la All England
Lawn Tennis & Croquet
Club. Cum desfășurarea cu
porțile închise este exclusă
din start, cea mai probabilă
soluție rămâne anularea
competiției din 2020.

„Provocarea fără prece-
dent la care ne supune
COVID-19 continuă să ne
afecteze modul de viață în
moduri pe care nu ni le-am

fi imaginat. Gândurile noas-
tre sunt alături de cei afec-
tați în Regatul Unit al Marii
Britanii și în întreaga lume.
Cel mai important aspect
este cel legat de sănătatea
publică și suntem deciși să
luăm o decizie responsabilă.
Muncim să ne ducem pla-
nurile din 2020 la bun
sfârșit. O decizie finală vom
lua într-o ședință progra-
mată săptămâna viitoare”, a
declarat Richard Lewis, di-
rectorul executiv al All Eng-
land Lawn Tennis & Croquet
Club.

F
ederația Internațio -
nală de Gimnastică,
printr-un comunicat

transmis tuturor   struc-
turilor afiliate la nivel
mondial, salută decizia de
reprogramare a Jocurilor
Olimpiadei a XXXII-a de la
Tokyo la o dată dincolo de
2020, dar cel târziu în
vara anului 2021. Această
decizie le va permite gim-
nastilor să-și reorganizeze
pregătirea pentru Jocurile
Olimpice.

„Președintele CIO, Thomas
Bach și premierul Japoniei,
Shinzo Abe, au luat o decizie
foarte curajoasă. În această
situație dificilă, trebuie să fim
uniți și susținători”, a comen-
tat președintele FIG, Morinari
Watanabe.

„Făcând acest lucru, sun-
tem siguri că Jocurile de la
Tokyo vor fi, mai mult decât
oricând, sărbătoarea exce-

lenței, solidarității și priete-
niei în jurul sportului. Vom
face tot posibilul pentru ca
aceste Jocuri să fie istorice ”, a
adăugat el.

FIG menționează că va face
tot ce este necesar pentru a-
și adapta calendarul eveni-
mentelor pentru a se potrivi
cu noile date ale Jocurilor
Olimpice care vor fi stabilite
ulterior deși amânarea Jo -
curilor Olimpice va avea mai
multe repercusiuni asu pra
competițiilor de gimnastică.
Forul international  va  evalua
toate implicațiile rezultate
din această amâ nare și va ex-
amina cu atenție ce ajustări
sau modificări ar trebui să fie
făcute pentru viitoarea pe-
rioadă , totul în interesul și
siguranța spor ti vilor, urmând
aceste modificări să fie aduse
cu rapiditate la cunoștința
celor direct implicați.

GimnasticăTenis de câmp:
Turneul de la Wimbledon

s-ar putea amâna 

A N U N Ţ

Comuna Sălaşu de Sus, titular al planului: ,,Amenajament pastoral pentru pajiştile pro-
prietatea comunei Sălaşu de Sus’’, comuna Sălaşu de Sus, nr. 114,  judeţul Hunedoara, aduce
la cunoştinţa publicului ca decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare
conform H.G nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu. Propuner-
ile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaris-
tice, la sediul A.P.M Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25.

A N U N Ţ

Comuna Sălaşu de Sus, titular al planului: ,,Amenajament pastoral pentru pajiştile pro-
prietarilor şi/sau deţinătorilor legali comunei Sălaşu de Sus’’, comuna Sălasu de Sus, nr.
114, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţa publicului ca decizia etapei de încadrare, din
procedura de reglementare conform H.G nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului
fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în
termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M Hunedoara, Deva, str. AurelVlaicu nr. 25.



T
raversăm o perioadă
grea, plină de incerti-
tudini și neprevăzut.

Ne străduim să le depășim
pe toate și să mergem mai
departe. Și, sigur vom
reuși, așa cum au reușit
înaintașii noștri, în alte pe-
rioade istorice. Cu ce s-au
confruntat ei, vom vedea în
continuare.

Când se declară 
pandemia?

Așa după cum subliniază
OMS, o pandemie reprezintă
răspândirea la nivel mondial a
unei noi boli. Ea apare atunci
când un virus se răspândește
în întreaga lume, iar majori-
tatea oamenilor nu sunt
imuni la el. De-a lungul timpu-
lui, au fost pandemii care au
provocat milioane de decese.
Iată câteva dintre ele:

Tifosul 
Boală infecțioasă acută și

contagioasă, transmisă de la
om la om prin intermediul pă-
duchelui, Tifosul a provocat,
de-a lungul istoriei, nu-
meroase epidemii. Astfel că:

• În anul 1093, a fost sem-
nalată o epidemie de tifos la o
mănăstire din apropierea
oraşului Salerno, Italia. 

• Epidemiile s-au răspândit
în Europa între secolele XVI –
XIX, izbucnind în timpul
Războiului Civil Englez, Răz -
boiului de 30 ani, Războaielor
Napoleoniene și între anii
1918-1922 ucigând peste trei
milioane de oameni. 

• Epidemii mari au fost în
mai multe rânduri și în Ir-
landa, între anii: 1816-1819,
spre sfârşitul anilor 1830, dar
şi în perioada Marii Foamete
Irlandeze (1846-1849).

• În America au avut loc
epidemii de tifos  între anii
1837-1873, în New Hamp-
shire, Baltimore, Memphis,
Philadelphia şi Washington
DC. 

• Primul Război Mondial a
însemnat trei milioane de
morţi în Rusia şi chiar mai
mulţi în Polonia şi România,
potrivit unimedia.ro. 

• După anii '90 și până în
prezent, au fost doar cazuri
sporadice și mici focare în
zonele montane din America
Centrală și de Sud (mai ales în
Peru), în Africa (Burundi,
Uganda, Etiopia, Nigeria și
Rwanda), Rusia și Kazahstan,
precum și în mai multe state
din estul Statelor Unite,
potrivit wikipedia.ro

• Vaccinul contra tifosului a
fost descoperit abia în timpul
celui de-al Doilea Război
Mondial.

Holera
Această boală contagioasă,

cauzată de o bacterie, a provo-
cat și ea peste trei milioane de
morți, în timp. Numai în anul
1827, holera devenea cea mai
temută boală a secolului. Este
răspândită, de obicei, prin apa
contaminată. Boala provoacă
o diaree severă și deshi -
dratare. Dacă nu este tratată,
poate deveni fatală, în câteva
ore. Boala mai persistă încă în
Africa, Asia de Sud, Haiti, unde
din cauza, sărăciei, războiului
sau dezastrelor naturale, oa-
menii locuiesc în condiții

mizere. Și astăzi, în pofida
dezvoltării extraordinare ale
medicinii moderne, holera
rămâne o boală care face
multe victime. (historia.ro)

Malaria 
Este una din cele mai

cunoscute boli infecțioase și
omoară aproximativ două
milioane de oameni anual.
Paraziţii sunt răspândiți de
femela ţânţarului Anofel.
Boala este foarte răspândită
în regiunile tropicale şi sub-
tropicale, în anumite locuri
din Asia şi Africa. Cu toate
eforturile făcute, nu au avut
loc schimbări semnificative în
zonele expuse riscului,
potrivit historia.ro

Gripa spaniolă
Epidemia a curmat viața a

zeci de milioane de oameni,
pe parcursul unui singur an.
Se estimează că, între anii
1918 şi 1920 gripa a ucis între
3% şi 6% din populaţia glo -
bului. Se spune că gripa spa -
niolă din anul 1918 a
pro vocat tot atâţia morţi ca
Primul Război Mondial. Gripa
spa niolă a fost răspândită în
toată lumea de către soldații
care se întorceau acasă, mulți
dintre ei fiind infectați în tim-
pul războiului.

Chiar dacă Spania nu a
făcut parte din conflict, a in-
format cel mai mult despre
cazurile de gripă. În acea pe-
rioadă de război şi de epi-
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Pandemie de Covid-19
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat  epidemia

de Covid-19 drept ″pandemie″, după ce numărul cazurilor
de îmbolnăviri și decese au ajuns la o cifră alarmantă.

Boli şi pandemii care au apărut 
de-a lungul timpului

• 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

”Du-te poporul meu, intră în cămările
tale și închide ușa după tine; ascunde-te

puține clipe, până când mânia va fi 
trecut!” - este cuvântul lui Dumnezeu

adresat poporului, prin profetul Isaia, în
moment de cumpănă.(www.doxologia.ro)



demie, activitatea economică
s-a prăbuşit şi a impulsionat
enorm mişcările migratorii
(tv8.md).

Ciuma 

A fost provocată de o bac-
terie, transmisă prin purici și
șobolani, care infestau oraşele
medievale scrie wikipedia.ro. 

• În timpul celui de-al
doilea an al Războiului pelo-
ponesiac (430 î.H.), oraşul-
stat Atena a fost lovit de o
epidemie teribilă, cunoscută
sub numele de “Ciuma
Atenei”. În plin război cu
Sparta, în Atena erau mulţi
refugiați, care locuiau în con -
diții de igienă precară, iar
acest lucru a amplificat efec -
tele epidemiei.

• ”Ciuma antonină” (165-
180) care a lovit Imperiul
Roman, l-a ucis inclusiv pe îm-
păratul Marcus Aurelius. 

• Mai târziu, ciuma s-a
manifestat în sud-vestul Asiei
Centrale, răspândindu-se apoi
în Europa spre sfârşitul anilor
1340. Se estimează că
Moartea Neagră, cum mai era
denumită, ar fi ucis între o
treime şi două treimi din 
populaţia Europei. 

• Are trei forme – ciuma
bubonică, ciuma septicemică
şi cea pneumonică, fiecare
dintre acestea având simp-
tome specifice printre cei in-
fectaţi. 

• Epidemia de ciumă a  dus
la dispariția comerțului, la
prăbușirea orașelor, oamenii
adăpostindu-se, de frică, la
sate. 

Variola

Este boala care a provocat
peste 300 de milioane de morţi.
Decesele erau provocate de
febra foarte mare, deshidratare
sau alte complicaţii. Rata de
supravie țuire era doar de 30%.
În plus epidemia a desfigurat
milioane de persoane având în
vedere că provoacă pustule
care lasă urme permanente pe
faţă. Boala este considerată
eradicată din anul 1980, când a
avut loc o intensă campanie de
vaccinare. OMS a certificat
eradicarea bolii în anul 1979,
potrivit oddee.ro.

Pojarul

A provocat moartea a peste
200 de milioane de oameni, de-
a lungul timpului. Boala se car-
acterizează prin  bubițe mici
roșii, care apar pe piele. Virusul
este în stare de incubație 21 de
zile, dar primele simptome pot
apare după 10 zile. Și pentru
această boală, progresele ști-
inței au dus la dezvoltarea
triplului vaccin antiviral, efec-
tuat copiilor, avându-se în
vedere că nu există un trata-
ment specific, ci doar poate pre-
veni contagierea.

Gripa A (H1N1)

A fost provocată de un virus
și a avut loc în urmă cu 11 ani.
Descoperit recent, noul virus
gripal care se transmite la om,
conține gene de la viruşii gripei
porcine, aviare şi umane.  Simp-
tomele acestei gripe sunt
asemănătoare cu ale gripei se-
zoniere umane: febră, simp-
tome respiratorii, cum ar fi tuse
şi secreţii nazale, dureri în gât.
Pot apare și alte simptome, cum
ar fi: dureri generalizate (în
special dureri musculare), ce-
falee, frisoane, oboseală, vomă
sau diaree (care nu sunt carac-
teristice gripei, dar au fost ra-
portate în unele din recentele
cazuri de gripă cu noul virus).
Chiar dacă la 10 august 2010,
OMS a anunţat sfârşitul pan-
demiei, virusul a înconjurat
lumea, infectând între 11 și
21% din populație. La nivel
global, 80% dintre decesele
provocate de această gripă ar fi
avut loc în cazul persoanelor
mai tinere de 65 de ani. (rfi.ro) 

HIV - 25 de milioane 

de morţi

SIDA, această epidemie
cumplită, a provocat peste 25
de milioane de decese, stigma-

tizând, totodată, o mare parte a
populației. Boala este provocată
de Virusul Imunodeficienţei
Umane (HIV), care produce o
infecţie cronică, ireversibilă, cu
distrugerea progresivă a meca -
nismelor de apărare a organis-
mului şi instalarea, după un
interval variabil de timp, a Sin-
dromului de imunodeficienţei
dobândite (SIDA). Chiar dacă
nu are vindecare, există totuși
tratamente pentru ameliorarea
vieții persoanelor afec  tate,
potrivit stirileprotv.ro

Cu toate acestea, a fost și
rămâne un mare risc pentru în-
treaga planetă. Despre originea
bolii, locul și momentul izbuc-
nirii ei nu se știe exact. Se pre-
supune, totuși, că ar fi fost
provocată de maimuțele din
Africa.

Gripa din Hong Kong

A fost provocată de o variaţie
a gripe A H3N2 și s-a răspândit
foarte repede peste tot în lume.
S-a declanşat în 1968, fiind cea
de-a treia pandemie de gripă
din secolul XX, în care au murit
un milion de oameni.

Ebola

S-a manifestat, pentru pri -

ma oară în anul 1976, în Congo,
în apropierea unui râu cu nu-
mele Ebola. Dar în anul 2014
epidemia a avut un impact
foarte puternic, s-a extins și în
alte țări din Africa de vest. S-a
transmis la oameni prin con-
tactul cu animalele sălbatice.
Până în anul 2015, boala a cur-
mat 11 314 vieți. Chiar dacă în
prezent este ținută sub control,
mai sunt încă raportate noi
cazuri. ( cdc. gov). 

Sindromul acut 

respirator sever 

(SARS)
Provine din Asia și a infec-

tat foarte multe țări. Până în
iulie 2003, când s-a reușit
punerea sub control a epi-
demiei s-au înregistrat 8000
de persoane bolnave și 774 de
decese. Boala s-a răspândit
rapid, prin contactul cu flu-
idele unei persoane infectate,
inclusiv picăturile microscop-
ice de mucus sau salivă, care
ajung în aer prin strănut sau
tuse. Din această cauză, a cres-
cut popularitatea măștilor
chirurgicale purtate de oa-
meni în locuri publice, potrivit
tv8.md. 

Cornelia Holinschi
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Vineri, 27 martie , ora 21,00

Dragostea costă! 
Comedia romantică ”Dragostea costă” îl aduce în prim-

plan pe Miles Massey, un avocat specializat în divorțuri, care
are o listă impresionantă de clienți. În urma numeroaselor
succese, Miles începe să se plictisească și este în căutarea
unor noi provocări. Lucrurile se schimbă atunci când el în-
tâlnește un adversar pe măsură. Este vorba de Marylin, care
vânează averea fostului soț, Rex, dorind să obțină cât mai
mult de pe urma divorțului. Dar Rex este clientul lui Miles,
un avocat strălucit, și nu se alege cu nimic. Pentru a-și duce
planul la bun sfârșit, Marylin plănuiește să-și ia revanșa,
apelând la tot felul de tactici secrete.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Încă de la începutul veți re-
nunța la acțiunile lipsite de con-
sistență și vă îndreptați atenția
spre lucruri noi, care vă pot
aduce satisfacții în viitor. La
locul de muncă se conturează
aspecte financiare importante.
Poate fi vorba de o mărire de
salariu sau despre o avansare.

Ar fi de dorit să evitați specu-
lațiile financiare sau investițiile
nesigure. S-ar putea să faceți
unele călătorii scurte, unde vă
veți întâlni cu persoane impor-
tante, care vă pot ajuta în viitor.
Este nevoie să fiți mai atenți la
cheltuieli și să faceți ceva
economii. 

Sunteți foarte agitați pentru că
lucrurile nu se desfășoară așa
cum v-ați imaginat. Este vorba
de o lucrare importantă pe care,
ca să o finalizați, aveți nevoie de
acceptul mai multor persoane.
Dacă vă mobilizați, veți reuși să
faceți tot ce v-ați propus. Totul
este să vă păstrați calmul!

În familie vor avea loc mo-
mente importante, care pot
aduce schimbări majore în ac-
tivitatea voastră. Aveți discuții
cu un frate sau văr, legate de o
moștenire. Fiți prevăzători în
tot ce întreprindeți și pentru
orice schimbare, consultați un
specialist.

La serviciu sunteți foarte solicitați
pentru proiecte de anvergură și
se anunță schimbări importante.
Fie că este vorba de unele reguli
noi, fie că vor apare priorități în
familie. Trebuie să vă păstrați
calmul, indiferent de situație și să
chibzuiți bine lucrurile înainte de
a lua o hotărâre definitivă.

Trebuie să aveți mai multă în-
credere în forțele voastre,
atunci când este vorba de o
hotărâre importantă. Încercați,
în unele situații, să lăsați ca lu-
crurile să se rezolve de la sine,
iar dacă nu este posibil, re-
nunțați. Vă veți reîntâlni cu per-
soane dragi, din trecutul vostru.

Proiectele începute se apropie de
finalizare. Vor avea loc schim-
bări importante la serviciu, iar
relațiile profesionale și partene-
riale se vor îmbunătăți. Este
posibil să primiți o sumă impor-
tantă de bani dintr-o moștenire.
Finalul săptămânii îl veți rez-
erva planurilor de călătorie.

Intenționați să faceți unele
schimbări în viața voastră sau
să vă achiziționați o nouă
locuință. Acest lucru cere un
efort financiar deosebit, dar
nimic nu vă stă în cale. La ser-
viciu nu vor fi schimbări semni-
ficative.

Vă străduiți să finalizați, în cel
mai scurt timp, sarcinile pri -
mite la locul de muncă. Cu toate
acestea, există posibilitatea să
găsiți un loc de muncă mai bine
plătit. Vă veți îmbunătăți relați-
ile cu cei mai apropiați dintre
colaboratorii voștri. Totodată,
vă faceți planuri de concediu.

Este momentul unui bilanț al situ-
ației voastre profesionale și să
alegeți calea care credeți că este
mai bună pentru voi. S-ar putea
chiar să se finalizeze o etapă pro-
fesională importantă și să
mergeți pe un drum nou. Prietenii
vă sunt aproape și încearcă să vă
dea mai multă încredere în voi.

Energia de care dispuneți vă
ajută, încă de la începutul inter-
valului, să vă afirmați la locul
de muncă. Prietenii și susțină-
torii voștri iau decizii sur-
prinzătoare și, nu în favoarea
voastră. Tocmai de aceea, evi-
tați să le spuneți intențiile voas-
tre legate de muncă sau familie.

Vă preocupă finalizarea unui
proiect mai vechi, și veți avea
discuții interesante cu o parte
din colaboratorii voștri. S-ar
putea chiar să primiți un sprijin
financiar, care să vă ajute în re-
zolvarea unei probleme impor-
tante. La serviciu apar vești
legate de salarizare. 

DIVA

• Un sfat…
Dacă te prinde virusul la amantă, stai

naibii, acolo, 14 zile. Nevasta va înțelege situ-
ația !

• Au declarat falimentul…
Spărgătorii de case au declarat falimentul

și cer ajutor de la Guvern. De 15 zile, nu mai
găsesc o casă goală…

• Nasol cu munca de acasă!
Acum vede și familia cât de mult o frecai

la serviciu!

• Recomandări…
Guvernul ne recomandă: spălați-vă pe

mâini, pentru a fi protejați de viruși. Pe creier
vă spălăm noi! Dormiți liniștiți!

• Prieteni buni
Poporul chinez ne aduce Diaspora acasă.

Ce ți-e și cu prietenia dintre popoare!

• Împotriva Coronavirus
Mâncați zilnic doi căței de usturoi. Nu

servește la nimic, dar toți vor respecta dis-
tanța de precauție.

• Ce-ai făcut în carantină?
- Am ascultata sonata!
- Melomanule!
- Pe dracu! Era nevastă-mea!

• Apel către Poliție și Armată!
- Vă rog  frumos să înăspriți controalele!

Cum dracu a ajuns soacră-mea la mine, dacă
nu se circulă?! 

Duminică, 29 martie ora 20,00, Happy
Channel

Madame Bovary 
Plictisită de viața sa de la țară, Emma

Bovary  îşi doreşte o viață mai palpitantă.
Soțul său, Charles, un medic mediocru, a
fost căsătorit cu o femeie mai în vârstă.
După moartea ei, acesta moștenește o
sumă importantă de bani. La ferma
Bertaux o cunoaște pe Emma, fiica lui moș
Rouault, la care Charles venise să-i îngri-
jească piciorul rănit. El se îndrăgostește de
Emma şi se căsătorește cu ea. Tinerii căsă-
toriți se instalează la Tostes, unde duc o
viață monotonă. Plictisită de soț și de căs-
nicie, Emma începe să aibă tot felul de
aventuri amoroase.

SERIALE NOI:



"
Omenirea și-a vândut
sufletul, a uitat să
iubească, să zâm-

bească, să dea dovadă de
empatie, toleranță,
înțelegere. ,,

Dincolo de panică și frică,

de nebunia cumpărăturilor fă-

cute fără rost, de glumele, un-

eori nesărate, ce vin tot dintr-o

teamă ascunsă, s-a făcut lin-

iște!

Liniștea de care umanita -

tea nu a mai avut parte de

mulți ani. Poate prea multă, ca

să fie spre binele nostru.

Este afară o liniște teribilă,

în toată lumea. Oamenii s-au

oprit în loc, după nebunia care

s-a numit impropriu, viață.

Abia acum ar trebui să

înțelegem că ceea ce am trăit

până a început pandemia, nu

era viața noastră. Fiecare din-

tre noi alergam după ceva,

după cineva, şi, mai ales, după

putere și bani. Că banii con-

feră putere sau puterea con-

feră bani, nici nu mai are

importanță. Important e că în

nebunia asta continuă, ome -

nirea călcă peste orice și peste

oricine. Omenirea și-a vândut

sufletul, a uitat să iubească, să

zâmbească, să dea dovadă de

empatie, toleranță, înțelegere

și, mai ales, iertare. Doar că a

venit o secundă în timpul nos-

tru, în care suntem nevoiți să

ne izolăm.

Izolarea nu este neapărat

un lucru rău. Vom avea vreme

să ne împrietenim din nou cu

noi, cu oamenii la care ținem,

cu familiile noastre, cu su-

fletele noastre. Dumnezeu, di-

vinitatea, universul sau cum

vreți voi să-i spunem, nu face

nimic la întâmplare. Din toată

nebunia asta vor apărea și lu-

cruri bune. Poate mărețe!

Moare o lume, pentru ca

alta să se nască!

Suntem obligați să o facem!

Dacă nu vom avea tăria să re-

naștem, vom fi obligați într-un

fel sau altul! Importantă este

întrebarea, nu răspunsul! De

ce se întâmplă acest lucru

doar pentru noi toți?

Dacă ne uităm afară, ghio-

ceii, iarba, copacii, păsările,

animăluţele își văd de viața

lor, neatinse. Pentru întregul

pământ viața merge mai de-

parte, după rânduiala Dom-

nului. Doar pentru oameni

totul s-a năruit!

La întrebarea ”De ce?”, vom

avea răspunsul când totul se

va termina. Putem doar să

sperăm că se va termina cu

bine! Când noi oamenii ne cre-

dem dumnezei, Dumnezeu

alege un virus, ceva care nu se

vede, să ne arate nouă tuturor

măsura! Să înțelegem că vine

o vreme pentru toate! Sănă-

tate multă și izolare întru ilu-

minare!”

IPS Iosif, mitropolitul
Europei Centrale și 

Meridionale

Această isterie pornită
acum cu acest virus - Corona -
virus - m-a făcut să mă gân-
desc la asta: atunci când nu
știi să te oprești, universul va
face în așa fel încât să te
oblige.

În viața mea am făcut efor-
turi și atunci când am tras de
mine până la epuizare, atunci
când am refuzat să mă
opresc, atunci când mi-am
consumat inutil energia pe
lucruri care nu funcționau
sau care nu îmi erau benefice,
universul avea grijă să mă
oprească. Ori cu o răceală
care mă ținea la pat, ori cu o
durere de spate care nu mă
lăsa să mă mișc. Dar de
fiecare dată când ignoram
semnele, mă trăsnea de un-
deva.

Acum, îmi vine greu să
stau și mă gândesc: de când
nu s-a mai oprit omenirea?
De când nu am mai luat o
pauză să ne gândim la ale
noastre, să respirăm, să ne
odihnim mintea și inima?

Am stat  câteva zile să ne
gândim la ce contează de fapt
pentru noi în viață?  Pentru ce
luptăm de fapt? Pentru cine
adunăm, de ce adunăm atâtea
toată viața și de ce nu știm să
ne și mai oprim ?

Dumnezeu, de această
dată, a avut grijă să ne pună
pe pauză. Totală! Iar noi real-
izam foarte greu ce se întâm-
plă, nu avem nimic clar când
a început și când s-a terminat.
Nimeni nu știe nimic. Toate
popoarele sunt într-o de-
gringoladă totală, de nu se
mai știe ce va fi mâine.

La serviciu nu mai
mergem, nu mai plecăm în
vacanțe, nu mai ieșim în oraș
să socializam, nu mai facem
nimic din toate acestea. Viața
noastră s-a oprit în loc, nu
mai avem acel freamăt,
dormeam pe fugă, mâncam
pe fugă și moartea era tot pe
fugă, nimeni nu se mai re-
cunoștea ca individ, totul de-
venise mecanic.

Doar Coronavirusul a oprit
ceva din noi și acum suntem
nevoiți să stăm în casă, să pe-
trecem timp cu noi.

Oare mai știm să facem
asta?! În tot haosul din ziua
de astăzi, în multitudinea de
activități pe care le avem la
dispoziție pentru a ne umple
timpul și pentru a ne „relaxa”,
oare mai știm să stăm cu noi?

Vom afla în perioada ur-
mătoare, cu siguranță. Pentru
că, vrei nu vrei, a cam sosit
timpul să ne uităm către su-
fletul nostru și să ne întrebăm
cu ce rost?

De ce am  alergat până
acum, cu ce costuri, cu ce sa -
crificii, după toate poftele
ini(minții). Oare chiar sunt
fericit cu tot ce am adunat
până acum?

Acum, când nimic din lu-
crurile materiale pe care le-
am strâns nu ne pot ajuta,
oare câți suntem cu adevărat
fericiți?

Poate pământul are
nevoie de o pauză 

Poate agitația oamenilor
moderni l-a obosit. Poate tot
zumzetul ce nu mai încetează
zi și noapte l-a obosit?

Pământul vrea să ne re-
ducă la tăcere, măcar pentru
o oră? O fi mult, o fi puțin, nu

știm, dar un lucru este cert:
pământul se odihnește pe
aceste vremuri unde cuvântul
,,pandemie" este peste tot
globul.

E pandemie! Pământul si
Omenirea sunt puse acum în
pauză. Și vor rezista cei pu -
ternici, fizic și psihic!

Și toată omenirea își în-
dreaptă atenția și energia
către acest Covid-19, devenit
vedetă peste noapte, și care
nu se mai satură de celebri-
tate. Care parcă ne transmite:
opriți tot ce faceți, tot ce sim -
țiți, și dați-mi toată atenția și
energia voastră.

Sunt multe variante: să ne
fie frică de el sau să ne bu-
curăm de el și să profităm de
timpul pe care ni-l acordă.

Teama va provoca isterie,
anxietate, o stare generală de
stres. Și pentru ce să ne
stresăm? Pentru ceva ce nu
putem controla. Pentru dro -
bul de sare care pică, și va
pica în continuare. Dar oare
va pica în capul meu? Sau în
capul familiei mele?

Trebuie să o spun clar, și
mie îmi este teamă. Îmi este
teamă pentru că mă despart
zeci sau sute de km. de oa-
menii dragi sufletului meu. Și
i-aș vrea aproape, sub mantia
mea, să îi știu în siguranță. De
parcă dacă ar fi la un metru
distanță de mine ar fi în sigu-
ranță? Nu!

Această teamă va trece,
pentru că îmi dau seama că
oricât de mare ar fi dorința
mea de a mă salva, de a-i
salva pe ai mei, de a salva
omenirea, este una nerațio -
nală. Nu pot face nimic pen-
tru a mă feri cu adevărat de
această situație, în afară de
sfaturile date de autorități.
Practic, pot avea grijă doar de
igiena personală și de gân-
durile mele.

Și atunci ce variantă îmi
rămâne? Sa mă spăl minim
20 de secunde pe mâini, să ne
pulverizăm în încăperi alcool
medicinal și multe reguli
igienice pe care trebuie să le
respectăm.

Să-mi exprim iubirea față
de oamenii dragi, să îmi
reamintesc cât de mult îi
iubesc și să le reamintesc și
lor asta.

Să-mi reamintesc și cât de
mult mă iubesc și să îmi ofer
toată iubirea pe care poate nu
mi-am oferit-o până acum. Cu
siguranță, când se face cald
afară și virusul dispare, voi
putea să ies la lumină, cu o
altă energie. Mai plin de iu-
bire pentru mine! Această pe-
rioadă  în care pot avea mai
multă grijă de mine.

Știi când spuneai că de luni
te duci la sală, când o să ai
timp o să te răsfeți stând
două ore în cadă cu un pahar
de vin și o carte bună sau cu
iubită. Când o să ai timp, o să
mai faci câteva cursuri, când
o să ai timp o să meditezi,
când o să ai timp o să….. Com-
pletează tu!

Ei bine, acum ai timp!
Privește lucrurile așa. Dacă

lucrezi de acasă, ai probabil
deja cu o oră mai mult timp
pentru tine - nu mai stai în
trafic. Dacă ești în autoizo-
lare, ai o zi întreagă pentru
tine.

Ține doar de noi acum ca
lucrurile să fie o isterie sau să
vedem, chiar și într-o situație
pe care efectiv nu o putem
controla, partea bună.

Vă îndemn să ,,stați acasă!"

Al Dumneavoastră același 
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OpINII - 1127 MArTIE - 2 AprIlIE 2020

STAŢI ÎN CASĂ, OAMENI BUNI! 



12 - Ce GĂTiM ÎN WeeK-eND? 27 MARTie  - 2 APRiLie 2020

Mod de preparare:

Fasolea verde se taie
bucăți și se opărește în apă
cu sare. După ce se ia de pe
foc, se trece printr-un jet de
apă rece şi se lasă la scurs.
Ceapa se curăță, se toacă

mărunt și se călește în ulei
încins, amestecându-se con-
tinuu. Când devine transpa -
rentă, se adaugă fasolea
verde și roșiile. 

Se lasă apoi pe foc cinci
minute, până se sting roşiile.

INGREDIENTE

600 g fasole verde,  5

roșii medii, 6 căței de

usturoi tocați, 3-4 cepe

medii, sare, piper,

mărar și pătrunjel tocat

- după gust.

Sursă importantă de calciu, fibre, minerale, semințele
de susan sunt foarte utile organismului. În plus, conțin
grăsimi sănătoase, necesare pentru buna funcţionare a
metabolismului şi a sistemului endocrin. Dincolo de
aceşti nutrienţi esenţiali, seminţele de susan (albe sau
negre) furnizează organismului carbohidraţi buni, mag-
neziu, fier, fosfor, vitamina B1, vitamina E, zinc, mangan,
cupru şi triptofan. Toate acestea ajută la prevenirea bo-
lilor de inimă, reduc inflamaţiile, scad colesterolului, îm-
bunătăţesc calitatea somului şi scad tensiunea arterială.
Apreciate și pentru gust, semințele de susan sunt folosite
cu succes și în gospodărie.

Crochete din ciuperci cu susan
Ingrediente:  300 g ciuperci proaspete, două fire

de ceapă verde, trei linguri de ulei, o lingură de bu-

lion, usturoi, un ou, mărar, pătrunjel, sare şi piper. 

Mod de preparare:

După ce se spală, ciupercile se toacă în cubuleţe mici.
Se pun la călit împreună cu uleiul şi ceapa verde tocată
mărunt. Când se înmoaie şi scade apa, ciupercile se
toarnă într-un bol, se amestecă bine cu usturoiul pisat,
sare, piper, oul, pătrunjel şi mărar verde, tocate fin, bu-
lionul şi pesmetul. Din compoziţia obţinută se modelează
chochete mici, care se dau prin susan. Se unge apoi o tavă
cu ulei şi se presară pesmet, în care se aşează crochetele.
Tava se dă la cuptor pentru 30 de minute. 

Mod de preparare:

Laptele de orez sau soia
se încălzește și se amestecă
bine cu nucă de cocos, după
care, se lasă să se răcească.
Separat, într-un castron se
rade lămâia, se adaugă făina,

zahărul, sarea și praful de
copt. 

În mijlocul compoziției se
face apoi o gropiță, unde se
pune compoziția de nucă de
cocos, uleiul și esența de
vanilie, apoi ingredientele se

amestecă până la omoge-
nizare. 

Se pregătește o tavă de
20×30 cm, tapetată cu hârtie
de copt, în care se toarnă
compoziția. Prăjitura se ține
la cuptor 25-30 de minute,
după care, se face testul cu
scobitoarea. După ce se
scoate din cuptor, prăjitura
se pudrează cu zahăr sau
nucă de cocos ne spune sunt-
gospodina.net.

Seminţele de
susan
Seminţele de
susan

INGREDIENTE

150 gr zahar, 250 gr faina, 75 ml ulei, 125 ml lapte

de soia/migdale/orez sau apă minerală, 1 praf de

copt, 60-80 gr nucă de cocos măcinată, esență de

vanilie, coajă de lămâie, puțină sare.

Prăjitură pufoasă de post 
cu nucă de cocos

FASOLE VERDE LA TIGAIEFASOLE VERDE LA TIGAIE
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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. Tel.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.

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.

l Vând avantajos perne balan-
soar, butoaie colectoare de apă, plasă
din sârmă pentru gard, pompă stropit,
pari pentru roșii, stropitoare de tablă
zincată, cursă șobolani, ladă pentru
cartofi, butoi pentru varză și altele.
Preț avantajos, telefon: 0745.344.510.

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

”Pandemia inamicului in-
vizibil numit COVID – 19
scoate la iveală o altă ”pan-
demie” tot mai vizibilă,(și) în
orașul Simeria sau localitățile
aparținătoare:  PANDEMIA
DE SOLIDARITATE”.

Acesta este unul dintre
cele mai recente mesaje ale
primarului orașului Simeria,
Emil Rîșteiu. Edilul mulțu -
mește tuturor simerienilor
care dau dovadă de implicare
responsabilă în rândul comu-
nității, acum, în plină criză
epidemiologică.

”Zi de zi, în această pe-
rioadă plină de încercări, nu-
meroși cetățeni din rândul
comunității noastre dau
dovadă că umanitatea și em-
patia sunt veleități salvatoare
care încă ne definesc. Prin ur-
mare, vreau să mulțumesc tu-
turor celor care au grijă de
vecinii lor, mergând și cum pă -
rându-le cele necesare, evi -
tând astfel expunerea
per soa nelor vulnerabile!

Mulțumesc reprezentan -
ților cultelor și asociațiilor re-
ligioase care s-au mobilizat
oferind sprijin membrilor din
aceste comunități, ajutând
astfel la prevenirea răs -
pândirii infecției cu COVID-
19!

Și nu în ultimul rând, mul -
țumesc tuturor simerienilor
care înțeleg și/ sau conștien-
tizează că acum, mai mult ca
oricând, pot fi solitari, fără a
uita, însă, să fie solidari!”,
conchide primarul Emil Rîș -
teiu, într-o postare pe pa gina
sa de socializare.

Demn de a fi remarcat este
că, nici autoritățile locale nu
rămân nepăsătoare. Din con-
tră! În contextul prevenirii şi
limitării răspândirii infecţiei
cu virusul COVID 19, Primăria
Orașului Simeria, prin Di-
recţia de Asistenţă Socială și
SVSU oferă servicii de apro vi -
zionare gratuită cu alimente,
produse de igienă și medica-
mente pe baza prescripției

medicale persoanelor vulne -
ra bile autoizolate la domi-
ciliu, lipsite de sprijinul
familiei sau al unui aparţină-
tor.Întrebat despre aceste
acțiuni, primarul Emil Rîșteiu
afirmă că: ”Este vital ca în
aceste momente toți cetățenii
să își limiteze cât mai mult
posibil orice deplasare în
afara lo cuințelor și să re-
specte întocmai măsurile im-
puse de autorități. Iar când
vine vorba despre categoriile
de persoane vulnerabile,
acestea trebuie să înțeleagă
că e imperios necesar să se
autoizo leze. Pentru orașul
Simeria și satele aparțină-
toare repre zen tanții DAS și
SVSU oferă sprijin și con-
siliere persoanelor aflate în
situația menționată.”

Potrivit declarațiilor edilu-
lui, cetățenii vulnerabili pot
solicita ajutor în acest sens la
numărul de telefon
0726370342, de luni până joi,
între orele 8 – 16  și vineri,
între orele 8 – 10. Livrarea
produselor solicitate pînă la
ora 12 se va face în cursul
aceleiași zile, iar pentru cele
cerute după ora 12, livrarea
se va face în ziua următoare.
Demn de precizat este faptul
că acolo unde există situații
excepționale, serviciul de
livrare nu este exclus nici pe
perioada week-end-ului, când
solicitanții pot apela numărul
de telefon al patrulei Poliției
Locale: 0733441652.

Primarul Emil Rîșteiu re-
comandă tuturor beneficia -
rilor acestor măsuri să nu
deschidă ușa persoanelor ne-
cunoscute care spun că oferă
respectivul sprijin din partea
autorităților locale.

”Reprezentanții primăriei,
care vor acorda sprijin con-
form Ordonanței militare nr
2/2020, vor prezenta întot-
deauna o adeverință/ legiti-
mație prin care se atestă că
sunt autorizați să desfășoare
această activitate. Trecem
printr-o perioadă dificilă, dar
solidaritatea și responsabili-
tatea față de semeni și față de
noi înșine ne pot ajuta să
ieșim învingători din încer-
carea numită COVID - 19”,
conchide Emil Rîșteiu.

Solidaritate în 

vremea COVID – 19

D
e curând pătrunsă
în orizontul matu-
rității și al înțelep-

ciunii, privesc cu ochii
senini la ea, cea frumoasă
și blândă, războinică și
biruitoare, România mea,
a noastră, a tuturor celor
ce încă rezonăm cu vi-
brațiile sale.

Portretul i-a rămas la fel
ca în anii trecuți: Carpații
sunt tot acolo, falnici și pro-
tectori, Dunărea ascunde
aceleași mistere, iar dulceața
limbii înnobilează încă
buzele tuturor fiilor, fie as-
cunși în sânul mamei, fie
strânși în brațele altor patrii.
Totuși, seninătatea ochilor
săi e știrbită de lacrimi, iar
loviturile ce-i despică inima
nu contenesc să apară.
Pătrunsă de întrebări fără
răspuns, mă gândesc dacă
merită asta, dacă există
vreun motiv real pentru care
nouă, copiilor săi, ni se oferă
dreptul de a-i ciopli chipul. 

Trăim vremuri grele, ci nu
pentru că suntem supuși
încercărilor, ci pentru ca su-
fletele noastre sunt încercate
de răutate, de lipsă de in-
teres și ură. Suntem rătăciți
într-un labirint existențial în-
tortocheat, iar zbuciumul su-
fletesc ne aruncă într-o
nebuloasă inexplicabil de
puternică. 

Suntem conștienți de
schim bare, însă nimeni nu e
conștient că schimbarea în-
cepe cu propriul sine.Într-o
perioadă în care ne confrun-
tăm cu un dușman tăcut și
foarte puternic, vocile noas-
tre ar trebui să se facă auzite.

E timpul să ne deșteptăm și
să luptăm pentru înflorire,
pentru emancipare și pentru
libertate. E timpul să luăm la
cunoștință că doar împreună
putem schimba ceva și doar
împreună putem clădi Româ-
nia în care visăm să ne
privim înflorind. 

E de datoria noastră, a
celor tineri, să fim în mod
vădit interesați de schim-
bare, să fim în mod vădit dor-
nici să începem să ne pese,
pentru că viitorul unei nații
stă în mâinile noastre.

România e aceeași, și ar fi
nejustificat să tragem la
răspundere munții, marea,
fauna și peisagistica miro -
bolantă, pentru starea în
care suntem constrânși să ne
consumăm existența.

Singurul ce poate fi supus
unui interogatoriu migălos
este poporul, suveran peste
frumos și responsabil pentru
conservarea lui.Este momen-
tul în care trebuie să ne unim
forțele și să creem un lanț in-
vincibil de suflete, un lanț
prin care să nu pătrundă ni-
meni, și este limpede că
numai împreună putem
reuși, întrucât, fiecare dintre
noi este o "za".

Sunt de părere că trebuie
să iubim și să ne iubim mai
mult, să lăsăm la o parte
prejudecățile și să încercăm
să trăim ca un totunitar, ca
ceva ce nu poate funcționa
decât împreună.

"Schimbarea nu suntem
noi, schimbarea ești tu, iar
dacă tu nu te schimbi, NOI nu
va exista niciodată".

Teodora PETRUŢ

"România 
văzută 
la 18 ani"

"România 
văzută 
la 18 ani"


