
anul XV  • nr. 657  • apare 10 -16 aprilie 2020 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

sănăTaTe

Prăznuită cu o săptămână înainte de Paști,
Duminica Floriilor rememorează intrarea 
triumfală a Mântuitorului Iisus în Ierusalim,
înainte de  Patimile Sale, singurul moment
din viaţa Sa în care a acceptat să fie aclamat
precum un împărat. Sărbătoarea este numită
şi Duminica Stâlparilor – de la ramurile de
măslin şi finic cu care a fost întâmpinat 
Iisus la intrarea în Ierusalim. Tot în această zi,
sunt sărbătoriți cei ce poartă nume de flori.
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Fondat de Cornel POENAR
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Spitalul Municipal
„dr.Alexandru Simionescu”
din Hunedoara a primit un
aparat de testare molecu-
lară a infecţiilor cu Covid-19.
Primele teste vor fi efectu-
ate săptămâna viitoare. 
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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

Primarii din comunele
judeţului continuă
proiectele de investiţii,
chiar dacă ritmul de dez-
voltare al acestora este
mult mai redus din cauza
epidemiei de Covid-19. 
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criza covid-19: 
Trei militari conduc
spitalul judeţean 

criza covid-19: 
Trei militari conduc
spitalul judeţean 

Duminica Floriilor

Puteţi primi mielul de Paşte,
legumele, fructele şi alte
produse direct acasă. Este
suficient să le comandaţi
online pe un site deschis de
Direcţia Agricolă Judeţeană,
în sprijinul producătorilor. 

Ana Almăşana Ciontea se poate declara 
un artist împlinit. Cu multă muncă şi 

sacrificii, ea a reuşit să ajungă la inima
iubitorilor de folclor autentic. /pag.4
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A
cum, în perioada
carantinei și des-
fășurării luptei

asidue împotriva furiei
coronavirusului și de
aplicare strictă a mă-
surilor de autoprotecție
împotriva acestuia, în
municipiul Hunedoara se
poate consemna o efi-
cientă activitate volun-
tară materializată în
donarea de sânge. 

Se reflectă astfel, sub
genericul „mereu alături de
membrii comunității”, mo-
mente de umanitate, solidar-
itate, înțelegere și respect
față de semenii noștri care
suferă de dureri trupești și
care au nevoie de sânge.
Dar iată ce ne declară
medicul primar Cristina
BICHIȘ (în foto) coordonator
al Laboratorului de Trans-
fuzii Hunedoara:

- Nu de mult a fost o
scădere a donatorilor
aproape de zero.

Am apelat prin SMS şi cu
telefonul donatorii fidelizaţi
din fişier care au răspuns
chemării noastre.

O parte dintre aceștia ne-
au sunat la telefon întrebând

dacă avem deschis şi dacă se
donează sânge, având în
vedere restricţiile. Unii chiar
au vrut să ştie dacă sunt
supuşi vreunui risc de la
donarea de sânge. I-am asig-
urat că nu este niciun risc:
dezinfectăm locaţia după un
protocol şi de câte ori este
nevoie. Donatorii se spală pe
mâini la intrare şi se dezin-
fectează, le dăm măşti, păs -
trăm distanţarea socială
necesară, nu mai mult de 2
donatori la sala de recoltare.

După apelul de la televi-
zor ca populaţia să doneze
sânge pentru că sunt şi bol-
navi care au nevoie de trata-
ment şi unii şi de sânge, s-a
scris şi-n declaraţia pe pro-
prie răspundere că este voie
să ieşi din casă pentru a
dona, numărul donatorilor a
revenit la media noastră zil-
nică. Acum însă se întâmplă
alt fenomen: cererea de
sânge a scăzut pentru că bol-
navii cronici au fost exter-
naţi, aşa că la momentul

actual avem sânge în stoc, iar
pentru că acesta are un anu-
mit termen de valabilitate
sperăm să nu expire.  A
rămas totuşi cererea de con-
centrat trombocitar, fiind
mulţi bolnavi oncologici sau
la secţia de hematologie, aşa
că am avea nevoie mai mult
de donatorii fidelizaţi, cei
care vin la donare frecvent,
tocmai pentru a prepara
acest component sanguin.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Donarea de sânge, în sprijinul semenilor

C
onform deciziei Comitetului
Local pentru Situații de Ur-
gență, în baza Ordonanței

Militare nr.4/2020, s-a realizat
dezinfecția pentru prevenirea
răspândirii noului coronavirus la
toate scările de bloc de pe raza
UAT oraș Geoagiu.

• Autorităţile locale au montat dis-
pozitivele în care s-a pus dezinfectant
în toate scările de bloc,
au fost luate măsuri de
dezinfecție în satele:
Aurel Vlaicu, Homorod,
Văleni, Băcâia, Bozeș,
Renghet urmând a con-
tinua pe toate străzile
din Geoagiu Băi,
Geoagiu, Sanatoriu -
Poienari, Cigmău.

Potrivit autorităţilor
locale, acțiunea de
dezin fecție, atât a scărilor de bloc cât
și a străzilor (toate locurile publice)
se va desfășura atât timp cât va fi
necesar.

„Facem un apel către dumneavoas-
tră, cetățenii orașului Geoagiu,
spunea, între altele, Vasile Cărăguţ,
primarul localităţii, să ne păstrăm
calmul, să gândim rațional și să NU
ieșim din casă, decât dacă este abso-
lut necesar (serviciu, farmacie, spital,

etc) pentru binele nostru, al tu-
turor. Vă rugăm mult să aveți grijă

în continuare de sănătatea dumnea -
voastră şi să respectați masurile im-
puse. Doar respectând acum cu
strictețe toate regulile, vom putea să
revenim curând la activitățile de altă-
dată”.

Este de apreciat şi aici implicarea
autorităţilor pentru a preveni in-
festările cu COVID-19, care din ne-
fericire cuprind tot mai multe
lo  calităţi din ţară. 

Geoagiu – Măsuri pentru
siguranţa cetăţenilor 



D
in cauza
neînţelegerilor,
Ministrul Sănătăţii

a fost nevoit să pună o
conducere militară la spi-
talul judeţean.

Deva - Trei medici militari,
care au fost pe front, în Afgan-
istan sau în Balcani, sunt
acum la Deva pentru a resta-
bili situația medicală de la
Spitalul Județean de Urgență.
Funcția de manager va fi asi -
gu rată de locotenent colo -
nelul Vlase Constantin
Ma rinel, medic specialist boli
infecțioase, director medical
la Spitalul Militar din Galați,
cu două misiuni în teatrele de
operații din Afganistan. Ală-
turi de el, maiorul medic

Țambrea Bogdan, va asigura
funcția de director medical,
iar locotenent colonelul
Ciopei Ioan Cătălin, de
asemenea cu experiență în
teatrul de operații în Afgan-
istan, va asigura coordonarea
serviciului administrativ.

Spitalul din Deva este al
doilea din ţară, după cel din
Suceava, care are o conducere
militară, după ce lucrurile din
această unitate medicală
păreau că intră pe un făgaş
nefiresc din punct de vedere
al infecţiilor cu noul coro -
navirus. 

„Nu este încă situația de la
Suceava. Poate fi, dacă nu re-
zolvăm în acest moment. Am
avut un management care nu

a făcut față și lipsa de autori-
tate a făcut ca să avem parte
de demisii. În acest moment,
am instalat manager și direc-
tor medical medici militari.
Am avut o informare de la
echipa pe care am trimis-o în
urmă cu patru zile, epidemi-
ologi, infecționiști și ATI-ști.
La spitalul din Deva, în acest
moment, nu există circuite,
iar dacă există, ce există, nu
sunt respectate”, a declarat
ministrul Sănătăţii, Nelu Tă-
taru, sosit la Deva pentru a
evalua situaţia de la SJU Deva.

Personalul va fi retes-
tat pentru Covid-19

Potrivit celor spuse de mi -

nistrul Sănătăţii, se pare că un
concurs de factori a condus
spre situaţia de la spitalul
judeţean, în condiţiile în care
personalul medical nu a fost
testat pentru Covid-19, iar
numărul celor infectaţi sau
aflaţi în izolare era o cifră in-
certă. A fost posibil pentru că
DSP Hunedoara nu a făcut,
după cum spune Nelu Tătaru,
o anchetă epidemiologică la
spital.

„Avem de făcut o muncă,
care trebuie să înceapă cu per-
sonalul medical. Care este in-
fectat, care -dacă a fost infectat
- este în acest moment negativ
și poate continua munca. Cine
nu a fost testat (Covid -19, n.r.),
va fi testat. Trebuie să vedem
ce este cu personalul din au-
toizolare, autoizolare pe care
fiecare și-a luat-o cum a
crezut, neexistând o anchetă
epidemio logică făcută de DSP,
din care să putem spune: atâți
doctori sunt infectați, atâția
asistenți, atâția sunt în izolare
la domiciliu, atâția sunt caran-
tinați. În acest moment, vom
testa tot ce înseamnă personal
medical. Cei care sunt valizi
vor efectua activitate med-
icală, în măsura în care vor ac-
cepta acest lucru, dar într-un
regim de semi-instituțion-
alizare. Cei care vor lucra în

spital vor merge în hoteluri și
vor reveni a doua zi dimineața,
să facă munca pentru care
sunt pregătiți. Cei care nu vor
accepta... noi nu ne putem per-
mite să introducem în spital
același virus”, a arătat mi -
nistrul Sănătăţii. 

SJU Deva rămâne
„spital Covid”

Pe de altă parte, Nelu Tă-
taru a spus că SJU Deva va
rămâne „spital Covid”, adică
unitate medicală ce va prelua
cazurile de infectare cu noul
coronavirus din judeţ. Mi -
nistrul a recomandat să nu se
interneze şi alţi pacienţi, dar
a atras atenţia că sunt şi alte
categorii de bolnavi care au
nevoie de îngrijiri medicale
de specialitate. 

„Este Unitatea de Primire
Urgențe care funcționează,
acest UPU va investiga, va di-
agnostica și va dirija către
spitale non-COVID patologia
non-COVID. Trebuie să ne
gândim că, în acest moment,
există și patologie non-
COVID, mai multă decât pa-
tologie COVID. Trebuie să
avem grijă de ambele cate-
gorii”, a completat ministrul
Sănătăţii. 
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„În acest moment, nu pot spune că
cineva și-a făcut treaba, fiindcă atunci nu
mai eram eu aici”.

Nelu Tătaru - ministrul Sănătăţii

Hunedoara – Un aparat
care poate efectua teste mole-
culare pentru depistarea
noului coronavirus a fost adus
la Spitalul Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” din
Hunedoara. Aparatul a costat
aproape 450.000 de lei şi per-
mite depistarea virusului
Covid-19 în trei ore. 

„Aparatul a fost instalat, iar
luni urmează să mai primim
un extractor. La începutul săp-
tămânii viitoare vom începe şi
pregătirea personalului care
va lucra cu acest aparat.
Pregătirea va fi asigurată de
firma de la care s-a achiz-
iţionat acest aparat. Dacă

toate lucrurile se vor derula
conform programului, atunci,
la sfârşitul săptămânii viitoare
vom putea face primele testări
pentru Covid-19 la Hune-
doara”, a declarat managerul
unităţii medicale, Radu Budae. 

Aparatul poate prelucra 96
de teste la fiecare trei ore, pro-
bele fiind obţinute din exudat
faringian. Deoarece Spitalul
Municipal din Hunedoara are
linie de gardă pe laborator se
apreciază că într-o zi numărul
testelor efectuate în cadrul
unităţii sanitare poate depăşi
750. 

Aparatul Real Time PCR a
costat aproape 450.000 de lei,

iar fondurile au fost asigurate
de la bugetul local al Primăriei
Hunedoara.

„Primăria Hunedoara a
sprijinit foarte mult spitalul de
la debutul epidemiei de Covid-
19. Până acum, de la bugetul
local au fost alocate spitalului
peste 1,1 milioane lei, ceea ce
ne-a permis, pe lângă aparatul
Real Time PCR să cumpărăm
încă patru ventilatoare fixe şi
două pentru transport. În
acest fel am reuşit să dublăm
numărul acestor aparate, din
spital”, a adăugat managerul
Spitalului Municipal „dr.
Alexandru Simionescu” Hune-
doara.

Trei militari conduc Spitalul
Judeţean de Urgenţă Deva

Hunedoara: Aparat pentru testarea infecţiilor Covid-19, 
la Spitalul Municipal „dr. Alexandru Simionescu”
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- Pe scurt, punctați-ne
pentru început, câteva date
biografice pentru cei care nu
știu suficiente amănunte de-
spre dumneavoastră.

- Dumnezeu a îngăduit să
mă nasc la Cerbia-Zam, într-o
vară frumoasă, la 7 august
1959. Am văzut lumina în casa
părinților mei, Ioan și Creștina
Stăniș. Am avut bucuria de a
mă trezi între oameni buni și
frumoși de la care am învățat
înalte valori și virtuți, de la
credință până la omenie, la
care s-a adăugat învățătura
din școlile pe care le-am
urmat.

- Privind activitatea artis-
tică, ce ne puteți spune? 

- Activitatea artistică a in-
trat firesc în viața mea încă din
copilărie, fără a înțelege atunci
prea multe... știam că-mi place
să cânt, să fiu implicată în
piese de teatru, să recit poezii,
să pictez, să particip în corul
școlii sau în grupul vocal din
sat. Cel mai mult însă iubeam
cântecul. Se ,,lipeau” de mine
toate doinele și cântecele pro-
priu zise învățate de la moașa
Lena, Domnica, Mariți, Dorina
sau nanele Floarea, Sabina și
Auruța de pe Valea Almașului.
Culegerile mele nu s-au rezu-
mat doar la acest areal. Mai
târziu, participam la diverse
evenimente de unde aveam
uneori, norocul să plec mai
,,bogată” adunând cântece,
strigături, întâmplări, povești
de viață, obiceiuri, costume
din toate zonele etnofolclorice
ale Hunedoarei.

- Când ați debutat ca
solistă de muzica populară
și cum v-a fost parcursul
până în prezent?

- N-aș putea vorbi despre o
anume dată... mai degrabă, de-
butul meu a prins contur prin
participările la festivaluri de
folclor din țară, unde am
obținut numeroase premii, in-
clusiv zece trofee. Mie  nu mi
s-a întâmplat debutul peste
noapte... un lucru este cert. N-
am ,,topit” etapele ascensiu-
nii... poate n-am fost suficient
de ,,incisivă”,  mai precis... ,,am
curaj, dar n-am tupeu”.

- Sunteți și culegătoare de
folclor?

- Da, sunt un artist care nu
renunță la culegeri, fiindcă
acolo găsesc esența și profun-
zimea lucrurilor și a valorilor
care definesc un popor. Încă
din copilărie am avut privi-
legiul de a trăi între oameni,

de la care învăț și astăzi. În
căutările mele, am găsit ver-
suri și povești care m-au inspi-
rat, îndrăznind astfel să creez
și eu în stilul locului, fără a mă
îndepărta de graiul stră-
moșilor mei... poate de aceea
almășenii îmi zic ,,Ana noas-
tră” mândrindu-se cu mine
când mă ascultă la radio sau
mă văd la televizor. Acest lucru
m-a determinat să-mi iau nu-
mele artistic ,,Almășana”
atunci când am suportat o
,,cumpănă” în viața mea.

- Ce zonă folclorică
reprezintă repertoriul dum-
neavoastră?

- După cântec, după port,
aparțin zonei Valea Mureșului,
mai precis, Valea Almașului,
un loc de mare frumusețe, si -
tuat pe versantul de sud al
Zărandului. Este o zonă de in-
terferență, bogată în folclor fi-
indcă aici se întâlnesc trei
județe Hunedoara, Arad și
Timiș. Aici am descoperit cân-
tece, costume, legende ale
locului, snoave și vorbe în -
țelepte care, pentru mine sunt
COMORI. Setea mea de cântec
frumos, m-a determinat să in-
clud în repertoriu piese de-
osebite din toate zonele
Hunedoarei.

- Din buchetul de succese,
vorbiți-ne despre o satis-
facție deosebită, în calitate
de solistă.  

- Da. Am avut satisfacții
artistice, de la aprecierea pu -
blicului până la premii și dis-

tincții obținute, emisiuni fru-
moase, filmări, înregistrări
etc... O! da... că veni vorba de
înregistrări... era la începutul
anului 1997 când am efectuat
un turneu în fosta Yugoslavie
alături de alți colegi. După
spectacole, venea lumea să ne
ceară casete – cum erau pe
atunci – eu nu aveam încă  în-
registrări așa că le cântam de
drag și la masă. Dar, nici nu
știam ce mă așteaptă... la spec-
tacolul din sala Teatrului de la
Vršac, au fost prezenți redac-
tori de la Radio și Televiziunea
din Novi Sad. După recitalul
meu, am fost intervievată și
mi-au cerut înregistrări spre a
fi difuzate la Radio. Le-am zis
cu părere de rău că... n-am și
am plecat la cabină. La finalul
spectacolului, am fost invitată
în scenă, fiind supusă unei bu-
curii fără seamăn. În aplauzele
publicului am fost invitată să
înregistrez la Radio Novi Sad.
Mi se părea ireal... mai mult
decât în visele mele... cred că
atunci am avut cele mai fru-
moase aplauze din viața mea
de artist...! Am plâns și am
cântat de fericire...

- Cât despre o neîm-
plinire... vă amintiți?

- Am avut destule... dar îmi
amintesc și acum, după multă
vreme cu amărăciune de o
mare neîmplinire. Evident,
înainte de 1989, pentru
fiecare interpret de folclor, era
o mare cinste trofeul ,,Floarea
din grădină” până la urmă era
și este o recunoaștere a valorii

interpretului. Da! Era un tro-
feu râvnit. În sfâșit, partici-
pasem la un festival, la Turnu
Severin unde obținusem Pre-
miul pentru creație. Tot atunci
s-a făcut și preselecție pentru
,,Floarea din grădină”. Am par-
ticipat și m-am numărat
printre cei nouă admiși. Ar fi
trebuit să mă prezint la Bu-
curești, la începutul anului ur-
mător. Știm ce a urmat în
decembrie '89 așa că... s-au
desființat ,,Floarea din grăd-
ină”, ,,Cântarea României” etc...
După niște ani s-a trezit cineva
și s-a reluat emisiunea, dar
pentru mine era prea târziu...
depășisem vârsta... nu a fost să
fie. Poate nici nu era necesar,
atâta timp cât eu n-am ținut la
premii, faimă sau bani. Eu cânt
de drag!

- Vă considerați o femeie
invidiată?

-  Am perceput adesea
acest sentiment urât, până la
urmă, omenesc dar m-am ferit
de a-l simți și eu la modul gro-
bian, josnic... Am fost de multe
ori judecată greșit, am simțit
adesea și ,,bețe-n roate”
reușite din partea unor
,,amici”... tot invidia umbla cu
,,pâra” pe la diverși ,,decidenți”
spre a-mi zădărnici ascensi-
unea... etc..., dar în tot răul e și
un bine. Dacă tot supăram,
fără a face vreun rău cuiva, am
,,zis” într-un cântec ,,Bietele
dușmancele/ De-ar putea
săracele/ De vie-n pământ m-
ar pune/ Că nu mai încap de
mine/ Și-n pământ de mă as-

cundu/ Și de-acolo ies cân-
tându/ Și-n pământ dacă mă
bagă/ Eu la lume tăt îs dragă”...
eu așa mă ,,răzbun”, prin cân-
tece frumoase.

- Privind gândurile de vi-
itor, ce ne puteți spune?

- Chiar dacă trăim vremuri
grele, știu că poporul român
are genă bună și vom răzbi toți
virușii. Chiar dacă lumea va fi
altfel, folclorul nu va pieri,
decât odată cu lumea... cred că
după crize și greutăți, vom
câștiga războiul prin buna
rânduială, prin credință și prin
armonia cu natura, de care
lumea... a uitat. Eu voi con-
tinua să cânt și să dăruiesc
celor care vin folclor sănătos.
Am un proiect  frumos ,,Florile
dorului” care are ca scop
aducerea în prim plan a fol-
clorului autentic și pro-
movarea tinerilor interpreți.
Am în plan, înregistrări cu
grupul ,,Florile dorului”, spec-
tacole și filmări la TVR.

- Știu că scrieți și poezie...
- Da, m-am trezit vorbind

poezie... niște gânduri și trăiri
care își cereau dreptul de a fi
așternute pe imaculate... O,
Doamne! Simt că am primit
daruri pe care nu le pot
desăvârși doar într-o viață. O!
de-ar fi numai creația..., dar
sunt atâtea alte  încercări și
obstacole peste care trebuie
trecut... dacă    s-ar putea, fără
compromisuri... Poate, n-am
făcut totul pentru ,,a fi pe val”,
dar cu siguranță, am ales lu-
mina, în locul strălucirii... ,,Bat
clopote/ Și mă cheamă lu-
mina/ E noaptea Învierii/ Și
mi-e dor de Iisus./ Alerg prin
întuneric fără teamă/ Aș vrea
să-i spun cuvintele nespuse/
Aș vrea să-i spun/ Tot ce am
de spus./ Ajung în lumină/ Și
în val mă prind/ Iau lumina
sfântă/ Încerc să cuprind/
Stele și lună,/ Întregul
pământ,/ Ploaie și lacrimi,/
Cântec și tăcere/ Și focul cel
sfânt”. Trăirile mele, cărora oa-
menii le spun poezii, au teme
diverse... de la dragoste la
satiră, de la natură la eroi, ati-
tudine și răzvrătire... eu nu
scriu decât atunci când ,,Îmi
cad în brațe poeme” sau când
,,Bat clopote și mă cheamă lu-
mina”. Recunosc, am un
,,minus” foarte mare. Nu pot
scrie la comandă... dar, în ceea
ce scriu, sper să vadă lumea că
,,spun ceva”.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Am ales lumina în locul strălucirii
Dialog cu Ana ALMAȘANA CIONTEA - poetă și solistă de muzică populară
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Z
onele degradate din
DJ 706 A vor fi refă-
cute

Băiţa – Lucrările de in-
vestiţii continuă în comuna
Băiţa, chiar dacă în derularea
acestora trebuie să se ţină
cont de măsurile speciale pe
care le impune pandemia de
Covid-19 care a lovyit în-
treaga lume. În această pe-
rioadă, în care distanţarea
socială este extrem de impor-
tantă, administraţiile locale
îşi pregă tesc documentaţiile
specifice, astfel că atunci când

vor fi ridicate toate restricţiile
se va putea lucra din plin. 

Este şi cazul comunei
Băiţa, unde drumul judeţean
DJ 706A va fi reabilitat cu fon-
duri alocate de Consiliul Jude -
ţean Hunedoara în cadrul
programului multianual de
reparaţii la infrastructura de
drumuri. 

„Drumul va fi reabilitat în
zonele în care au apărut
probleme la carosabil. Lucră -
rile vor fi executate de Consi -
liul Judeţean Hunedoara, de
care aparţine acest drum.

Vom repara gropile apărute
în şosea şi vom amenaja mai
multe treceri de pietoni”, a ex-
plicat primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş.

De asemenea, în centrul lo-
calităţii Băiţa se vor executa
lucrări la un şanţ dalat caros-
abil, pe o lungime de 200 de
metri. 

Potrivit primarului, pe
şosea vor fi amenajate mai
multe treceri de pietoni, in-
clusiv în zona şcolii generale,
unde vor fi montate şi limita-
toare de viteză.

Pe agenda administraţiei
locale se mai află execuţia de
lucrări la zidul de sprijin, pre-
cum şi un şanţ betonat la
Mănăstirea “Acoperământul
Maicii Domnului”. 

Pe de altă parte, primarul
comunei Băiţa a ţinut să
repete sfaturile referitoare la
prevenirea îmbolnăvirii de
Covid-19. „Trebuie să rămâ -
nem acasă, să evităm orice
contract care ne-ar putea îm-
bolnăvi. Noul coronavirus
este extrem de contagios şi-i
rog pe toţi cetăţenii să ia în
serios toate sfaturile pe care
le primesc din surse oficiale”,
a conchis Damian Diniş.

Băiţa: Lucrări de reabilitare
la infrastructura rutieră

din comună

Veţel – Constructorii au
început, de câteva zile, lu-
crările la noul proiect de in-
vestiţii al Primăriei Veţel
prin care se va introduce
canalizarea în localitatea
Mintia. Proiectul, în valoare
de un milion de euro, este fi-
nanţat din fonduri europene
nerambursabile şi trebuie fi-
nalizat în anul 2021. 

Primele lucrări au constat
în executarea unui foraj ori-
zontal pe sub DN7 şi infra-
structura CFR, în final
acestea urmând să totalizeze
144 de metri.

„Pentru început am lucrat
în două puncte, urmând să
ne extindem în mai multe
locuri. Încercăm să găsim
cele mai bune variante pen-
tru ca oamenii care lucrează
să fie protejaţi şi proiectul să
continue”, a menţionat pri-
marul comunei Veţel, Ioan
Henţiu.

În paralel, administraţia

locală a reuşit să se apropie
de finalizarea lucrărilor de
reabilitare la 7 kilometri de
drumuri din satele Herepeia
şi Veţel. Recepţia acestora va
fi efectuată în foarte scurt
timp, de ordinul unei săp-
tămâni sau două. 

Primarul comunei Veţel,
Ioan Henţiu, a mai atras
atenţia asupra măsurilor de
protecţie care trebuie luate

pentru prevenirea transmi-
terii noului coronavirus, prin
limitarea deplasărilor la
strictul necesar şi o curăţe-
nie desăvârşită. În acest sens,
autorităţile au montat dis-
pozitive cu soluții dezinfec-
tante la intrările blocurilor
de locuințe situate pe raza
comunei Vețel și au fost de -
zinfectate casa scărilor și alte
spații comune.

Luncoiu de Jos – Noile
condiţii de viaţă impuse de
pandemia de coronavirus au
schimbat modul în care se lu-
crează în administraţia locală.
Primarii încearcă să ajute cu
tot ceea ce pot, mai ales în
situaţia în care o parte din ad-
ministraţie s-a mutat în
mediul online. Este şi cazul
cererilor care trebuie depuse
la APIA în format electronic,
iar oamenii sunt puţin
derutaţi asupra modului în
care vor putea rezolva această
problemă.

„Lucrăm la cererile pe care
oamenii trebuie să le depună
online la APIA. Am preluat
această sarcină în seama
primăriei pentru a-i ajuta pe
oamenii din comună. Totul se
face în format electronic, iar
dacă sunt neclarităţi le re-
zolvăm împreună cu cetă -
ţeanul respectiv, la telefon”, a
declarat primarul comunei
Luncoiu de Jos, Călin Dud.

Totodată, primăria s-a im-
plicat pentru a le oferi oame-
nilor formularele pentru
declaraţiile pe proprie răspun-
dere pe care trebuie să le aibă
asupra lor la momentul în care
ies din casă, pentru a respecta
astfel prevederile din ordo-
nanţele militare. Formularele

s-au distribuit prin inter-
mediul magazinelor locale, iar
dacă vor mai fi cereri, ele vor fi
onorate de primărie.

Dincolo de aceste probleme
administrative, trebuie men -
ţionate măsurile luate pe linia
combaterii noului coron-
avirus. Primăria a executat
deja mai multe operaţiuni de
dezinfecţie şi acestea vor con-
tinua. 

„Încercăm să-i ajutăm pe
locuitorii comunei care au tre-
cut de 65 de ani. Dacă este
nevoie ne implicăm în asigu-
rarea medicamentelor de care
au nevoie. Din păcate, în co-
mună nu avem un punct far-
maceutic, dar aducem
me di camentele de la Brad”, a
arătat Călin Dud.

Pe de altă parte, activitatea
din sediul primăriei se des-
făşoară în condiţii normale.
Angajaţii au primit materialele
de protecţie necesare şi este
asigurat dezinfectantul pentru
mâini. Persoanele care au de
rezolvat o problemă la pri -
mărie au toată deschidere din
partea funcţionarilor, singura
condiţie impusă referindu-se
la distanţarea socială care im-
pune ca în sediu să nu fie mai
mulţi de doi solicitanţi.

Luncoiu de Jos: Declaraţiile 
pe propria răspundere şi
cererile către APIA sunt 

asigurate de primărie

Veţel: Au început lucrările 
la canalizarea din Mintia
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T
ehnicianul care este
la timona echipei
LPS Cetate Deva,

Ștefan Nanu, a stat două
săptămâni în autoizolare,
la Râmnicu Vâlcea, după
ce, pe 13 martie, a luat
contact cu primarul din
Deva, Florin Oancea, şi

administratorul public
Adrian David , la o dis-
cuție despre planurile
formației de fotbal, după
care a plecat spre casă, la
Râmnicu Vâlcea. 

A doua zi, pe 14 martie, de
la Vâlcea, Ştefan Nanu a aflat

că Florin Oancea şi Adrian
David au fost diagnosticaţi
pozitiv la testul cu coro -
navirus şi a luat măsurile im-
puse de autorităţi.

„Am avut ceva emoţii pen-
tru familia mea în această
perioadă, dar totul este bine.

Când am aflat, am sunat
atunci imediat la DSP şi m-
am autoizolat cu soţia şi
gemenii, mi-au zis că în a 12-
a zi îmi vor face testul de
COVID-19, dar apoi s-au mo -
di ficat priorităţile de testare
şi nu mi s-a mai făcut. Ni-

meni din familia mea nu a
avut nicio simptomă şi pe 27
martie am ieşit din autoizo-
lare, dar tot acasă stăm. Nu
m-am plictisit în cele 14 zile,
eu stau la casă, lângă Râm-
nicu Vâlcea, am şi teren mult
şi am îngrijit grădina, am stat
şi cu gemenii, timpul a trecut
repede. Mă bucur că pri-
marul din Deva, fiica sa şi ad-
ministratorul public s-au şi
vindecat, după ce au fost
trataţi la Timişoara”, a spus
Ştefan Nanu.

Antrenorul echipei
așteaptă  cu speranțe bune
reînceperea activității la
clubul devean și a dezvăluit
că formația  LPS Cetate
Deva,echipa pregătită de el,
ocupă locul 12 în Seria a 4-a
a Ligii 3, având 18 puncte din
16 jocuri dar: ”Din vară,
echipa de fotbal va trece sub
tutela clubului aflat în subor-
dinea Primăriei, CSM Deva,
se vor face toate demersurile
pentru acest lucru”, a spus
Ștefan Nanu. (Foto: arhivă)

Fotbal:  Ştefan Nanu – LPS Cetate
Deva s-a autoizolat

C
onducerea COSR a
adoptat, la finalul
săptămânii trecute,

câteva măsuri în vederea
menținerii potențialului
de participare și de per-
formanță la Jocurile
Olimpice Tokyo 2020 ,in-
stituția condusă de Mihai
Covaliu, considerând o pri-
oritate, necesitatea conti -
nuării procesului de
pregătire a componenților
loturilor olimpice în per-
spectiva calificării și par-
ticipării la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, re-
programate în 2021.

Astfel, Comisia Tehnică
Olimpică și pentru Sportul de

Performanță (CTOSP) a ela -
borat recomandări de întoc -
mire a planurilor de pregă tire
olimpică adaptată la domi-
ciliu, care au fost transmise
Federațiilor Sportive Națio -
nale de Specialitate. 

Pregă tirea va fi supraveg-
heată de specialiștii din cadrul
colectivelor tehnice și din fed-
eraţii, prin mijloace și metode
adaptate. Departamentul
Sport al COSR va colabora per-
manent cu specialiștii din
cadrul Fe derațiilor pentru a
monitoriza aplicarea reco-
mandărilor CTOSP și a identi-
fica eventuale nevoi de
reglare.

Specialiștii din cadrul
CTOSP vor menține o comuni-
care constantă cu sportivii și
cu colectivele tehnice, pentru
a preveni apariția unor even-
tuale dezechilibre disfuncțio -
nale și să-i ghideze pe sportivi
spre obținerea și menținerea
unei stări optime din punct de
vedere fizic și psihic.

Formarea unei Echipe
Olimpice care să poată con-
cura la Jocurile Olimpice de la
Tokyo, în 2021, la nivelul elitei
internaționale, în spiritul valo -
rilor proprii – tradiție, pasiu -
ne, respect, excelență,
mân drie națională – este un
obiectiv prioritar al COSR.

M
ulți sportivi au
aprobat mutarea
Jocurilor Olimpice

din 2020 în 2021, însă
pentru cvadrupla cam-
pioană olimpică,ameri-
canca  Simone Biles,
acest lucru  este o pro -
blemă. 

Ea a declarat că a plâns
când a aflat această informa-
tive iar lucrurile au o altă per-
spectivă. „E o dezamăgire,
eram setată mental că mai
sunt trei luni, că voi concura și
apoi gata, mă voi retrage!", a
spus americanca în vârstă de
23 de ani pentru Associated
Press. „Un an înseamnă mult

pentru corpul unui sportiv de
top. Mai ales pentru un gim-
nast, unde impactul se simte
peste tot, nu vorbim doar de-
spre picioare

Americanca a adăugat că e
greu să te reconectezi psihic și
că deja se simte golită din
punct de vedere emoțional.
„Toți ne-am pregătit mental
pentru acest an și va fi un pic
mai greu să facem acelaşi
lucru pentru încă unul", a 
evidențiat ea. Simone Biles a
participat la o singură ediție a
Jocurilor Olimpice, în 2016, la
Rio, unde a câștigat patru
medalii de aur și una de
bronz.

Gimnastică:  Simone Biles,
afectată de reprogramarea 

JO pentru 2021

COSR  a luat
măsuri pentru
menținerea
sportivilor 
în activitate
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Ministrul dez-
voltării a semnat
ordinul prin care

se aprobă construirea, la
Petroșani, a unei baze
sportive cu teren artifi-
cial. Mai exact, este vorba
despre construirea unei
arene de fotbal cu capaci-
tatea de 500 de locuri cu
gazon sintetic cu noc-
turnă și vestiare - obiec-
tivul de investiții proiect
tip „Construire bază
sportivă TIP 1 în munici-
piul Petroșani, Complex
sportiv Jiul”.

Obiectivul aprobat face
parte din subprogramul
“Complexuri sportive” din
cadrul programului național
de construcții de interes
public și social.

Informația a venit de la
primarul  municipiului
Petroșani, Tiberiu Iacob-
Ritzi, cel care a ținut să le
mulțumească personal, pen-
tru sprijinul  acordat în
obținerea  aprobărilor pen-
tru construirea acestui
obiectiv secretarului de stat
în Ministerul Dezvoltării, Ve-
tuța Stănescu și lui Adrian
David.

Vestea construirii acestui
teren de fotbal în municipiul
Petroșani a stârnit multe
reacții contra iar unii au
replicat că mai bine s-ar fi in-
vestit în stadionul Jiul.
Damian Militaru știe foarte
bine cum stau lucrurile când
vine vorba de fotbal și a ținut
să facă unele precizări.

"Este binevenit un astfel
de teren. Doar 150 de astfel
de terenuri se fac în țară, iar
noi suntem printre norocoși.
Nu știu de ce sunt atâtea co-
mentarii potrivnice. Nu sunt
din banii primăriei. Terenul
se face  pe fonduri europene.
Se face pentru copiii noștri.
Pentru clima de la noi este
bine venit. Știți ce ierni grele
sunt la noi si nu  avem unde
ne pregăti. Alte localități se
zbat pentru asemenea
terenuri, iar noi  mereu co-
mentăm. Repet, nu Primăria
dă banii, sunt bani din fon-
duri europene.UEFA și FIFA
se implică în construirea
acestor terenuri. Cârcotașii
ar trebuie să știe asta", a
spus Damian Militaru.

În Rusia, gimnaștii din
lotul olimpic  nu au
avut până acum niciun

fel de restricții pentru a se
antrena iar o parte dintre
cei ei au mers în pregătire,
în cantonamentul fetelor
de la ritmică, de la Novo-
gorsk, înainte de a ști
rezultatele testelor pentru
COVID-19.  

Din păcate, două dintre
aceste teste au fost pozitive,
cel al antrenorului Andrei Ro-
dionenko, 77 de ani, și al ju-
niorului Serghei Naidin, 19
ani. Veteranul  antrenor rus a
vorbit despre situația actuală.
„Am întrerupt activitatea
sportivă până când lucrurile
vor reveni la normal, trebuie
să avem răbdare", a spus el
citat de presa moscovită. El
susține că nu a avut niciun fel

de simptome și nu a vrut să
discute despre informația că
al doilea său test a ieșit nega-
tiv. „Cu Serghei suntem în con-
tact în fiecare zi și e important
să rămână activ, e tânăr, tre-
buie să înțeleagă această situ-
ație", a completat Rodionenko.  

În timp ce gimnaștii de la
artistică au fost trimiși acasă,
fetele din lotul  rus de ritmică
au rămas în cantonament la
Novogorsk. „Sportivele mele
nu au mai avut contact cu ni-
meni din afară de trei luni,
avem bucătarul nostru,
medicul nostru. Ni s-a oferit
posibilitatea să plecăm, dar nu
vreau să-mi trimit copiii în
focul iadului. Vom sta aici și ne
vom antrena", a  spus Irina
Viner, antrenor la lotul olimpic
de ritmică.

Tenis 
de masă

Fotbal: La Petroşani 
se va construi un teren

de fotbal artificial

A N U N Ț 
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2020, prin care s-a alocat suma de 400.000

lei din bugetul local al municipiului Brad pentru Spitalul Municipal Brad, in vederea achi -
ziției de materiale și mijloace fixe (aparat de ventilație asistată), strict necesare în actuala
evoluție a infecției cu COVID-19, vă aducem la cunoștintă că s-au diminuat sumele propuse
a fi finanțate potrivit Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fon-
duri publice, la următoarele domenii de interes public:

Sport: 100.000 lei
Culte: 100.000 lei

Urmare a acestei diminuări,  sumele rămase a fi finanțate sunt următoarele:
Sport: 150.000 lei
Culte: 150.000 lei
Cultură: 50.000 lei

PRIMAR,  

FLORIN CAZACU 

Eliza Samara (30 de ani)
este veterana echipei
naționale a României la tenis
de masă, care va participa la
JO de la Tokyo. Ea a găsit
câteva metode pentru a se
pregăti pentru că nu are voie
să iasă din casă: „Am scos
aproape tot din sufragerie și
am făcut loc pentru masa de
tenis. M-am gândit că trebuie
să fac orice pentru a-mi face
viața mai ușoară.Nu pot să
joc la perete, așa că mi-am
comandat un robot din Ger-
mania. În câteva zile trebuie
să sosească. Îl cheamă Ami-
cus, și de acum va fi
partenerul meu de antrena-
ment", a declarat Eliza.

Multipla campioană euro-
peană, Eliza Samara speră la
o performanță istorică la
Jocurile Olimpice și spune că

amânarea Jocurilor Olimpice
de la Tokyo pentru anul vi-
itor e o decizie înțeleaptă.
„Nu se puteau disputa între-
cerile acum. Noi sportivii tre-
buie să ne gândim doar la
joc, la cum ne pregătim, nu la
sănătatea noastră. Trebuie să
nu mai fie nici un risc", con-
sideră Eliza.

Menționăm că echipa
națională feminină a obținut
calificarea la JO după dis-
putarea întrecreilor de  la
turneul de calificare din Por-
tugalia și trage tare acum cu
gândul la o performanță is-
torică. „Eu spun, cu puțin
noroc, putem ajunge chiar pe
podium. Asta cu condiția ca
să nu mai întâlnim China de-
vreme, așa cum s-a întâmplat
mai mereu", a subliniat Eliza
Samara.

Gimnastică:  Componenții lotului
olimpic ai Rusiei, trimişi acasă



O
glindă a sufletului,
privirea spune multe
despre noi, fiind un

mijloc de comunicare, de
exprimare a sentimentelor
și, de ce nu, a stărilor su-
fletești la un moment dat.
Și cum orice conversație în-
cepe cu o privire, iată ce ne
spun specialiștii.

Privirea directă
Arată stăpânire de sine, in-

teres și dorința de cooperare.
Dar, există și anumite per-
soane care, atunci când mint,
te privesc drept în ochi, pentru
a te  convinge că spun  ade-
vărul. Cu toate acestea, sunt
semne care-i trădează: insis-
tența anormală a privirii,
capul îndreptat înainte, care
conferă o anumită presiune, în
încercarea de a-și atinge
scopul.

Privirea fixă
Poate fi asociată cu o per-

soană care privește în gol,
dusă pe gânduri. Dar, poate fi
și o persoană care încearcă să
atragă atenția, să stabilească o
legătură cu cel privit. Dacă
într-o conversație privim in-
terlocutorul în ochi, acest
lucru presupune interes și
atenție mărită, potrivit  comu-
nicareeficienta.com

Privirea agresivă
În general, trebuie evitată.

Este o privire dură și insis-
tentă, care  stă la baza multor
scandaluri sau situații umili-
toare.

Privirea în 

permanentă mișcare
Exprimă multă agitație, iar

ochi n-au astâmpăr, se mișcă
des, în toate direcțiile. O astfel
de privire exprimă energie,
curiozitate, dar poate defini și
o persoană instabilă, care nu
are răbdare să te asculte, pen-
tru care interlocutorul nu
prezintă interes.
(descopera.ro)

Atracția dintre două
persoane

Este exprimată printr-un
joc de priviri, care poate arăta
disponibilitate și dorință reci-
procă. În astfel de situații,
pupilele se măresc, ochii se
deschid mai larg, încercând
parcă să cuprindă totul, toate
amănuntele. 

Privirea evazivă
Dacă într-o conversație,

persoana cu care se discută
privește în alte direcții, acest
lucru poate arăta lipsă de in-
teres față de subiectul abor-
dat. Dar dacă persoana
res pectivă evită privirea di-
rectă, înseamnă că are ceva de
ascuns, minte sau este timidă,
nesigură pe ea.

Privirea încruntată
Poate exprima concentrare,

dar și încordare sau rigiditate.
Dar mesajul transmis de astfel

de persoana, este, în general,
plin de tensiune, susțin
cercetătorii.

Ridicarea unei
sprâncene

Indică lipsa încrederii, sus-
piciune față de cele spuse.
Poate fi însoțită și de în-
toarcerea capului pe partea în
care este sprânceana ridicată.

Privirea obosită
În astfel de situații,

pleoapele pot fi imobile și se
străduiesc să țină ochii des -
chiși.  Ochii sunt pe jumătate
închiși, iar starea de som-
nolență apare foarte curând.

Orientarea privirii
Are o mare importanță și

poate caracteriza foarte bine
persoana cu care se interac -
ționează. Astfel că:

Privirea în dreapta
Fie denotă lipsă de în-

credere, ezitare sau frică, fie
deranjează ceva; vorbele, in-
tervenția făcută de către
cineva, înainte ca persoana să
se convingă de un anumit
lucru. 

• Atunci când privirea este
orientată în dreapta jos, acest
tip de privire  exprimă o stare
sufletească apăsătoare. Se am-
plifică, de asemenea, un senti-
ment de eșec, neputința de a
repune lucrurile la loc.

• Privirea orientată în
dreapta sus, este întâlnită la
cei dornici de putere, care
vizează primele poziții în
ierar hia socială.

Privirea spre stânga
Exprimă indispoziția inter-

locutorului, care evită o con-
fruntare, care-i poate afecta
propria încredere. Dar, poate fi
vorba și de o ineficiență în în-
fruntarea realității, spun
medicii specialiști.

• O privire orientată în
stânga jos, poate arăta un tem-

perament dușmănos, neînțele -
gător. Dar poate fi și un tem-
perament ezitant, care
exprimă nesiguranța de sine a
interlocutorului.

• Privirea orientată spre
stânga, sus, este folosită în
general de către femei și poate
reprezenta o atitudine ele-
gantă din partea tinerelor. În
același timp, poate dezvălui
trăsături capricioase, fan-
teziste sau o curiozitate dusă
la extreme, scrie edvim.ro/

Privirea orientată
în sus

Poate arăta un temperament
agitat, nerăbdător, dar și  plic-
tiseală sau indiferență totală. 

Privirea orientată 
în jos

Exprimă lipsa de deter-
minare. Persoana cu o astfel
de privire nu are capacitatea
de a înfrunta cu adevărat rea -
litatea.

Cornelia Holinschi
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Privirea – poarta deschisă 
spre suflet

Privirea – poarta deschisă 
spre suflet

• 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



P
răznuită cu o săp-
tămână înainte de
Paști, Duminica

Floriilor rememorează in-
trarea triumfală a Mântu-
itorului Iisus în Ierusalim,
înainte de  Patimile Sale,
singurul moment din
viaţa Sa în care a acceptat
să fie aclamat precum un
împărat. Sărbătoarea este
numită şi Duminica Stâl-
parilor – de la ramurile
de măslin şi finic cu care a
fost întâmpinat Iisus la in-
trarea în Ierusalim. Tot în
această zi, sunt sărbă-
toriți cei ce poartă nume
de flori. 

Cu o săptămână
înainte de Sfintele 

Patimi
Domnul nostru Iisus Hris-

tos a intrat în Ierusalim, pe un
asin înconjurat de cei 12
Apostoli. Mulțimea, re-
cunoscându-L ca fiind ade-
văratul Mântuitor, L-a
întâmpinat cu ramuri de finic
și cântări de bucurie, după ce
tocmai săvârşise cea mai
mare dintre nenumăratele
Sale minuni – învierea lui
Lazăr, care zăcuse patru zile
în mormânt, ca simbol al în-
vierii neamului omenesc.
Mulţimea aclama: „Osana!
Bine este cuvântat Cel ce vine
întru numele Domnului”,
semn al pogorârii lui Dum-
nezeu din Ceruri şi venirea Sa
pe pământ pentru a-i mântui.
Intrând ca Împărat în
Ierusalim, Isus anticipează
biruinţa Sa apropiată asupra
morţii, ca şi biruinţa întregii
omeniri pe care o purta în
Sine (crestinortodox.ro.)

Din punct de vedere
liturgic

Din aceasta zi începe Săp-
tămâna Patimilor, în am-

intirea cărora în biserici se
oficiază, în fiecare seară Deni-
ile, slujbe prin care credin-
cioșii îl petrec pe Hristos pe
drumul Crucii, până la moarte
și Înviere. De asemenea, Flori-
ile deschid săptămâna cea
mai important pentru
pregătirile de Paști, cunoscută
sub denumirea de Săptămâna
Mare, după cele 40 de zile de
post.

Tradiții și obiceiuri 

de Florii
Sâmbăta Floriilor
• Este cunoscută, în

tradiția creștină, ca ”Sâmbăta
lui Lazăr”. În unele zone din
Ardeal, credincioșii prime-
nesc încă de dimineață
mormintele. Spre seară, se în-
dreaptă spre cimitire unde
aprind lumânări și duc  ră-

murele de salcie celor dragi,
care au plecat spre ceruri. Se
oficiază slujbe de pomenire și
toți credincioșii se roagă
Domnului pentru cei
adormiți.

Ramurile de salcie
• Prin tradiție, acestea în-

locuiesc ramurile de măslin și
finic care nu se găsesc la noi.
Dar, potrivit unei legende, sal-
cia s-ar fi făcut punte peste un
râu ca să poată trece Maica
Domnului, ajutând-o astfel să-
și continue drumul. Drept

m u l ț u -
mire, Fe-
c i o a r a
Ma ria a dă -
ruit sfințire
salciei. De aceea,
creștinii adună și astăzi
crenguțe de salcie, pe care le
duc la biserică pentru a fi
sfințite. Le pun apoi la icoane,
pentru a-i păzi de  rele.

• În unele zone, oamenii
pun ramurile de salcie la ușa
de la intrare sau la brâu, fiind
convinși că astfel sunt alun-
gate toate durerile.

• Fetele
tinere strâng ramurile sfințite
de  salcie, pe care le pun sub
pernă, fiind convinse că vor
devin mai frumoase și se vor
mărita mai repede.

• De asemenea, ramurile
de salcie se agață și de pomii
fructiferi, la stupii de albine
sau se leagă în vie, pentru ca
rodul să fie mai bogat.

• După ce părinții vin de la
biserică, există obiceiul să-și
atingă copiii cu o nuielușă de
salcie, pentru a creşte sănă-
toşi şi înţelepţi. (traditii si obi-
ceiuri.ro).

Cornelia Holinschi
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Denumirea populară a sărbătorii
Are origini păgâne, provenind de la zeiţa romană a flo-

rilor, Flora, care era sărbătorită la 28 aprilie, prin ramuri
înverzite simbolizând renaşterea naturii. În timp, creştinii
au suprapus Sărbătoarea Floriilor peste prăznuirea In-
trării Domnului în Ierusalim.

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Duminica Floriilor

Venirea lui Iisus cu o săptămână
înainte de patimile Sale și de Învierea
Sa din morți, au fost profețite cu mai
bine de patru sute de ani înainte de
sfântul prooroc Zaharia, prin cuvin-
tele:”Bucură-te foarte fiica Sionului,
veselește-te fiica Ierusalimului, căci

iată Împăratul tău vine drept și
biruitor, smerit și călare pe asin, 

pe mânzul asinei”.
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Sâmbătă, 11 aprilie, ora 20,10

Pierduți în junglă 
Filmul spune povestea a doi copii, Ryan și Emma, care

pleacă în Africa să-și viziteze tatăl, care lucra acolo. Cei doi
își imaginau că vor avea o vacanță plină de distracții, dar pe
parcursul călătoriei lucrurile iau o întorsătură cu totul de-
osebită. Asta pentru că, avionul de mici dimensiuni care-i
ducea la destinație se prăbușește în Serengeti. Însoțiți doar
de câinele lor, Chinook, un Malamut de Alaska foarte curajos,
cei doi copii vor înfrunta pericolele sălbăticiei, dar și propriile
lor spaime, până reușesc să ajungă la destinație.

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Energia de care dispuneți vă ajută
să realizați lucruri importante pe
tot parcursul săptămânii. Sunteți
tentați să vă lăsați conduși de in-
stinct și să hotărâți în numele al-
tora. Acest lucru vă poate duce la
compromisuri. Partenerul de
viață s-ar putea să ia o decizie con-
troversată.

Este posibil ca activitatea voastră
profesională să ajungă într-o situ-
ație critică. Cu toate acestea, buge-
tul familiei reușiți să-l țineți în
limitele normale. Este o perioadă
dificilă pentru toată lumea, așa ca
nu trebuie să disperați. Primiți
vești bune de la o persoană de de-
parte.

Perioada următoare va fi mai agi -
tată, pentru că și voi complicați
uneori lucrurile. Cu toate acestea,
planurile voastre pe termen scurt
se vor derula așa cum vă doriți, iar
veniturile vă sunt protejate. Nu
este exclus să primiți un sprijin fi-
nanciar, care vă ajută mult în
această perioadă incertă.

Dacă nu gestionați cu atenție
situația, vor apare tot mai
multe probleme în viața de
cuplu. Nu lăsați ca lipsa banilor
să vă afecteze relația, pentru că
banii vor veni. Dacă sunteți
uniți, toate se vor rezolva. Cei
singuri, nu trebuie să aștepte să
fie căutați. 

Trebuie să ne păstrăm calmul în
această perioadă incertă. Vă bu-
curați, totuși de o etapă în care nu
vă confruntați cu probleme ur-
gente sau schimbări nedorite.
Profitați de situație și apropiați-vă
mai mult de cei dragi. Planurile
voastre viitoare, sunt cu semnul
întrebării. Așteptați zile mai bune!

Astrele vă protejează chiar dacă
mai faceți unele greșeli. Primiți
vești bune de departe, iar acest
lucru vă face să treceți mai ușor
peste toate. Sunt zile în care veți
avea foarte mult de lucru, dar fiind
vorba de situații minore, le veți de-
păși pe toate. Problemele din
cuplu le veți rezolva foarte repede.

Situația actuală vă obligă să luați
măsuri pe care altădată le-ați fi
evitat. Se schimbă prioritățile și
apar planuri noi. Ca să reușiți în
tot ce vă propuneți, trebuie să luați
decizii îndelung gândite. În cele
din urmă lucrurile vor reveni la
normal și veți merge mai departe
așa cum vă doriți.

Chiar dacă mai apar unele obsta-
cole în calea voastră, norocul vă
surâde încă de la începutul inter-
valului. Aveți parte de o conjunc-
tură astrală deosebită, care vă
poate ajuta în carieră. Este mult
de lucru în această perioadă, dar
nu trebuie să refuzați ofertele care
vi se fac.

Începeți un nou proiect, care vă
aduce venituri consistente. Cu
toate acestea, analizați cu atenție
fiecare detaliu, pentru că puteți
face greșeli greu de remediat. De
asemenea, aveți mare grijă la
bugetul de care dispuneți și nu
faceți cheltuieli inutile. Familia vă
sprijină necondiționat.

Activitatea voastră profesională
este la cote înalte și apar noi posi-
bilități de câștig. Totul este să nu
exagerați cu nimic și, foarte im-
portant, încercați să tratați cu
atenție și corectitudine fiecare
situație în parte. Spre finalul inter-
valului, veți discuta cu persoane
importante, care vă pot ajuta.

Încercați să fiți mai protectori cu
membrii familiei în această pe-
rioadă, mai ales că stați mai mult
pe acasă. La serviciu lucrurile se
pot complica dacă nu vă achitați
la timp de sarcinile primite. Tre-
buie să fiți mai atenți și la datoriile
clienților. Cineva apropiat se oferă
să vă ajute.

Evenimentele săptămânii vă
obligă să vă schimbați prioritățile.
Cu toate acestea, se deschide o
nouă etapă de câștig din activi-
tatea profesională. Trebuie doar să
evitați cheltuielile și să chibzuiți cu
atenție fiecare pas. Veți avea dis-
cuții interesante cu o persoană pe
marginea unui viitor proiect.

TVR 1

Curiozități despre
plante și flori

• Energia pozitivă emanată de salcie reface
organismul, vindecă migrenele, relaxează. În
preajma salciei, furia și oboseala dispar. La
orele amiezii, salcia este în repaus, activitatea
maximă reluându-și-o între orele 5 și 8 seara
(ziare.com.) 

• Magnolia este una dintre cele mai vechi
specii de flori, aceasta exista chiar și pe vre-
mea dinozaurilor.

• Există plante, precum orhideele, care-și
iau nutrienții din aer, neavând nevoie de sol
pentru a crește, potrivit (anidescoala.ro)

• Chinezii și aztecii foloseau florile de
orhidee ca remedii naturiste pentru diferite
afecțiuni.

• Floarea-soarelui, chiar dacă arată ca o
singură floare, este o inflorescență. O singură
floare cuprinde sute de flori micuțe, care se
usucă la maturitate și cad, lăsând loc semin -
țelor să apară.

• Sunt anumite plante care produc sub-
stanțe toxice, ce pot omorî alte plante din jur.
Floarea soarelui este un una dintre ele.

• În secolul XVII, în Olanda, bulbii de lalele,
importați din Turcia, erau mai valoroși decât
aurul.

• Există multe rețete în care ceapa poate fi
înlocuită cu bulbi de lalea.

• În Malta, crizantemele sunt asociate cu
înmormântările. Indiferent de culoare, aces-
tea sunt considerate flori aducătoare de ghi -
nion.

• Bambusul este planta lemnoasă care
crește cel mai repede. Într-o singură oră, ea
poate crește 3 cm. 

Duminică, 12 aprilie, ora 20

Rațiune și simțire 
Comedia romantică ”Rațiune și simțire”

vorbește despre surorile Dashwood, sen-
sibila Elinor și pasionata Marianne. După
moartea bruscă a tatălui lor, șansele de a
se căsători ale celor două surori par a fi
condamnate pentru totdeauna. Asta pen-
tru că, potrivit legii, averea tatălui este
moștenită de  fiul lui,  din prima căsătorie.
Și cum actuala doamnă Dashwood împre-
ună cu fiicele ei rămân fără casă și bani,
cele două surori sunt nevoite să se des-
curce singure. Folosindu-și rațiunea, ele
încearcă să-și găsească împlinirea roman-
tică într-o societate în care statutul social
are o mare importanță. Eleonor – alături
de timidul, dar fermecătorul Edward, iar
Marianne, fie cu minunatul Willoughby,
sau cu singuraticul colonel Brandon.

HAPPY CHANNEL



Stau și privesc la tele-
vizor de două săp-
tămâni, odată cu

“Starea de Urgență" de-
clarată și îmi pun unele
întrebări, ca un simplu
om care a văzut multe în
viața asta. În primul rând,
mă uit și am impresia că
ceva este în neregulă, sau
capacitatea mea mintală
nu poate discerne așa
ceva. 

Se știau aceste probleme
cu Corona-virus din 19 de-
cembrie 2019. Mă întreb, de
ce din ianuarie toata lumea
se ocupa cu blestematele de
anticipate și jocuri de dat jos
și pus Guverne, cu de-
semnarea la ,,mișto" a lui
Câțu, pentru ca apoi, să vină
incoruptibilu`, inegalabilu’
Ludovic Orban, să conducă
destinele economice ale
acestei țări. Sunt de șase-
șapte luni la putere, iar per-
formanța este zero. 

Au trecut două luni de 
când Guvernul se luptă cu

Coronavirusul

Până acum, populația, pe
zi ce trece se panichează,
pentru că nu există o situație
clară. Sunt aceleași ,,fețe"
care apar în media și care, ce
spun astăzi, nu mai recunosc
mâine. Suntem într-o nebu-
loasă totală, văd că miniștrii
și Președintele merg zi de zi
în direcția în care bate vântul.
Apropo de Președinte. A
mers la „Ana Aslan”, la Spi-
talul de Campanie, dar nu am
înțeles ce să vadă acolo? Era
un cort militar cu aparatura
necesară care trebuie într-un
spital de campanie! L-am
văzut singur, decepționat,
într-o stare de panică, ce se
putea citi pe fața lui. Domnul
Orban, din ce văd, nu
stăpânește nimic. Mai văd că
PNL atacă la CCR anumite
legi, care sunt benefice pen-
tru populație. Chiar nu pot
înțelege nimic oamenii ăștia?
Sunt cu noi sau cu cei care
dau ordine de distrugere.
După ce trece acest necaz,
sunt ferm convins că mulți
care acum ne ironizează, vor
plăti. 

În cazul în care autoritățile
noastre au avut dreptate,
săptămâna aceasta ar trebui

să fie ultima de acumulare,
urmând ca de săptămâna vi-
itoare, să intrăm în stadiul de
accelerare geometrică. Ce
înseamnă aceasta: după ce
numărul de îmbolnăviți și
morți a evoluat într-un
model liniar, graficul îmbol-
năvirilor și al deceselor ar
trebui să se verticalizeze,
multiplicând accelerat cifrele
de la o zi la alta.

Ceea ce remarc în prezent
este că graficele, în ciuda în-
condeierilor oficiale, tind să
se „aplatizeze” prematur. Un
banc spune că „în ultima pe-
rioadă s-au redus dramatic
decesele din cauza can-
cerelor și a bolilor cardiovas-
culare, însă scăderea a fost
compensată de COVID-19”.
Am remarcat acest fenomen
cel mai bine în Italia, unde, la
vârful isteriei, practic, nu se
mai murea decât de COVID-
19. 

Asta contrar cifrelor seci
de după momentul nebuniei,
care ne spun o cu totul altă
poveste: Așa se întâmplă și la
noi. Nimeni nu mai moare de
nimic decât de Covid-19:

- media celor decedați
care aveau și COVID-19 a fost
de 80 de ani

- 10% dintre decedați
aveau peste 90 de ani, 90%
peste 70 de ani;

- cele mai multe decese
sau înregistrat în segmentul
80-89 ani;

- 2.8% dintre decedați nu
aveau nicio comorbiditate,
22% aveau cel puțin una
51%,aveau 3.

Cifrele arată că segmentul
cel mai afectat este cel al car-
diacilor, urmat de diabetici și
abia apoi de pacienții cu can-
cer. În Italia, raportul
morților între cardiaci și dia-
betici a fost de 4:1, iar rapor-
tul între cardiaci și cei
înregistrați în ultimii cinci
ani cu cancer a fost de 8:1!

E o ciudată amnezie a au-
torităților care, treptat, pe
măsură ce s-a apropiat ter-
menul „vârfului inițial esti-
mat”, mută estimarea câteva
săptămâni mai târziu. Inițial,
s-a spus că de Paști vom avea
vârful absolut. Apoi, că ime-
diat după Paști. Acum, deja s-
a încetățenit ideea că vârful
va fi undeva la sfârșitul lunii

mai sau începutul lunii iunie.
Avem de-a face cu un ama-
torism de joasă speță.

E ceva în neregulă cu 
prelungirea stării de 

necesitate

În timpul acesta, bugetul
a intrat în hemoragie. Aud că
până și Bădiță, Andi Șerban,
M.Polițanu se ocupă de trafi-
cul cu măști. Mă rog, ceea ce
se vede limpede este „impli-
carea” masivă a  ONG-urilor
în comerțul cu echipamente,
la prețuri piperate. Am rămas
”mască” în momentul în care
am aflat că s-a ajuns ca oferta
să fie de 70 000 euro pentru
un ventilator, de aproape
zece ori mai mult decât cos-
tul său de producție. Păi,
unde se duce diferența? 

Dar mă întreb, de ce Gu-
vernul nu s-a aprovizionat în
lunile februarie și până în 15
martie? Trebuia aprovizio -
nată țara cu toate materialele
necesare. Flutur și Vasile
Râmbu  au distrus acel județ,
nu numai în domeniul sani-
tar. Au distrus vieți omenești
acolo, au semănat panică,
teroare în acel județ și ni-
meni nu spune nimic. Oare
nu mai avem procurori în
această țară care să se ocupe
de ei ? Sănătatea era în colaps
de mult timp, datorită lipsei
materialelor,  care materiale
erau și de proastă calitate. 

În concluzie, ceva e extrem
de dubios. În cazul în care
săptămâna viitoare nu înreg-
istrăm o progresie geomet-
rică a cazurilor de COVD-19,
consider că menținerea stării
de necesitate  și prelungirea
ei așa cum se aude, e justifi-
cată de altceva. În mod nor-
mal, dacă cifrele continuă să
evolueze ca până acum,
starea de urgență trebuie
ridicată și instituite măsuri
sanitare la locul de muncă, în
paralel cu izolarea per-
soanelor aflate în segmentul
de risc.

Fiecare zi de
„#stauacasă” 

Crește teribil nota de plată
care urmează să fie plătită.
Estimez că, în mod real, sunt
peste două milioane de
șomeri ca efect al opririi

economiei. Numărul acestora
nu va rămâne staționar. De
aceea, e necesar ca motoarele
- câte au mai rămas - să fie re-
pornite. Nu pot fi repornite
dacă prim-ministrul Ludovic
Orban nu transmite mesaje
concrete, precise și serioase.
A rămas un politician la
nivelul anilor ,,’90", demagog,
instabil, de un politicianism
depășit. 

Normele de aplicare pen-
tru amânarea datoriilor la
bănci sunt prost concepute
de Guvern. Din ce au promis,
nimic nu au făcut. S-a promis
o reformă administrativă: re-
ducerea comunelor, județelor
etc.  A fost lăsată de izbeliște,
nu s-a mai auzit nimic. Re-
ducerea personalului buge-
tar, care, ca număr, este plin
de nepotisme și salarii mari.
Impozitarea pensiilor spe-
ciale. Și aici politicianism și
gargară ieftină. Nu se gân-
dește nimeni la un plan la
nivel de țară, pentru salvarea
Economiei !!!   Cum este per-
mis ca așa zisa ,,diasporă " să
stea în carantină în hoteluri
de lux, cu 300 de lei/zi, unde
fac chefuri, prostituție și al-
tele. Cazurile: Maramureș,
Țăndărei, București etc. De ce
pe noi, romanii, care am stat
și ne-am chinuit aici, nu ne-a
întrebat nimeni nimic? Cei
care au furat în străinătate,
tâlhărit, prostituție sunt
primiți în hoteluri de cinci
stele. Mai trebuie să le dați și
bonusuri, că sunt amabili să
locuiască aici!

De ce în majoritate țărilor
conducătorii se gândesc la
poporul lor, iar ai noștri se
gândesc tot la cei care au
bani sau la diaspora fără
acte? Pentru că, politicienii
au obligații, doar  le-au dat
voturile! Aici suntem, dragii
mei cititori, trăim într-o bu-
libășeală și mai mare decât a
fost până acum. 

Guvernanții nu stăpânesc
programe de guvernare, idei
constructive, lucruri bune
pentru populație. Ei parcă
sunt guvernanții globaliștilor,
nu a poporului român. Dar, să
nu uităm că noi am legiferat
prostia și hoția.                                                             

Mă întreb și vă întreb:
chiar nu realizăm că suntem
manipulați, furați și mințiți?

Remarc, totuși, un lucru bun.
Președintele Iohannis a în-
ceput să transmită lucruri cât
se poate de serioase, este re-
alist în ce transmite, se im-
plică pentru a rezolva atâtea
probleme care sunt acum.
Mie îmi miroase că Iohannis
a realizat că Executivul se
mișcă haotic, dându-și singur
la ”gioale”. 

Speram ca Președintele să
se ocupe de atribuțiile sale și
să lase fiecare partid politic
să-și gândească adevăratele
proiecte de țară.

Știu că la ora actuală
vorbesc în vânt!

Știu că targetul pe care și
l-au fixat toți pentru ieșirea
din starea de urgență e un-
deva prin iunie, dar o spun
acum și veți vedea că am avut
dreptate. Tot circul pus în
aplicare e inutil. Costurile lui
însă vor fi piperate, atât de
piperate încât nu va mai
rămâne piatră pe piatră. Sa
nu uitam că cineva va plăti
multe din tranzacțiile de
acum, chiar cu libertatea, iar
noi, poporul, vom plăti cu
sacrificii. Când scriu aceste
rânduri, DNA anchetează
contractele cu o firma din
Giurgiu. 

Îmi pare rău, domnule
Câțu, ar fi bine să mergeți în
public fără mască. Poate așa
lăsați locul unui economist
renumit, care are verticali-
tate și se pricepe la finanțe și
economie. Cred că acum ar
trebui lăsat altul, să nu fie
prea târziu, să nu mai puteți
pleca. Nu ați făcut nimic, doar
datorii peste datorii, ați dus
țara în derizoriu! Oare acum,
pe spatele acestei suferințe,
nu se îmbogățesc anumiți pa-
troni și oameni de la putere,
,,oamenii butoanelor”? Vom
vedea dacă am sau nu am
dreptate.  Dar un lucru este
cert, ce am ales, am cule. Nici
COVID-19 nu ne mai face
bine, dragilor.

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Din păcate, nici Covid-19 nu-i
mai face bine pe români
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Mod de preparare:

Zarzavaturile se taie mă -
runt sau se dau pe răzătoare,
apoi se călesc în puțin ulei.
Se asezonează cu sare , piper
și boia, apoi se lasă la călit
într-o oală înaltă, până se în-
moaie. Se adaugă apoi doi
litri de apă și totul se lasă la
fiert 10-15 minute. Între
timp, se prepară găluștele.

Făina se amestecă cu grișul,
amidonul, ceapa tocată
mărunt, peste care se adaugă
puțină apă. Se amestecă
bine, până se obține o pastă
omogenă. Din pasta obținută
se formează găluștele, cu
ajutorul unei lingurițe, care

se pun imediat în oala cu
supă, la fiert. Găluștele se
lasă 5-10 minute să fiarbă,
apoi focul se oprește. Dea-
supra se presară pătrunjel
tocat, iar oala se acoperă cu
un capac, pentru 5-10
minute.

INGREDIENTE

2 morcovi, două cepe, un păstârnac, o țelină

Pentru găluște: 4 linguri de făină, 4 linguri de griș,

o lingură amidon, o ceapă tocată mărunt sare, boia și

piper, după gust, o legătură pătrunjel.

Mod de preparare:

Pentru prepararea crochetelor de peşte se foloseşte
peşte fără oase, precum macrou, şalău sau fileuri de
ştiucă, crap, caras. Peștele se fierbe în apă cu sare, după
ce a fost curăţat şi spălat. Când este fiert, se scurge şi se
dă prin maşina de tocat. Cartofii se curăţă, se fierb şi se
dau şi ei prin maşina de tocat, apoi se amestecă bine cu
peștele, miezul de pâine înmuiat în apă și stors. Compo -
ziția se condimentează cu sare și piper și se frământă.
Din pasta obținută se fac crochete care se dau prin făină
şi se prăjesc în ulei încins. Se pot servi cu sos de spanac,
legume fierte sau orez cu legume.

Mod de preparare:

Se pregătește un castron
mai mare, se pune borșul, în
care a fost dizolvată drojdia,
uleiul și câte puțină făină,
până se obține un aluat
omogen, bun de întins. Alua -

tul se lasă să se odihnească
30 de minute, apoi se întinde
o foaie în formă de cerc, de
1/2 cm grosime. Foaia se taie
în triunghiuri cu baza de 3-4
cm. La baza fiecărui triunghi
se pune câte o baghetă de
rahat, apoi se rulează. 

Cornulețele obținute se
așază într-o tavă unsă cu ulei
și tapetată cu făină, apoi se
dau la cuptor pentru 20-25
de minute. După ce sunt
scoase din cuptor, cornulețele
se dau prin zahăr pudră.
(rețetă de la cititoare).

Crochete de peşteCrochete de peşte

INGREDIENTE

două căni de ulei, o

cană de borș călduț,

drojdie proaspătă cât o

nucă, făină cât cuprinde,

în așa fel încât să fie un

aluat ușor de întins,

aproximativ 200 gr

rahat cu diferite arome,

80 gr zahar pudră cu

aromă de vanilie.

INGREDIENTE

Ingrediente: - 1 kg de

file de peşte, 1 kg de

spanac, 100 de grame de

margarină sau ulei, o

ceapă, 2 căţei de usturoi,

o lămâie, sare, piper.

Cornulețe de post Cornulețe de post 

Supă cu gălușteSupă cu găluște

INGREDIENTE

1 kg de peşte, 7 cartofi, miezul de la o pâine,

făină, ulei sare şi piper.

Mod de preparare:

Fileul de pește se condi-
mentează, se unge cu ulei,
apoi se rulează și se dă la

cuptor pentru cinci minute.
Spanacul se curăţă bine, se
spală, se fierbe, se scurge şi
se căleşte în margarină sau

ulei alături de ceapa şi de us-
turoiul tăiate mărunt, la care
se adaugă sare şi piper. Se
pregătește apoi o tavă unsă,
în care se pune spanacul, iar
deasupra se aşază fileul de
peşte. Tava se dă la cuptor
până ce fileul se rumenește
frumos. 

Peștele astfel pregătit se
poate servi cu felii de lămâie. 

File de peşte cu spanac



jocuri - 1310 - 16 aprilie 2020

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

M - E - A - ALA - Z - A - I - C - DANCU MIC - DEALU MARE - ICRE - NEA - STA - ACEA - AA - ADUS - LEU - CAR - LU - H - DN - DUMBRAVA

DE SUS - ARA - PARAIE - ITA - UA - INCA - ASISTA - MII - N - USUI - DEVA - CLU - RAI - DUET - IA - U - RS - O - DR - CITA - VIOI - E - IR

- LB - AR - H - FIRE - ODA - CAV - ZARI - AI - L - TAC  - A - Y - BEA - B - TVA - MAG - DELENI - TRAI - AV - D - UNA - ANGRO - URNIRI -

ALBA - IUI  - OHO - DOR - O - ARIPAT - DUMBRAVITA - UTA - ARAMAR - LACATUS - ADES - RARISIMA - AIA



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 Ofer pentru închiriat aparta-

ment 2 camere, et.1zona hotel Deva,
balcon, termopan, mobilat, utilat com-
plet. Preț: 200 euro plus garanție, tele-
fon: 0745.292.448..

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 495 mp teren intravilan în
comuna Gurasada, situat ultracentral,
facilități, curent electric, apă la rețea,
pomi fructiferi, inclusiv fosta cabană.
Preț negociabil, telefon: 0787.682.280.

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 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 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 Familie, caută întreținător.
Cedez casă și loc, (fără urmași sau în-
treținători) unei persoane sau familie
care ne întreține în momentele dificile.
Sat Boiu, nr.56, com. Rapoltu Mare,
jud. Hunedoara ( la 12 km de Simeria).
Telefon: 0725.986.428.

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 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

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
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16 - aCtualitate

Deva – Direcţia Agricolă
Judeţeană (DAJ) Hunedoara
a înfiinţat o platformă online
cu ajutorul căreia producă-

torii din judeţ pot să-şi vândă
produsele pe internet, pe
site-ul piaţahunedoreană.ro
fiind posibilă o întâlnire vir-

tuală între cei care vând pro-
duse agricole şi cei care
doresc să cumpere. Cel mai
important beneficiu al plat-
formei este că ea permite ca
mărfurile comandate să fie
livrate la domiciliu. 

Potrivit directorului DAJ
Hunedoara, Călin Marian,
platforma permite vânzarea
tuturor produselor, inclusiv a
cărnii de miel, a produselor
lactate sau a brânzeturilor,
pentru că tot se apropie
Paştele. 

În cazul în care producă-
torii nu se pot descurca cu
platforma electronică de
vânzări, s epoate solicita aju-
tor la specialiştii DAJ Hune-
doara, prin telefon sau email.

În ceea ce priveşte preţul
cărnii de miel acesta ar putea
fi cuprins, în acest an, între
20 şi 25 de lei kilogramul la
carcasă şi între 10 şi 12 lei, în
viu. 

Deva - CNAIR anunță uti-
lizatorii rețelei de drumuri
naționale și autostrăzi că, din
cauza unor intervenții la sis-
temele informatice ce au im-
plicații în funcționarea
corespunzătoare a SIEGMCR,
ce urmează a avea loc în pe-
rioada 09.04.2020, ora 19:00
– 12.04.2020, ora 23:59,

emiterea peajelor și a rovini-
etelor prin intermediul SMS,
a portalului www.erovini-
eta.ro și a aplicației destinate
telefoanelor mobile, etarife,
nu va fi posibilă sau va
funcționa cu intermitențe.

În aceste condiții, pentru
a evita aplicarea unor sancți-
uni contravenţionale, utiliza-

torii au obligaţia de a achita
tarifele la punctele de lucru
ale distribuitorilor. Infor-
maţii cu privire la punctele
de lucru ale distribuitorilor
autorizaţi, se regăsesc pe
pagina de internet a CNAIR
SA (www.cnadnr.ro), la secţi-
unea Produse/Servicii.

Atenţie la rovignetă

Cum putem primi
mielul de Paşte, acasă

Bucureşti – Ministerul
Sănătății anunță că peste
140.000 de cutii de Euthy-
rox, medicament utilizat de
pacienții cu afecțiuni tiroidi-
ene, au fost aduse în de-
pozitele din România. Din
totalul cutiilor, peste 54.000
au fost distribuite deja spre
farmacii, pentru a completa
necesarul acestora. Anunțul
vine în condițiile în care
medicamentul lipsea de mai
mult timp din farmacii.
„Având în vedere disponibil-
itatea scăzută a medicamen-
tului Euthyrox pe piața din
România, la solicitarea mi -
nistrului Sănătății, Nelu Tă-
taru, reprezentanții Agenției
Naționale a Medicamentului
și Dispozitivelor Medicale

din România au avut întâl-
niri cu reprezentanții com-
paniei producătoare, cu
distribuitorii en-gros și
reprezentanții Colegiului
Național al Farmaciștilor”, se
arată într-un comunicat al
Ministerului Sănătății.

Compania producătoare a
anunțat că, în depozitele din
România au fost aduse cutii
de Euthyrox 100 mcg. Dintre
acestea, 54.240 cutii au fost
deja distribuite. În perioada
13-14 aprilie  vor fi livrate
alte 77.499 cutii de Euthyrox
50 mcg și 59.315 cutii de Eu-
thyrox 25 mcg, loturi care
deja au fost eliberate din
Germania, potrivit unui co-
municat al Ministerului
Sănătăţii. 

Eutyrox reapare 
în farmacii

Poliţia Română face
câteva precizări pen-
tru populaţie în con-

textul apropiatelor
sărbători pascale. Într-o
postare pe pagina de Face-
book, Poliţia Română arată
că cetăţenii pot merge să
îşi cumpere carne de miel
pentru Paşte, dar reco-
mandă să aibă la ei cartea
de identitate şi declaraţia
pe proprie răspundere.

„Da, poţi merge să-ţi cum -
peri produsele necesare. Nu
uita să ai la tine cartea de
identitate şi declaraţia pe pro-
pria răspundere, în care bifezi

punctul 2 (asigurarea de bu -
nuri care acoperă necesităţile
de bază ale persoanelor). De
asemenea, îţi recomandăm să
mergi singur, nu cu toată fa-
milia şi să te asiguri că agentul
economic de la care îţi
cumperi mâncarea este autor-
izat şi respectă toate condiţiile
igienico-sanitare impuse de
instituţiile cu atribuţii în
domeniu (vezi comunicatele
ANSVSA) şi nu uita să ceri
documentele de provenienţă,
bon fiscal, chitanţă, factură”,
subliniază Poliţia.

De asemenea, Poliţia Ro -

mână reaminteşte că în acest
an nu mai vin comercianţii cu
turmele de miei în apropierea
oraşului, însă ei pot să vină să
aducă mielul acasă.

„Poate persoana de la care
cumpăr, în fiecare an, carne de
miel, să vină să mi-l aducă
acasă? Da, poate veni, dar
reamintește-i să dețină, asu -
pra sa, documentele necesare
conform ordonanțelor mili -
tare și să-ți aducă docu-
mentele de proveniență, bon
fiscal, chitanță, factură”, se mai
arată în postarea Poliţiei
Române.

Precizări ale Poliţiei  legate de
cumpărăturile de Paşte


