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Sănătate

De obicei, foile de ceapă le aruncăm, fără să
bănuim că acestea pot fi deosebit de
benefice sănătății noastre. Dar, cercetătorii
le-au demonstrat utilitatea, substanțele bio-
logice din conținutul lor fiind folosite cu suc-
ces atât în industria alimentară, cât și în cea
farmaceutică. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR
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Spitalul Municipal
„dr.Alexandru Simionescu”
din Hunedoara va testa
toate cadrele medicale 
pentru infecţia cu noul
coronavirus, ca măsură 
de prevenire a bolii. 
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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

Poliţia a declanşat o 
anchetă la căminul de
bătrâni din comuna 
Baia de Criş, unde 23 de
persoane s-au infectat 
cu COVID-19, iar alte 
trei au decedat. 
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Spitalul din deva
rămâne condus 
de militari

Spitalul din deva
rămâne condus 
de militari

Beneficiile extraordinare
ale foilor de ceapă

Oraşul Simeria este primul
din judeţ unde purtarea
măştilor de protecţie este
obligatorie. Decizia a fost
luată pentru protejarea 
populaţiei împotriva COVID-19.

Descoperiri istorice au avut loc la 
Castelul Corvinilor din Hunedoara, în 

timpul lucrărilor de restaurare efectuate
la Turnul Alb. /pag.5
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U
nitatea de Asistență
Medico-Socială
„Părintele Arsenie

Boca” Hunedoara, insti-
tuție publică de interes
local cu personalitate ju-
ridică în subordinea Con-
siliului Local Hunedoara,
asigură servicii de îngri-
jire, medicale și sociale
persoanelor cu nevoi
medico-sociale din mu-
nicipiul Hunedoara. 

Stând de vorbă cu ec. Iu-
liana MANASIEA (foto mic),
director la U.A.M.S. „Părintele
Arsenie Boca” Hunedoara, ne-
a declarat: 

- Această unitate de asis-
tență medico-socială din ora -
șul de pe Cerna a fost înființată
prin H.C.L. 247/ 2006 și
funcționează în prezent la o
capacitate de 70 de paturi, ur-
mând să-și extindă capacita -
tea la 120 de paturi, capacitate
aprobată. 

Piatra de vârf a realizării
activităților U.A.M.S. Hune-
doara  o reprezintă implemen -
tarea strategiei de dezvoltare
continuă a calității serviciilor
medicale, sociale și de îngri-
jire, ca și componentă impor-
tantă din cadrul procesului de
planificare strategică al uni -
tății.

În procesul de dezvoltare al
unității au fost conturate im-
portante linii strategice de opti -
mizare a calității vieții: întărirea
capacității instituțio na le pentru
asumarea respon sabilităților în
abordarea problematicii per-
soanelor cu nevoi medico-so-
ciale, realizată prin practicarea
unui management eficient în
ceea ce privește toate funcțiile
acestuia. 

De asemenea, acțiuni im-
portante realizate în cadrul
acestei linii strategice au fost:
dotarea saloanelor cu paturi,
noptiere și televizoare; a cabi-
netelor medicale cu mobilier
și aparatură medicală (dula-
puri pentru medicamente și
instrumentar, echograf porta-
bil, EKG, aparat de aerosoli,
aparat de oxigen, biciclete
medicale), cu fotolii pe rotile,
cadre, cârje, scaune de baie,
amenajarea sălilor de mese
etc.

O parte importantă din
dotări a provenit în urma re-
lației de colaborare cu S.C.
Bella Romania Impex S.A., prin
activitatea organizată în
cadrul clubului Seni. 

Ca și prioritate esențială
pentru îndeplinirea misiunii
ei, unitatea a întreprins con-
stant acțiuni de formare con-
tinuă a personalului propriu,
având în vedere participarea
acestuia la cursuri de educare
şi formare continuă, confe -
rinţe şi simpozioane cu teme
specifice domeniului medico-
social.

Dezvoltarea relațiilor de co-
laborare cu diferite organizații
și asociații, atât din țară cât  și
din străinătate (Asociația Mi-
sionar Umanitară Maranatha,
Stiching Breda help Hune-
doara, Crucea Roșie Germană
și Biserica din Boxtel – Olanda)
și încheierea de convenții și
protocoale de colaborare cu
diferite intituții (Spitalul Mu-
nicipal „Dr. Alexandru Simio -
nes cu Hunedoara”, Casa
Județeană de Asigurări de
Sănătate Hunedoara, Direcția
de Sănătate Publică Hune-
doara, Serviciul de Ambulanță
Hunedoara, Căminul de Per-
soane Vârstnice Hunedoara)
au avut un impact eficient
asupra nevoilor beneficiarilor
unității.

S-a pus accent pe îm-
bunătățirea continuă a servici-
ilor medicale, sociale și de
îngrijire acordate și adaptate
nevoilor persoanelor insti-
tuționalizate, astfel încât aceș-
tia să depășească situația de
dificultate cu care se con-
fruntă. 

Prioritizând nevoile per-
soanelor instituționalizate,
axându-ne pe satisfacerea cât
mai deplină a acestora, au fost
realizate următoarele: amena-
jarea unui parc cu alei pie to -
nale, fântâni arteziene,
băn cuțe, iarbă, flori și pomi;
amenajarea unor rampe pen-
tru persoanele cu handicap;
amenajarea și dotarea unei
săli de recuperare neuro -
psiho - motorie; amenajare
unei  săli de recreere și petre-
cere a timpului liber (bib-

liotecă, cărți de joc, șah, remi,
TV etc.); construirea Para-
clisului cu hramul  „Sfântul
Luca - Doctorul fără de arginți
” (din donații și sponsorizări);
dotarea bucătăriei și spălăto-
riei în conformitate cu stan-
dardele internaționale de
calitate și punerea în funcți-
une a acestora. 

S-a avut în vedere lărgirea
sferei de participare a persona -
lului angajat la cursuri de edu-
care şi formare continuă,
conferinţe şi simpozioane cu
teme specifice domeniului nos-
tru de activitate (Oncologie,
Geriatrie și Gerontologie, Car-
diologie, Neurologie, Psihiatrie,
Nefrologie și Diabetologie);
specializarea persona lului prin
diferite proiecte care au vizat
creșterea accesului angajaților
din sistemul medico-social din
România la programele de for-
mare profesională continuă,
proiecte cofinanțate din Fondul
Social European prin Pro-
gramele Operaționale Sectori-
ale de  Dezvoltare a Resurselor

Umane, cursuri de Prim Ajutor
organizate în cadrul unității,
cursuri de igienă și prevenire a
infecțiilor nosocomiale, cursuri
de Îngrijiri Paliative și diverse
prezentări de produse ce au
legătură cu domeniul activității
(materialele de incontinență,
dispozitive medicale etc.)

Importanța acestor acțiuni
de investire în personal a fost
regăsită și în dezvoltarea și di-
versificarea modalităților de
intervenție în vederea reinte-
grării beneficiarilor în familie
sau reinserție socială.

Au fost organizate diferite
activități socio-culturale, cum
ar fi: vizitarea obiectivelor re-
ligioase (Mănăstirea Prislop,
Schitul Nandru, Mănăstirea
Crișan din județul Hune-
doara), programe artistice de
muzică populară și poezie.

Luând în considerare faptul
că, pe parcursul a celor cin-
sprezece ani de existență, de la
an la an, s-a constat o creștere
a numărului de persoane
tinere cu diverse afecțiuni

cronice în rândul persoanelor
instituționalizate, „firul roșu”
pe care vom merge în con -
tinua re îl reprezintă îmbu -
nătăţirea continuă a calităţii
serviciilor medicale, sociale și
de îngrijire ale unității. Pentru
a identifica și a răspunde cât
mai bine nevoilor tuturor per-
soanelor instituționalizate, în
prezent, în cadrul unității se
desfășoară un studiu de cer -
cetare (componenta medicală,
socială, psihologică și de co-
municare) pentru creșterea
calității vieții și diminuarea
efectelor instituționalizării pe
termen lung.

Au consemnat: Ioan Vlad
și Georgeta -Ileana Cizmaș

OPTIMIZAREA CALITĂŢII VIEŢII 
PERSOANELOR INSTITUŢIONALIZATE 



M
inistrul Sănătăţii a
evaluat ieri situ-
aţia din unitatea

medicală ce este condusă
de o echipă formată din
medici militari.

Deva - Spitalul Judeţean de
Urgenţă (SJU) Deva va mai
rămâne sub management
militar până când lucrurile se
vor consolida pe făgaşul de
normalitate pe care au intrat
în ultimele două săptămâni.
Aprecierea a fost făcută ieri,
la Deva, de ministrul
Sănătăţii, Nelu Tătaru, care a
evaluat situaţia spitalului,

după aproape două săptămâni
de la instituirea managemen-
tului militar al insti tu ţiei sani -
tare. El a arătat că unitatea
medicală dispune acum de
stocuri de medicamente şi
echipamente medicale, iar cir-
cuitele medicale sunt funcţio -
nale.

„Sunt stocuri de medica-
mente, sunt stocuri de
echipamente şi materiale
sanitare. Există, în acest mo-
ment, şi voinţă. Sunt internaţi
207 pacienţi, sunt şi 23 de
cadre medicale- patru s-au
externat astăzi. Faţă de ceea

ce am văzut acum două săp-
tămâni, este cu totul schim-
bat. Am vorbit şi cu corpul
medical şi sper ca această
mentalitate să rămână. Chiar
dacă a fost o rigurozitate mil-
itară care a trebuit să fie im-
pusă la început, în acest
moment am văzut o atitudine
schimbată. Mă bucur să gă -
sesc acest lucru şi sper ca
această pandemie prin care
trecem să se termine cât mai
repede şi să putem intra într-
o viaţă normală, cu un mana -
gement civil, dar cu un
management civil care să nu

mai trebuiască niciodată să-l
compensăm cu un manage-
ment militar”, a declarat mi -
nistrul Sănătăţii.

Întrebat dacă va mai
rămâne managementul mili-
tar al SJU Deva, ministrul Tă-
taru a răspuns că acesta se va
menţine atât timp cât va mai
fi nevoie. El a precizat însă că
lucrurile s-au aşezat pe un
făgaş normal.

„Suntem în stare de ur-
genţă până pe 15 mai, deja lu-
crurile sunt pe un făgaş
normal. Rămâne ca acea
echipă managerială civilă
care va veni, să vină şi în
aceste momente să poată pre-
lua, din mers, un manage-

ment, nu să fie predat pe hâr-
tie cum- părerea mea- a fost
la început”, a mai spus min-
istrul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte vârful
pandemiei în România, min-
istrul Sănătăţii a spus că de-
pinde numai de oameni
pentru ca numărul de cazuri
să nu mai crească şi să intre
pe o pantă descendentă.

„Suntem înspre vârful pan-
tei, spun eu. Depinde doar de
noi dacă atingem acest vârf
mai devreme sau mai târziu şi
dacă rămânem la 10.000-
12.000 de cazuri, cât suntem
acum, sau vom merge spre
15.000 sau mai mult”, a spus
Nelu Tătaru.
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A
utorităţile din co-
muna Pui vin în
sprijinul oamenilor

care au nevoie să depună
documentaţiile la APIA

Pui – Administraţia locală
a comunei Pui şi-a reconfigu-
rat activitatea în contextul
epidemiei de coronavirus.
Deoarece activitatea şi inter-
acţiunea cu publicul nu mai
sunt ca acum câteva luni, oa-
menii au nevoie de tot felul de
acte de la primăriei. Multe
dintre aceste documente tre-
buie transmise altor instituţii,
cum ar fi APIA, iar aici inter-
vine administraţia locală. 

Deoarece, în această pe-
rioadă, APIA şi-a suspendat
activitatea cu publicul, con-
ducerea Primăriei Pui a decis
ca actele pe care trebuie să le
depună cetăţenii din comună

să fie transmise direct insti-
tuţiei, în format electronic. 

„Adeverinţele eliberate
cetăţenilor vor fi transmise
către APIA de către Primăria
Pui. În cazul în care vor fi
necesare clarificări, oamenii
vor fi sunaţi de către un anga-
jat al primăriei sau de către
un funcţionar al APIA, după
caz”, a declarat primarul co-
munei Pui, Victor Stoica.

Cetăţenii comunei sunt ru-
gaţi să ia legătura cu medicul
veterinar pentru a-şi actua -
liza baza de date referitoare
la numărul de animale, deoa -
rece APIA va accesa online
datele Direcţiei Sanitar Vete -
rinare. De asemenea, este
nevoie de refacerea datelor în
cazul cetăţenilor care şi-au
schimbat actele de identitate
sau contul bancar. Acestea

trebuie trimise primăriei în
format electronic la adresele
primariapui@yahoo.com sau
primariapui@gmail.com pen-
tru a fi redirecţionate spre
APIA.

Pe de altă parte, au-
torităţile locale fac un apel
către cetăţeni să respecte
toate normele impuse de or-
donanţele militare şi să re-
ducă deplasările. În acest fel
vor contribui la prevenirea şi
răspândirea noului corona -
virus. 

„Este important să avem
grijă de noi şi de cei din jurul
nostru. Ne dorim să ieşim cu
bine din această criză şi pen-
tru acest lucru trebuie să res -
pectăm normele în vigoare.
Dumnezeu să ne ajute!”, a
conchis primarul comunei
Pui.

Spitalul Judeţean de Urgenţă din
Deva rămâne sub comandă militară

Pui: Actele pentru APIA, 
transmise de autoritatea locală

Deva - Poliţiştii au deschis
un dosar de cercetare penală
în cazul focarului de COVID-
19 care a apărut, la sfârşitul
săptămânii trecute, la
căminul de bătrâni din locali-
tatea Baia de Criş, ancheta
vizând infracţiunea de zădăr-
nicirea combaterii bolilor.

„Poliţiştii din cadrul Secției
de Poliție Rurală nr.3 Baia de
Criș s-au sesizat din oficiu cu
privire la faptul că în cadrul
Unității Medico - Sociale Baia
de Criș, s-a dezvoltat un focar
de infecție cu virusul COVID
19, în această unitate, de-
cedând mai multe persoane,
fără ca personalul de speciali -
tate al instituției și medicii
care au eliberat certificatele

constatatoare a deceselor să
informeze Direcția de Sănă-
tate Publică a Județului Hune-
doara și să dispună măsurile
corespunzătoare limitării ex-
tinderii virusului între per-
soanele internate, angajaților
și a persoanelor ce au intrat
în contact cu ele”, a informat
joi Inspectoratul de Poliţie
(IPJ) Hunedoara.

În urma investigaţiilor
efectuate, poliţiştii au în-
tocmit dosar de cercetare pe-
nală, sub aspectul infracţiunii
de zădărnicirea combaterii
bolilor. În continuare,
cercetările se efectuează sub
supravegherea Parchetului
de pe lângă Tribunalul Hune-
doara.

Dosar penal deschis în
cazul focarului COVID-19
de la căminul de bătrâni

din Baia de Criş
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Este primul spital
din judeţ care dis-
pune de un aparat

de testare Real Time –
PCR.

Hunedoara - Întreg per-
sonalul Spitalului Municipal
„dr.Alexandru Simionescu”,
din Hunedoara, va fi testat
pentru infecţia cu noul coro-
navirus cu ajutorul unui
aparat Real Time- PCR care
permite depistarea cazurilor
de COVID-19 în numai câteva
ore, echipamentul fiind deja
pus în funcţiune. 

Până în prezent au fost
testate 55 dintre cele aprox-
imativ 1.000 de cadre med-
icale din spital, iar numărul
lor va creşte pe măsură ce
aparatul va intra în regimul
normal de funcţionare.

„Pentru personalul spi-
talului facem o testare în
afara definiției de caz pentru
întregul personal, aproxima-
tiv 1.000 de persoane. Am în-
ceput cu cei de la ATI și Boli
Infecțioase, adică aceia care
sunt cei mai expuși”, a de-
clarat managerul spitalului,
Radu Budae.

Noul aparat, poate face
50-60 de teste zilnic, dar ca-
pacitatea de testare va crește
până la finalul săptămânii.
Aparatul are capacitatea de a
furniza în trei ore rezultatele

unei „șarje” de 96 de probe,
iar cei de la spitalul hune-
dorean spun că îndată ce va
sosi și ultima piesă, extrac-
torul - care prelucrează au-
tomat probele, capacitatea
de testare va creşte la peste
700 de teste zilnic. 

Acest aspect va permite ca
necesităţile judeţului Hune-
doara în ceea ce priveşte
testările pentru noul coro -
navirus să fie acoperite de
noul aparat disponibil la Spi-

talul Municipal „dr.Alexan-
dru Simionescu”. 

Aparatul Real Time-PCR a
costat aproximativ 450.000
de lei, fondurile fiind
acoperite 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 pen-
tru transport, astfel că am
reuşit să dublăm numărul
acestora”, a mai spus ma -
nagerul Spitalului Municipal
„dr. Alexandru Simionescu”
Hunedoara.  

Aparatul este similar celor
folosite în centrele univer-
sitare de la Timișoara și Cluj-
Napoca. 

Întreg personalul Spitalului Municipal „dr.Alexandru
Simionescu” va fi testat pentru COVID-19

Și în satele comunei
Teliucu Inferior -
după cum ne

spunea în exclusivitate
Mircea MODÂRCĂ în
calitatea sa de vicepri-
mar - s-au împărțit
Sfintele Paști și Lumina
Sfântă în liniște
creștinească și trăire
sufletească.

S-a cântat Hristos este
viu! Hristos trăiește! Hristos
a înviat! - un adevărat cântec
al veacurilor creștine, dogma
mântuirii și a credinței noas-
tre străbune.

Acum, în momente de
carantină, când trăim grele
încercări, s-a făcut un apel la
credință, la mâna vindecă-
toare a lui Dumnezeu pentru
învingerea coronavirusului
ucigător de ființe umane.

Pe fondul luptei pentru
stoparea furiei acestui ade-
vărat flagel, agenții Postului

de poliție din Teliucu Infe-
rior (aparținând secției 5
Poliție rurală Hunedoara,
condusă de subcomisarul
Cristian ȘINCOVICI) au
dovedit în aceste zile un înalt
simț al responsabilității prin
acțiunile de zi cu zi pentru
protejarea locuitorilor din
satele comunei, dar și a lo-
calităților aparținătoare co-
munelor Toplița și Ghelari. Ei
au urmărit sub genericul
„Stați acasă!” respectarea de
către cetățeni a rigorilor și
legilor oficiale.

Au verificat motivele și
locurile deplasărilor notate
de către cetățeni în Decla -
rația pe proprie răspundere
și au avut stabilite puncte
drept „filtre” în vederea con-
trolului asupra datelor
privind traseele parcurse de
conducătorii auto.

...Am solicitat însă și
câteva opinii ale cetățenilor

din comună. Astfel, Maria
Luminița NISTOR din Teliucu
Inferior, consilier local ne-a
precizat: Polițiștii din co-
muna noastră au dovedit
zilele acestea o bogată activi -
tate pe linia asigurării liniștii
publice și nu numai.

Am văzut cetățeni recep-
tivi, cu multă înțelegere față
de regulamentele impuse
prin ordonanțe.

Am admirat profesionalis-
mul agentului șef de post
Vasile Daniel CHEBAC (care
de altfel este membru în
Comitetul local pentru situ-
ații de urgență) și a agenților
Ioan GLĂVAN, Patrik Ionuț
CONȚ și Alina TRIC, cu toții
dovedind respect față de se-
meni și sănătatea acestora.

Acești polițiști nu și-au
slăbit niciun moment vi -
gilența de care știu că tre-
buie să dea dovadă, fapt
pentru care nu au irosit efor-

tul pus în slujba comunității.
Ladislau HARAI - din satul

Cinciș-Cerna - a completat:
având parcă deviza „La dato-
rie sub semnul responsabili -
tății civice” polițiștii din
co mună au fost mereu pre -
zenți și-n satul nostru, inclu-
siv în perioada distribuirii
Sfintelor Paști și a Luminii
Sfânte, având mereu în
atenție prevenirea îmbol-
năvirii cetățenilor.

Privindu-i, am înțeles că
au dorit ca noi, cetățenii, să
fim în siguranță, sănătoși și

să trecem cu bine valul epi-
demiologic determinat de
coronavirus.

Au urmărit astfel cu mare
atenție respectarea legilor în
vigoare, în mod deosebit, cea
privind distanța față de cei
din jur, dar și a locurilor și
deplasărilor notificate în De-
clarația pe proprie răspun-
dere, așa încât, după
învingerea virusului, să fim
mai puternici și încrezători
în bucuria vieții.

Ioan Vlad și 
Georgeta-Ileana Cizmaș

LA DATORIE, SUB SEMNUL 
RESPONSABILITĂȚII CIVICE
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L
ucrările de restau-
rare ale castelului au
permis descoperirea

unei fresce extrem de im-
portante.

Hunedoara - O frescă din
secolul al XV-lea, păstrată în
condiţii „excepţionale”, şi un
etaj de apărare situat la baza
Turnului Alb au fost scoase la
iveală de lucrările de restau-
rare ale Castelului Corvinilor
din Hunedoara, descoperirile
fiind prezentate public mier-
curi de către administraţia
monumentului istoric. 

Potrivit directorului Mu -
zeu lui Castelul Corvinilor,
arheologul Sorin Tincu, deşi
castelul este închis vizitato-
rilor, lucrările de restaurare
ale acestuia sunt în plină des-
făşurare, ocazie care a rezer-
vat specialiştilor „o serie de

surprize” în special în zona
Turnului Vechi de Poartă şi a
Turnului Alb. 

„Odată cu deschiderea ros-
turilor şi îndepărtarea unor
tencuieli realizate cu ciment
am avut plăcuta surpriză de a
descoperi o intrare practicată
în zidul cetăţii de secol XIV -
acea cetate care a fost dăruită
lui Voicu de către Sigismund
de Luxemburg. Totodată la
etajul Turnului Alb, o plombă
fragil montată într-o intrare
de secol XVII ne-a adus plă-
cuta surpriză a unui acces
într-o încăpere sigilată (...) cel
mai probabil în secolul al XIX-
lea, în timpul lucrărilor de
restaurare. În acest sector, se
păstrează într-o stare de
sănătate excepţională fresca
de secol XV, cu care Castelul
Corvinilor era împodobit în

întregime”, a declarat direc-
torul Muzeului Castelului
Corvinilor.

De asemenea, la baza Tur-
nului Alb a a fost descoperit
un etaj de apărare cu guri de
tragere cu trei locaşuri, o ino-
vaţie specifică secolului al
XVII-lea.

„În timpul lucrărilor de
restaurare a Castelului
Corvinilor s-a constatat că o
serie de guri de tragere a unui
nivel de apărare dispărut
astăzi au fost astupate in-
tenţionat în timpul lucrărilor
de restaurare precedente.
Practic, la baza acestui turn
există un întreg etaj de
apărare de care nu aveam
cunoştinţă până în momentul
de faţă, un nivel de apărare
prevăzut cu guri de tragere,
cu trei locaşuri, o inovaţie

tipică secolului al XVII-lea.
Sperăm ca în cursul acestor
lucrări să ne putem mobiliza
şi, după restaurare, să deschi-
dem spre vizitare şi acest
tronson al castelului, realizat
în secolul al XVII-lea, în tim-
pul lui Gabriel Bethlen”, a
menţionat dr. Sorin Tincu.

Castelul Corvinilor din
Hunedoara se află într-un
proces de restaurare realizat
în baza unui contract de fi-
nanţare cu fonduri europene
nerambursabile în valoare de
5 milioane de euro. 

Între obiectivele care vor fi
restaurate se numără Turnul
pictat sau Turnul Buzdugan,
Sala Cavalerilor şi Sala Dietei,
Turnul Capistrano, Turnul
Vechi de Poartă, Aripa
Bethlen, Bastionul Toboşa -
rilor, Fântâna, Capela, Groapa
urşilor, Turnul Njeboisia.

Termenul de finalizare al
întregului proiect este 31 au-
gust 2021.

Descoperiri importante 
la Castelul Corvinilor 

din Hunedoara

Descoperiri importante 
la Castelul Corvinilor 

din Hunedoara
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A
rena Națională din
București ar putea
găzdui mai mult de

4 meciuri la EURO 2021
după ce Ionuț Stroe, 
Ministrul Tineretului și
Sportului, a confirmat
disponibilitatea României
de a prelua mai multe
meciuri de la Euro 2020,
turneu amânat pentru
2021, în condițiile în care
alte orașe-gazdă nu mai
par a fi decise să participe
la turneul final.

Ministrul a avut această in-
tenție după ce a discutat deja
în această privință cu Pre-
mierul Ludovic Orban și cu
președintele Federației Ro -
mâ ne de Fotbal, Răzvan
Burleanu.

„Pot să confirm că Bu-
cureştiul va găzdui în mod
sigur cele 4 meciuri din calen-
darul EURO 2020 care s-a
amânat cu un an. Din păcate,
există în Europa oraşe dintre
cele organizatoare care res-
imt mult mai dur impactul
acestei pandemii şi deja au
anunţat, oficial , că au difi-
cultăţi în a-şi onora angaja-
mentul luat pentru anul

acesta. În acest context pot
spune foarte clar şi limpede
că noi ne afirmăm disponibil-
itatea în a prelua organizarea
acestor meciuri. Pentru că
este o chestiune care ţine de
onoarea, ţine de imaginea şi
posibilităţile acestei ţări.
Acest lucru l-am discutat şi cu
premierul Ludovic Orban, l-

am comunicat şi preşedin-
telui Federaţiei Române de
Fotbal, cu care am discuţii
constante... şi suntem dispuşi
să organizăm mai multe
meciuri la Bucureşti în EURO
2020”, a declarat Ionuț Stroe.

„Am scris deja o Hotărâre
de Guvern care practic va re-
confirma în mod oficial anga-

jamentul nostru ferm pentru
organizarea acestui extrem
de important eveniment. Este
un document care practic de-
clară de interes public şi de
importanţă naţională acest
Campionat European de fot-
bal de anul viitor. Eu sper ca
prin această Hotărâre de Gu-
vern să fim foarte bine

înţeleşi că ne dorim mai mult
de la acest important eveni-
ment care practic ne va aduce
vizibilitate în plus, va crea
imagine României şi ne va
aduce multiple beneficii eco-
nomice şi, bineînţeles, va su-
plimenta resursele pe care le
putem atrage”  a mai declarat
Ionuț Stroe, Ministrul Tinere-
tului și Sportului.

În acest moment, 4 me -
ciuri din cadrul turneului
final de anul viitor sunt pro-
gramate să aibă loc la Bu-
curești, pe Arena Națională. 

Este vorba de trei meciuri
din grupe și o optime de fi-
nală:

Duminică, 13 iunie 2021,
ora 19.00: Austria - câștigă-
toarea „barajului” de pe ruta
A sau D

Joi, 17 iunie 2021, ora
16:00: Ucraina - câștigătoarea
„barajului” de pe ruta A sau D

Luni, 21 iunie 2021, ora
19:00: Ucraina - Austria

Luni, 28 iunie 2021, ora
22:00: Partidă din optimile
de finală (Locul 1 Grupa F -
Locul 3 Grupa A/B/C)

România cere să organizeze mai
multe meciuri de fotbal la Euro 2020

O
rganizatorii
turneului de tenis
de la Roma sunt

primii care anunță schim-
bări totale inclusiv în
jocul de tenis, din teren.
Președintele Federatiei
de Tenis din Italia, Angelo
Binagi, a oferit mai multe
detalii despre modi-
ficările din joc, aduse
pentru a asigura protecție
jucătorilor, dar totodată și
pentru a reduce din chel-
tuieli.

„Tenismenii vor fi nevoiți
să recupereze singuri min gi -
le de joc și să-și ia prosopul.
Nu vor mai exista copii de
mingi. Pe teren vor mai avea
voie doar jucătorii și an -
trenorii”, a afirmat oficialul
pentru cotidianul italian.

Sezonul profesional de
tenis a fost suspendat până la
13 iulie 2020 iar ca răspuns
la actuala suspendare a se-
zonului, ierarhiile mondiale,
la masculin și feminin, au
fost înghețate până la relu-
area turneelor, conform celor
de la L’Equipe. Ierarhie

„înghețată” înseamnă că
locul unui jucător, începând
cu 9 martie 2020, va rămâne
același până la reluarea par-
tidelor. 

Punctele obținute în tim-
pul turneului Indian Wells
din 2019 vor rămâne în
clasamentul unui jucător,
precum și punctele obținute

pe toate nivelurile în săp-
tămânile care au urmat până
pe 9 martie 2020. 

Pe Simona Halep, jucă-
toare care evoluează foarte
bine pe zgură, situația actu-
ală nu o avantajează deloc.
Acum ar fi acumulat puncte
și ar fi putut reveni pe prima
poziție WTA.

Turneul de tenis de câmp de la Roma 
se va disputa fără copii de mingi

U
EFA a decis ca data
limită pentru de-
semnare echipelor

participante în ediția ur-
mătoare a cupelor eu-
ropene să fie 20 iulie
2020. Competiţiile eu-
ropene sunt programate
apoi să debuteze pe 28-30
iulie, cu partidele tur, iar
manşa secundă să aibă
loc în perioada 4-6 au-
gust’, se precizează pe
site-ul Federației Române
de Fotbal.

De asemenea, în urma dis-
cuţiilor avute de adminis-
traţia UEFA cu federaţiile
naţionale, s-a decis că este
necesară încheierea campi-
onatelor pe teren pentru că
meritul sportiv şi spiritul de
competiţie sunt criteriile
care trebuie să primeze.
Aceste decizii urmează să fie
supuse aprobării în şedinţa
Comitetului Executiv UEFA
de astăzi.

Decizia a venit ca urmare
a unei videoconferințe cu

președinții tuturor celor 55
de federații membre ale
UEFA dar toate calculele pot
fi însă modificate în funcție
de evoluția pandemiei de
coronavirus.

UEFA a transmis și o reco-
mandare către forurile
naționale, ca toate competiți-
ile să se încheie pe teren. În
România reprezentantele
Play-off-ul Ligii 1 ar urma să
debuteze pe data de 6 iunie
și s-ar termina la timp pen-
tru a trimite lista echipelor
calificate în cupele europene
către UEFA. Problema este
însă în cazul Cupei României.
Conform scenariului lansat,
finala competiției ar urma să
se joace pe 29 iulie.

În cazul în care competiți-
ile interne nu pot fi încheiate
pe teren și vor fi suspendate
definitiv din cauza pan-
demiei de coronavirus, este
posibil ca UEFA să țină cont
de coeficientul UEFA la cali-
ficarea echipelor în ediția vi-
itoare a cupelor europene.

Fotbal: UEFA a luat 
decizii importante prin 

videoconferință
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F
ederaţia Română de
Atletism a primit din
partea Asociaţiei

Balcanice de Atletism o
comunicare referitoare la
reprogramarea com-
petiţiilor balcanice de
atletism.

Adresa este semnată de
către Dobromir Karamari-
nov, preşedintele ABAF şi
preşedinte interimar Euro-
pean Athletics și în care se
precizează:„ În situația actu-
ală de izolare globală în care
tot felul de activităţi au fost
anulate sau amânate, este în
afara oricărei discuţii de a
ţine orice competiţie bal-
canică în următoarele două
luni. De aceea, vă rog să luaţi
în considerare că nicio com-
petiţie balcanică nu va fi ţi -

nută în lunile mai şi iunie
2020.

Până în acest moment
Campionatele Europene de
Atletism de la Paris îşi
păstrează data de desfăşu-
rare. Vom şti cu siguranţă
dacă vor avea loc sau nu în
urma şedinţei Comitetului
European Athletics de la în-
ceputul lunii mai 2020. Pe
scurt, întreg sezonul depinde
de acest lucru, deci vă rog să
aveţi răbdare şi să aşteptăm
cu toţii această decizie.

Vom face orice este posi-
bil pentru a ţine toate com-
petiţiile balcanice în 2020,
chiar dacă nu la datele ini -
ţiale  şi să sperăm că lumea
va reveni în curând la nor-
mal” a scris Dobromir Kara-
marinov.

Precizăm că, în luna mai şi
iunie, erau programate să se
desfăşoare următoarele
com  petiţii:

16 mai – Campionatul
Balcanic de Alergare Mon-
tană: Poiana Braşov (ROU)

20-21 iunie – Campi-
onatele Balcanice U20: Istan-
bul (TUR)

23 iunie – Balkan Chal-
lenge 6 Hours running: Tim-
işoara (ROU)

24-25 iunie – Campi-
onatele Balcanice de Seniori:
Cluj-Napoca (ROU)

27 iunie – Campionatul
Balcanic de 10km: Brčko
(BIH)

28-29 iunie – Campi-
onatul Balcanic de Stafete:
Erzurum (TUR)

Tamaș Ajan-președintele 

Federației Internaționale 

de haltere și-a dat demisia

Asociaţia Balcanică de
Atletism reprogramează

competiţiile 

F
ederaţia internaţio -
nală de haltere
(IWF) a oficializat

demisia preşedintelui
său, ungurul Tamaș Ajan,
în urma unei anchete
vizând acuzaţii de
corupţie şi de dopaj, in-
formează L’Equipe.

Tamaș Ajan se afla în con-
ducerea IWF din 1976,
ocupând timp de 24 de ani
postul de secretar general şi
alţi 20 de ani pe cea de
preşedinte. „Am pus cei mai
buni ani ai vieţii mele în sluj -
ba dezvoltării acestui sport”,
a precizat fostul preşedinte,
în vârstă de 81 ani, într-un
comunicat postat pe site-ul
IWF.

Ancheta care îl vizează, in-
iţiată în urma unui reportaj al
postului german de televiz-
iune ARD, difuzată în luna
ianuarie, se află în conti nuare
în curs, a precizat fe de raţia
cu sediul la Budapesta, re-
latează Agerpres.

„IWF îi mulţumeşte lui
Tamas Ajan pentru cele
peste patru decenii de ser-
vicii aduse halterelor”, a afir-
mat preşedintele interimar

al IWF, Ursula Papandrea,
într-o declaraţie postată pe
site-ul oficial al federaţiei.
„Atunci când circumstanţele
sanitare legate de pandemie
o vor permite, desfăşurarea
alegerilor va oferi şansa unei
tinere generaţii să înceapă să
lucreze cât mai repede posi-
bil pentru a asigura un viitor
strălucitor sportului pe care
îl iubim”, a adăugat ameri-
canca.

Tamaș Ajan a acceptat pe
23 ianuarie să renunţe la
funcţia sa timp de 90 de zile,
perioadă în care să se poată
desfăşura ancheta iniţiată de
IWF, care a desemnat experţi
independenţi pentru a exam-
ina aceste acuzaţii, pentru a
putea acţiona într-o manieră
„decisivă” şi reface reputaţia
pătată a instituţiei. În cadrul
reportajului său, ARD a
prezentat documente care
arată că circa 4,5 milioane de
euro vărsaţi de Comitetul In-
ternaţional Olimpic către
IWF au fost transferaţi în
conturi din Elveţia asupra
cărora doar Ajan avea con-
trolul.

U
n nou scandal s-a
iscat  în handbalul
românsc după ce

Consiliul de Adminis-
trație al Federației
Române de Handbal s-a
reunit într-o videoconfe -
rință pentru a lua o 
decizie în privința 
sezonului 2019-2020. 

Cu 10 voturi pentru și 4
împotrivă s-a hotărât că Lig-
ile Naționale se vor relua,
conform variantelor propuse
de Federația Română de
Handbal adică Ligile Națio -
nale de Handbal se vor relua
începând cu 31 mai De re-
marcat că Gheorghe Tadici,
Sorin Dinu și Jean Mateescu
trei membri marcanți din
handbalul românesc nu au

fost  prezenți la această dis-
cuție.

Întrecerile competițiilor
interne vor fi înghețate dacă
Starea de Urgență va fi pre-
lungită după data de 14 mai
iar o decizie finală va fi luată
pe 17 mai.

Sezonul la feminin ar
urma să fie deschis în 5 iunie,
cu cele două sferturi de fi-
nală rămase de disputat din
Cupa României. La masculin,
primele jocuri ar urma să fie
disputate în 31 mai, cu
restanțele AHC Potaissa
Turda – CS Dinamo București
și SCM Poli Timișoara – CS
HC Buzău 2012.

La feminin mai sunt de
disputat șapte etape plus
turneul Final Four al Cupei

României. 
La masculin mai sunt pro-

gramate încă trei etape plus
turneul Final Four al Cupei
României. Nu se va mai juca
play-off și play-out.

Chiar dacă reprezentanții
cluburilor cu care s-a discu-
tat s-au pronunțat pentru
încheierea sezonului acum,
membrii Consiliului de Ad-
ministrație au votat însă fap-
tul ca sezonul să se reia și să
se închidă până la data de 30
iunie.

În Europa, mai multe fede -
rații naționale  importante
au anunțat deja finalul se-
zonului, ultimele dintre aces-
tea sunt Germania și Croația,
prin deciziile adoptate re-
cent.

Scandal  în handbalul românesc



De obicei, foile de
ceapă le aruncăm,
fără să bănuim că

acestea pot fi deosebit de
benefice sănătății noastre.
Dar, cercetătorii le-au
demonstrat utilitatea,
substanțele biologice din
conținutul lor fiind
folosite cu succes 
atât în industria 
alimentară, cât și în cea
farmaceutică. 

Păstrarea foilor 
de ceapă

Alese cu atenție, foile de
ceapă, obținute din legume
sănătoase se păstrează în
locuri curate, lipsite de umid-
itate, într-un săculeț din
pânză. Dacă sunt păstrate în
condiții corespunzătoare, ele
își mențin calitățile chiar și
timp de doi ani. Cu cât ceapa
este culeasă mai târziu, cu
atât puterea ei antioxidantă
este mai mare. 

Proprietăți 
terapeutice

La fel ca ceapa, care este
un puternic antioxidant,
efecte terapeutice extraor-
dinare au și foile ei. Straturile
exterioare ale cepei sunt mult
mai bogate în antioxidanți
decât cele interioare, susțin
specialiștii. Infuzia obținută
din foi de ceapă are propri-
etăți tonice, diuretice, antimi-
crobiene și antispasmatice.
De asemenea, au un rol im-
portant în consolidarea sis-
temului imunitar. Au
proprietăți espectorante, vin-
decă tusea cronică sau uscată.
Sunt un remediu eficient în
caz de răceli, alergii, congestii
nazale, nas înfundat. Sunt de-
osebit de utile persoanelor
care suferă de angină pec-
torală, ateroscleroză, crampe
musculare și insomnii.

Remedii naturiste
cu foi de ceapă

Ceaiul din coji de
ceapă

Este deosebit de util în
cazul ochilor iritați, men -
ținând acuitatea vizuală. 

Spasmele musculare
Se ameliorează tot cu aju-

torul ceaiului din coji de
ceapă. În astfel de situații, se
va consuma o cană de ceai,
înainte de culcare.

În caz de 
hipertensiune

Foile de ceapă nu se fierb
în apă. Se toarnă doar peste
ele apă fierbinte și se lasă la
infuzat. Infuzia rezultată este
utilă atât persoanelor hiper -
ten sive, cât și bolnavilor de
inimă. Se consumă o cană pe
zi. (doctorulzilei.ro)

Pentru întărirea 
sistemului imunitar
Se amestecă o lingură de

coji de ceapă mărunțite cu o

lingură de pudră din rădăcină
de lemn dulce, la care se
adaugă o mână de ace de pin
(40-50 gr). Peste acestea se
toarnă doi litri de apă
fierbinte. După ce compoziția
a fiert timp de 20 de minute,
se adaugă două linguri de
măceșe zdrobite și se mai lasă
pe foc timp de un minut. Can-
titatea obținută se toarnă într-
un termos, iar după 10-12 ore
se strecoară și se ține la rece.
Se consumă cate un litru pe zi.

În caz de 
ateroscleroză

Într-un borcan de sticlă se
pun două linguri de coji de
ceapă mărunțită, peste care
se toarnă 200 ml de alcool. Se
lasă la macerat șapte zile,
apoi se strecoară și se
păstrează în loc răcoros, în
sticluțe de culoare închisă. Se
vor administra câte 15-20
picături pe zi, împreună cu o
lingură de ulei de floarea
soarelui. Picăturile se iau cu o
jumătate de oră înainte de
masă, de trei ori pe zi. Trata-

mentul durează timp de o
săptămână, se face o pauză
tot de o săptămână, după
care, se poate relua. (sfatul-
medicului.ro)

Tusea seacă
Se ameliorează dacă se

procedează în felul următor:
se toarnă două pahare de apă
fierbinte peste două linguri
de coji de ceapă și se fierb la
foc mic, timp de 15 minute.
După ce se răcorește, soluția
obținută se strecoară. Se bea
câte un sfert de cană de trei
ori pe zi, cu o jumătate de oră
înainte de mesele principale,
spune doctorulcasei.ro. 

În cazul gâtului 
iritat

Se prepară o infuzie din
câteva coji de ceapă, la o cană
de apă fierbinte. După in-
fuzare, soluția se strecoară și
se consumă, pe post de gar-
gară, cât este călduță.

Supa din coji de ceapă
Ajută la calmarea cram-

pelor de la nivelul picioarelor.
Dacă se bea înainte de cul-
care, somnul este mai liniștit.
Se prepară dintr-o lingură de
coji la o cană de apă clocotită.
Se fierbe și se bea cu înghiți-
turi mici. 

Extractul din coji de
ceapă

Ajută în cazul unor afecți-
uni ale rinichilor și  vezicii
urinare. Pentru obținerea ex-
tractului se folosesc cojile de
ceapă uscate și mărunțite. La
500 ml de apă clocotită se pun
trei linguri de coji mărunțite.
Se lasă la infuzat o jumătate de
oră, se strecoară și se bea câte
un pahar, de două ori pe zi.

Infecțiile urinare și
cistita

În astfel de situații, se
prepară un decoct din trei lin-
gurițe de coji mărunțite și
opărite în două pahare de apă
clocotită. Din decoctul obți nut
se administrează câte o lin-
gură, de trei-patru ori pe
zi.(sanatate.ro)
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Beneficiile extraordinare
ale foilor de ceapă

Beneficiile extraordinare
ale foilor de ceapă

• 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



Uz extern 
În cazul infecțiilor
fungice ale unghiei
Se vor face băi locale într-o

soluție concentrată de foi de
ceapă, timp de 20-30 de
minute, în fiecare seară, până
la vindecare.  Clătirea părului
cu infuzie din coji de ceapă
duce la vindecarea eczemelor
scalpului, scrie frunzaverde.ro. 

Unguentul din 
coji de ceapă

Ajută la vindecarea căl-
câielor crăpate. Pentru
prepararea lui, cojile de ceapă
se pun la înmuiat în apă clo-
cotită, se amestecă bine cu
frunze de patlagină zdrobite,
în cantitate de 1 la 1. La acest
amestec se adaugă miere,
făină de grâu, obținându-se
astfel un aluat mai gros. Com-
poziția se aplică pe partea
afectată, se bandajează locul
și se ține 1-2 zile, potrivit nu-
tritiesanatoasa.ro.

Decoctul pentru 
bătături

Se obține din coji de ceapă,
care se pun într-un borcan de
sticlă, peste care se toarnă
oțet. Se păstrează la macerat
timp de 14 zile, după care,
oțetul se scurge, păstrându-se
doar cojile. Acestea se aplică
pe bătături seara, înainte de
culcare, peste care se pune un
pansament, care se ține până
a doua zi. Tratamentul se
repetă până la dispariția bătă-
turilor. 

Alte întrebuințări 
ale cojilor de ceapă

În agricultură
Decoctul din coji de ceapă

uscată poate fi un îngră șă -
mânt eficient, care stimulează
creșterea plantelor și distruge
microflora patogenă din sol.

Când se îngălbenesc
frunzele 

castraveților
Se prepară o soluție din

doi pumni de coji de ceapă,
peste care se toarnă o găleată
de apă fierbinte. Se lasă 6-8
minute pe foc. După ce se
stinge focul se acoperă și se
lasă la infuzat până se
răcește. La fiecare 8 litri de
apă pentru udat, se adaugă
doi litri  din decoctul de coji.
Frunzele se stropesc abun-
dent. Cojile rămase se pun la
rădăcinile plantelor pentru
acoperirea solului și pre-
venirea evaporării. Dacă sunt
atacați de dăunători sau mi-
coze, se prepară o infuzie din

200 g coji de ceapă, la 10 litri
de apă. Cojile se lasă în apă 4-
5 zile, iar după ce se stre-
coară, plantele se stropesc de
trei ori, la un interval de cinci
zile între stropiri.
(gradina.ro)

Plantele din 
apartament

Atunci când sunt udate cu
decoct (infuzie)  din coji us-
cate de ceapă sunt mai sănă-
toase și se dezvoltă frumos.
La cinci litri de apă fierbinte
se adaugă 5 linguri de coji de
ceapă. Se poate amesteca și cu
usturoi.

Pentru păstrarea 

morcovilor
Pe straturile de morcovi

puse la păstrare, se presară
frunze de ceapă bine uscate.
La fel se procedează și cu
merele sau perele, care pot fi
și ele protejate de micoze, ne
sfătuiesc agricultorii.

Gândacii de Colorado,
păduchii de frunze,
fluturii dăunători
Pentru eliminarea acestor

dăunători, se procedează în
felul următor: se folosește o
găleată, în care se așază, până
la jumătate, coji de ceapă, la
care se adaugă un pumn de
coji de usturoi și pelin tocat,

peste care se toarnă apă
fierbinte până se umple
găleata. Se lasă la infuzat 24
de ore, se strecoară și se
diluează 1:1 cu apă curată. Cu
această soluție se stropesc
plantele afectate. Cu soluția
respectivă se pot stropi și
merii, după înflorire, începând
de la prima seară caldă (nu
mai puțin de 15 grade) la
apusul soarelui, din șapte în
șapte zile, timp de 4-6 săp-
tămâni, atâta timp cât zboară
fluturii. Ca să se prindă mai
bine de plante, se poate
adăuga câte două grame de
săpun la fiecare litru de apă.
(terapii naturiste.ro)

Cornelia Holinschi
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Sâmbătă, 25 aprilie, ora 20,10

Căile iubirii 
Acțiunea filmului are loc într-un orășel din Texas.

Acolo, un tânăr cuplu de fermieri, Maddie și Carl,
hotărăsc să-l ia în grijă pe Francis,  un copil orfan
care-și dorea cu disperare o familie. Maddie care 
s-a atașat imediat de băiatul harnic și cuminte. Ea
încearcă să compenseze prin blândețe comporta-
mentul, adesea brutal, al soțului ei. După mai mulți
ania, când Francisc se transformă într-un tânăr fru-
mos și responsabil, relația apropiată dintre el și
Maddie începe să-i stârnească bănuieli lui Carl. Con-
fruntat cu acuzații mincinoase, Francis a hotărât să
plece de acolo pentru a-i salva reputația lui Maddie
și a-și croi propriul său drum în viață. Cu toate aces-
tea, inima lui a rămas acolo, acasă.

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Planurile voastre de viitor vor
prinde contur și găsiți moda -
lități noi de a le duce la bun
sfârșit. Beneficiați de influența
astrelor și trebuie să profitați
de acest lucru. Toate schim-
bările care se petrec în viața
voastră vă vor ajuta să faceți
un salt evolutiv.

Vă străduiți să obțineți  mai
mulți bani din colaborări, în
afara serviciului. Ar fi de dorit să
evitați situațiile conflictuale la
locul de muncă și să căutați să
vă încadrați în termen atunci
când vi se dă un proiect în lucru.
Partenerul de cuplu are nevoie
de susținerea voastră.

Vor apare situații cu totul de-
osebite în plan financiar, la care
veți face față cu succes. In-
tenționați să călătoriți și să vă
vizitați rudele apropiate, pe
care nu le-ați mai văzut de
multă vreme. Descoperiți pri-
eteni noi, care vă aduc infor-
mații benefice legate de muncă.

Doriți să fiți în atenția celor din
jur, să le atrageți simpatia și să
obțineți lucruri frumoase. Pen-
tru asta este nevoie de diplo-
mație și, mai ales, să nu luați în
seamă micile răutăți. Pre-
ocupările legate de munca
voastră sunt normale, dar nu
trebuie nici să exagerați.

Chiar dacă vă preocupă bună -
starea familie, nu trebuie să vă
asumați obligații care presupun
cheltuieli mari. Aveți grijă de
economiile voastre și nu le risi -
piți pe lucruri care nu vă aduc
avantaje. Evitați compromisu -
rile și nu semnați acte impor-
tante în această perioadă.

Prietenii vă sunt alături pe tot
parcursul intervalului și vă
susțin într-un proiect de anver-
gură. Dar, succesul vostru
poate atrage invidia colegilor,
care nu privesc cu ochi buni o
posibilă ascensiune profesio -
nală. Partenerul de cuplu vă
sprijină necondiționat.

Căutați să vă susțineți ideile la
locul de muncă, mai ales dacă
sunt anumite persoane care
caută să vă pună bețe în roate.
Intențiile voastre nu sunt întot-
deauna bine primite, dar cei
din jur vă acordă sprijin. Re-
lația de cuplu trece printr-un
impas.

În perioada următoare, se
anunță schimbări la locul de
muncă. Nu sunteți direct vizați,
dar se vor simți unele influențe.
Nu este exclus să semnați un
contract cu o altă firmă. Tre-
buie să luați în calcul toate
riscurile și să nu acționați la
primul impuls. 

S-ar putea să plecați în călă-
torii scurte, în interes de servi-
ciu, unde veți cunoaște
persoane care vă pot sprijini în
munca voastră. Nu este exclus
să primiți o sumă de bani dintr-
o moștenire. Rudele apropiate
nu văd cu ochi buni acest lucru. 

La locul de muncă ar trebui să
profitați de relațiile bune pe
care le aveți cu superiorii și să
obțineți noi beneficii. În familie
este o perioadă propice pentru
a clarifica unele situații deli-
cate, care au creat tensiuni
între rude sau pierderi finan-
ciare.

Vă implicați în prea multe ac-
tivități şi există riscul să le
neglijați pe cele mai impor-
tante. La locul de muncă inter-
vin schimbări și trebuie să le
faceți față. Discuțiile cu par -
tenerul de cuplu se vor aplana
și reușiți să ajungeți la un nu-
mitor comun. 

În plan profesional veți avea de
studiat documente interesante.
Dacă nu vă planificați cu
atenție activitățile, există riscul
să intrați în criză de timp și să
faceți unele greșeli. În cea de-a
doua parte a intervalului lu-
crurile încep să se așeze pe un
făgaş normal.

TVR 2

• Un  telefon…
- Aloo, iubi, sunt la Kaufland, ce să iau?
- Porți mască în magazin?
- Da…
- Ia casa de marcat!

• Renunțare…
- Trebuie să lăsați zahărul, pastele făinoase

și berea.
- Mulțumesc, domnule doctor.
- Nu sunt doctor. Sunt casierul și nu aveți

suficienți bani pe card.

• O tânără, la dietetician:
– Ați mâncat fructe?
– Sigur, doctore!
– Ce fel de fructe?
– Cireșe.
– Unde-ai găsit cireșe dragă, pe vremea

asta?
– Cum unde, doctore, în tort!

Întrebare
- Știe cineva, mai exact, cât trebuie păs-

trată această “distanțare socială?”
- Nu de altceva, dar nevastă-mea tot

încearcă să intre în casă! 

• Constatare…
Europenii au văzut liliacul și l-au făcut pe

Dracula.
Americanii au văzut liliacul și l-au facut pe

Batman.
În schimb, chinezii au văzut liliacul și… 

l-au făcut supă!

Duminică, 26 aprilie, ora 23,00

Din toată inima
Filmul spune povestea a doi tineri, Brian și

Jenny, care se pregătesc pentru deschiderea B&B-
ului lor, Emily Country Inn. Dar planurile lor iau o
întorsătură cu totul deosebită, atunci când o fur-
tună uriașă lovește Bucks County. În astfel de
condiții, Brian este hotărât să se întoarcă pe Wall
Street pentru a-și mări fondurile. În schimb, Jenny
face tot ce este posibil pentru ca inaugurarea să
aibă loc la data stabilită.

PRIMA
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redomină în aceste
zile, la orice întâl-
nire, fie față în față

ori telefonică, urarea
cunoscută " Paște fericit!",
care m-a făcut să zâmbesc.
Domnul Tătaru a spus la
televizor că este posibil ca
pe cei trecuți de 65 ani să-
i carantineze la hoteluri.
Păi domnule Tătaru, chiar
te-ai infectat la cap?
Păcat că te-ai lovit singur,
de meriți demisia. 
Domnule Tătaru,
mergeți la Huși cu măști,
la farmacia soției, 
că probabil nu mai există
marfă pe stoc! 

Văzând așa-zisele răscoale
din țară, am tras concluzia că
sunt produse de o parte din
diaspora, de care unii politi-
cieni s-au folosit ori se folo -
sesc de ei, pentru celebrele
voturi de rezervă. De ce o
dăm cotită și nu spunem lu-
crurilor pe nume? Cu ei vor fi
zile grele pentru unii politi-
cieni, care o să le ceară re -
compensa voturilor. Și atunci,
despre ce fericire este vorba?
Câte controverse au existat
înainte pe această temă nu-
mită ,,fericire de Paște", câte
interese și un război psiho-
logic între stat și biserică?
Negocieri. Orban, Vela, pe o
parte, Patriarhul Daniel pe de
altă parte, iar arbitrul Iohan-
nis media, ca de obicei. Un-
deva în zare există o luptă
pentru profit (voturi pentru
politicieni și bani de la enori-
ași). Iar noi, păcătoșii, sun-
tem doar o masă de manevră.
De data aceasta nu mai înțe-
leg nimic, chiar dacă și până
acum înțelegeam mai greu.
Am văzut preoți care
“pregăteau” “paștele " mult
așteptat de noi toți, într-un
chioșc unde se vindea pâine.
Stropeau cu vin pâinea,
spuneau câteva vorbe numai
de ei știute, după care, pâinea
se tăia și se dădea la enoriași.
Chiar și cu luatul luminii sunt
multe semne de întrebare.
Acum 2000 de ani, slujbele se
țineau tot pe internet? Oare
chiar așa a lăsat Dumnezeu
pe pământ? De ce până acum
nu ni s-a spus că lumina se
poate lua de la o candelă
aprinsă, existentă în încăpere
? Atunci mă întreb, de ce plă-
tim avion să aducă lumina de
la Ierusalim, dacă și lumina
de la Bisericile noastre este
primită, inclusiv cea de la
candela din casă? Tot respec-
tul pentru Biserică, și eu sunt

un credincios ortodox, dar nu
pot să nu mă întreb, atâta
timp cât Biserica îmi produce
nelămuriri și mă alimentează
cu întrebări, de multe ori fără
răspunsuri, ori cu răspunsuri
evazive, cum pot sa fiu
„fericit”? Numai fericit nu
poți fi, atâta timp cât noi toți
suntem într-o situație atât de
neobișnuită și suntem
nepregătiți pentru așa ceva.
Ne învârtim într-o situație
prezentă și viitoare, care
numai fericită nu se poate
numi. Așa cum și Guvernul,
de câteva luni, ne îmbată cu
apă rece, de la o zi la alta. S-a
continuat cu aceeași formulă
folosită "de când lumea", care
nu poate decât să te facă să te
întrebi "pot fi într-adevăr
fericit? " 

Cum pot să fiu fericit? 

Când Guvernul m-a trimis
în captivitate, lăsându-mi
două ore de plimbat?! Exact
ca pușcăriașilor, care merg în
curte la plimbare zilnic, dar
au hrană gratuit asigurată, de
multe ori mai bună ca acasă,
mai câștigă și bani pe munca
efectuată, dar nu sunt fericiți
în captivitate. Oare noi, oa-
menii trecuți de 65 de ani,
cum putem sa fim fericiți în
captivitate? 

Cum poți fi fericit când ți
se sugerează inutilitate, ți se
îngrădește timpul și ți se face
cadou doar două ore din
viața ta? Chiar nu se știe că
cei aflați în toamna vieții sunt
extrem de precauți de a-și
păstra acel dram de viață cât
le-a mai rămas? Cum poți fi
fericit când devine obligati -
vitate să nu schimbi câteva
cuvinte cu un prieten sau o
rudă, când îți ții copiii în
pragul casei dacă vin să te
vadă sau să-ți aducă câteva
cumpărături solicitate, pe
care nu le găsești în zona ta ?
Cum poți fi fericit când auzi
toată ziua numai vești rele,
de crezi că ești într-un exper-
iment psihiatric? (în acest
caz aș recomanda citirea tex-
tului președintelui Acade-
miei Române). 

Cum poți fi fericit când te
gândești că " după ", va fi o
mare criză economică și o ex-
plozie a prețurilor, pentru că
economia este în vacanță?
Cum sa fii fericit când ai im-
presia că ești într-un război
biologic al puterilor lumii?
Cum poți fi fericit când nu

mai ai loc de muncă, nu mai
ai bani, sănătatea este
șubredă, iar sistemul medical
deficitar? Cum poți fi fericit
cu 700 lei /lună, când altul ia
70.000 lei/lună, plătit pentru
că tu, omule, ai fost judecat,
bun sau rău, nu interesează
pe nimeni. Că pe ,,el" nu
poate să-l pedepsească ni-
meni,  doar are imunitate! El
este fericit, dar fiți siguri că
amărâților nu le dă o bucată
de pâine. 

Sunt atât de multe motive
de a nu fi chiar fericiți, ceea
ce nu ne împiedică, în tristețe
și singurătate, să sărbătorim
din amintiri. 

Cine este inamicul inviz-
ibil, care a adus omenirea
cu picioarele pe pământ? 

Este Covid-19. A îndrăznit
și pe Guverne, Armate, Bi -
serici să le pună la punct !

M-am gândit că dacă tot
am vorbit cu ,,alesul meu
isteț”, de ce să nu vorbim,
Covidule?

Și să stăm noi așa, ca doi
„prieteni” la taclale, pentru că
vreau să-mi povestești de
tine, dar mai ales de NOI....
Oricum, purtăm măști și
stăm la doi metri. Tu chiar ai
făcut ordine în lume, ai
demonstrat că ești cel mai
puternic.

Aș vrea, prima dată sa te
întreb, cum tu, un amărât de
virus de doi microni, poți să
ai o VIBRAȚIE mai înaltă ca
cea a OMULUI ... Covidule, de
unde vii și unde mergi, că tu
ești în trecere pe la noi. Ai
reușit să ne pui cu botul pe
labe pe toți, inclusiv pe atei.
Cum ai reușit sa faci pe unii
mari să se retragă în buncăre,
țările mari să ceară la ai lor
să vina acasă? Ai reușit să faci
să tacă armele, bombele,
războaiele să se oprească,
reușești să faci să dispară,
mâine – poimâine, chiar UE și

OMS. Câte alte vor mai dis-
părea ?

Cum poți tu, virusule?!

Să iei viețile atâtor oa-
meni, care spun ca trăiesc în
acest UNIVERS de 6,5 mil-
iarde de ani ? Ai reușit să ne
iei munca, bucuria, speranța,
dar, mai ales, VIAȚA și, im-
plicit, persoanele cele mai
dragi nouă. Ai reușit ca în
pragul acestor sărbători să
fim arestați la domiciliu, să
nu ne lași să mai putem con-
versa cu Dumnezeu! Ai reușit
să iei sufletele copiilor,
părinților, oamenilor dragi
nouă.

De ce nu răspunzi, Covid-
19, cel puțin tu, că politicienii
vorbesc de două luni în gol,
fără să facă sau să spună
nimic concret. De unde vii și
unde te duci? Cât mai stai pe
meleagurile noastre? Nimeni,
dar absolut nimeni, oficial,
nu știe nimic despre tine.
Unde te-ai născut, în labora-
tor? Cum de te-ai împrăștiat
așa repede pe tot globul!
Covidul-19 a stat un pic și a
început să răspundă la câteva
întrebări:

De ce nu aveți puterea să
cereți iertare?

De ce sunteți atât de răi,
de lacomi, de avari, de ce nu
mai aveți credință în voi ? La
ce vă folosește lăcomia,
dezmățul și deșertăciunea?
La ce va folosește moartea,
războiul, suferința și plânsul
copiilor, de ce va bateți joc de
voi? De ce nu separați răul de
bine? V-a oprit cineva să aveți
o vibrație superioară unui
virus, de ce nu credeți că re-
zonați cu pământul pe care
trăiți, de ce nu vreți să
cunoașteți universul, hulind
zi de zi pe Dumnezeu?  Nu
doriți nici cunoașterea ade-
vărului despre ,,UNIVERS"!

De ce sărbătoriți jertfa fiului,
când cineva v-a îndrumat să
vă îndepărtați ?! Voi nici put-
erea și nici dorința de a cere
iertare nu o mai aveți. Conști-
ința voastră este sub puterea
mea. Cu o conștiință
înghețată, nu vă puteți ridica
din neputința ( vorba actoru-
lui Dorel Vișan). Dorințele
voastre sunt mărunte,
nesăbuințele sunt imense.
Știți că voi, oamenii, ați creat
toate nenorocirile pe
pământ, inclusiv virușii. Ați
plătit bani grei, (37mil dolari
Obama), să apară viruși pe
Pământ. Știați că virușii pot
distruge popoare întregi, iar
acum plătiți bumerangul
creat de voi. Chiar nu mai era
loc de nimic decât de viruși?
Misiunea data de Dumnezeu
vouă ați terfelit-o, crezând că
sunteți mai puternici decât
Dumnezeu. Acum s-a demon-
strat că noi, oamenii, suntem
doar ,,o frunză pe apă".
Pleacă, Covid-19, că noi tot
nu învățăm nimic. După ce
pleci, imediat am uitat, con-
tinuăm sa ne înarmăm și să
ne autodistrugem. Unii trăi-
esc din manipularea naivilor
și trăiesc foarte bine. Iar tu,
Covidule, ai văzut cât de slabi
suntem, dar parcă presimt că
te vei întoarce, ca să se mai
facă bani mulți din speculă și
corupție, care se pot pune pe
seama apariției tale. Se fac
achiziții fără licitații ori cu lic-
itații numai de ei știute, fără
transparență, iar acum vor să
mute toți oamenii la hotelu -
rile unor băieți deștepți ai
celor de la putere, unde se
plătesc 300-400 lei pe/zi
/camera. Sunt declarațiile lui
Tătaru, Cercel etc. Repet, de
două luni au bălăcărit zi de zi
lucrurile, încât nimeni nu mai
înțelege nimic, dar nici nu au
făcut nimic. Acum putem
pleca de la acest moment
zero. Dar, din păcate, nu în-
vățăm nimic, dacă nu schim-
bam totul, dar totul, de la
zero. Altfel, oamenii aceea au
murit degeaba, iar noi ne-am
chinuit tot degeaba.

COVIDULE-19, ALEGE și
TU, HOȚII !

Al dumneavoastră același
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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BĂTRÂNII APARŢIN ALTORA!
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Mod de preparare:

Frunzele de leurdă se
spală bine cu apă rece și se
pun la scurs. Afumătura se
taie bucățele și se pune la
călit, la foc mic. Când a în-
ceput să capete culoare, se
adaugă ceapa tăiată mărunt,
un morcov și un pătrunjel
date prin răzătoare, iar după
două minute se adaugă și us-
turoiul tăiat mărunt.

Legumele se amestecă

bine timp de 2-3 minute,
după care, peste ele se
toarnă apă. Între timp,
legumele rămase se taie feli-
uțe și se pun la fiert în oala
cu ciorbă. Pentru ca ciorba
să fie mai consistentă, cine
dorește, poate rade un cartof
în ea. Atunci când legumele
sunt fierte, se adaugă frun-

zele de leurdă, rupte, nu tă -
iate. Se pregătește apoi un
mujdei de usturoi, amestecat
cu sare și ulei, la care se
adaugă o cutie și jumătate de
iaurt acrișor, piper și o jumă-
tate de linguriță de praf de
cimbru. Sosul obținut se
toarnă în  oala cu ciorbă și se
oprește focul.

INGREDIENTE

o bucată de afumătură (costiță, kaizer), 2-3 legături

de leurdă, o ceapă, iaurt, 3-4 morcovi, un păstârnac

mai mic, o rădăcină de pătrunjel, usturoi, o linguriță

de cimbru măcinat.

Mod de preparare:

Pentru început, se prepară un aluat  consistent, care
se împarte în patru părți egale. Fiecare parte se întinde
pe o planşetă, se unge cu margarină topită şi se face câte
un sul. În continuare, fiecare sul se taie în bucăți, la o dis-
tanţă de două degete. Fiecare bucată obținută se întinde
(rotund), la mijloc se pune umplutura, iar marginile se
crestează în patru (sub formă de cruce ). Fiecare parte
se adună în sus, în jurul umpluturii, de la dreapta spre
stânga, apoi sus-jos, dar nu se unesc, (asemănătoare
petalelor unei flori). Bucăţile se pun în tava unsă şi
tapetată cu făină, iar după coacere, se vor arăta ca
petalele de trandafir. (Rețetă primită de la cititoare)

Cornuleţe
Trandafir
Cornuleţe
Trandafir

Ciorbă de leurdă cu afumăturăCiorbă de leurdă cu afumătură

INGREDIENTE

Pentru aluat: 500 g făină, 280 g margarină, 3 lin-

guri smântână, 3 gălbenuşuri.

Pentru umplutură: trei albuşuri, 9 linguri de

nucă măcinată, 9 linguri de zahăr. Toate se

amestecă şi se obţine o cremă, cu care se umplu

cornuleţele Trandafir. 

Mod de preparare: 

Curcanul se curăţă, se
unge cu unt, apoi se condi-
mentează bine. Inima,
pipota, ficatul se taie mărunt
şi se călesc în ceapă, iar la
final, se adaugă baconul şi
ciupercile. Când ingredien-

tele sunt bine călite, se iau de
pe foc, iar după ce s-au răcit,
se adaugă miezul de pâine
înmuiat şi stors, cele trei ouă,
sare, piper şi verdeaţa tăiată
mărunt. 

Curcanul se umple cu
acest amestec, după care, se

fixează cu scobitori sau se
coase. Se pregăteşte o tavă
unsă cu grăsime, se pune
curcanul înăuntru şi se dă la
cuptor. La început se acoperă
cu o folie, iar când carnea
este aproape pătrunsă, folia
se îndepărtează. Din când în
când, curcanul se stropeşte
cu vin şi cu sucul din tavă.
După câteva ore, când carnea
este coaptă şi are o culoare
arămie,  se va scoate din cup-
tor.

Curcan umplut

INGREDIENTE

un curcan mărişor, condimente, unt puţin vin alb. 

Umplutura: ficatul, inima şi pipota curcanului, 100

g bacon, 200 de grame de ciuperci proaspete, 3-4

ceape, 3 felii de pâine înmuiate în lapte, 3 ouă, pătrun-

jel, mărar, sare şi piper după gust.
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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 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, 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 Vând telefon Samsung J7, 
în stare perfectă de funcţionare.
Tel.0721.474.843.

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.

l Vând dulap vechi, sculptat și 
4 scaune îmbrăcate în piele. Telefon:
0736.383.325.

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,
prin conţinutul lor, legea.
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Locuitorii oraşului
Simeria, din judeţul
Hunedoara, vor tre-

bui să poarte, obligatoriu,
de luni, o mască pe faţă,
care să le acopere gura şi
nasul, atunci când ies pe
stradă, măsura fiind luată
în vederea prevenirii
riscului de contaminare
cu noul coronavirus.

Decizia a fost luată de
Comitetul Local pentru Situ-
aţii de Urgenţă (CLSU) Sime-
ria, iar autorităţile locale au
distribuit deja câte două
măşti din material textil
fiecărei familii din oraş.

"Oamenii care ies în oraş
vor trebui să aibă faţa
acoperită pentru a reduce
riscul de răspândire a noului
coronavirus. Am distribuit
fiecărei familii câte două
măşti din material textil.
După utilizare, măştile se pot
spăla şi călca pentru a putea
fi folosite din nou. Este o mă-
sură de prevenire a îmbol-
năvirilor", a declarat, luni,
pentru AGERPRES, primarul
localităţii, Emil Rîşteiu.

Potrivit acestuia, per-
soanele care nu dispun de o

mască de protecţie pot folosi
ca mijloc de protecţie pe faţă
o eşarfă sau orice altceva
care poate bloca răspândirea
virusului la nivelul feţei.

Persoanele care nu poartă
măşti sau mijloace similare
de protecţie pot fi sancţio -
nate de Poliţia Locală sau
Poliţia Naţională cu amenzi
de la 100 la 500 de lei sau cu
avertisment.

Edilul local a menţionat

însă că primele măsuri vor fi
avertismentele, pentru ca oa-
menii să conştientizeze cât
de importantă este prote-
jarea împotriva răspândirii
virusului COVID-19 prin
toate mijloacele.

"Nu vrem să amendăm oa-
menii, vrem să-i facem să
înţeleagă cât de important
este să se protejeze de acest
nou coronavirus", a conchis
Rîşteiu. A

HOTĂRÂRE
privind aprobarea măsurilor pentru prevenirea

infecțiilor cu CORONAVIRUS Covid 19

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:
Având în vedere art.12 din Ordonanța de urgență nr.

21/2004 privind sistemul național de management al situați-
ilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale
Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență la
nivel național, ale Ordonanțelor Militare date  precum și pen-
tru a acționa proactiv pentru prevenirea răspândirii infecțiilor
de CORONAVIRUS COVID- 19 pe teritoriul UAT Simeria. 

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se achiziționează și distribuie măsti către populatie

(2 buc de familie) de către Consiliul Local al orașului Simeria.
Art. 2 Continuarea asigurării de materiale de protectie și

dezinfectanți pentru medicii de familie prin Centrul Medical
de Permanență Simeria.

Art. 3 Continuarea lucrărilor de dezinfecție pe teritoriul
UAT Simeria (trotuare, alei, scara blocurilor, zone aglomerate,
străzi, etc.) cu societățile comerciale  autorizate și completarea
cu alcool sanitar a dozatoarelor amplasate în instituție, zonele
aglomerate și scările blocurilor.

Art. 4  Începând cu data de 06.04.2020, se interzice de-
plasarea populației pe teritoriul U.A.T.  Simeria, fără  prote-
jarea  căilor respiratorii (nas și gură).

Art.5  Nerespectarea prevederilor  art. 4 se sancționează
contravențional cu amendă de la 100 lei la 500 lei, sau cu aver-
tisment.

Art.6  Aplicarea sancțiunilor de la art. 5 se aplică de către
Poliția Română  și Poliția Locală.

Art.7 Contravenientul poate achita în termen de 15 zile,
jumătate din minimul amenzii.

Art. 8  Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Simeria
va comunica prezenta hotărâre membrilor CLSU Simeria, și
CJSU Hunedoara.

PREŞEDINTE C.L.S.U. SIMERIA
PRIMAR,

RÎȘTEIU EMIL IOAN

Deva – Capitala Daciei,
cetatea Sarmizegetusa Regia,
se pregăteşte de momentul la
care va  putea deveni, din
nou, gazda turiştilor intere-
saţi de istoria neamului. La
Sarmizegetusa Regia sunt în
plină desfășurare acțiunile de
igienizare specifice acestei
perioade a anului. În zona
aflată la intrarea în sit au fost
strânse frunzele uscate și au
fost verificate băncile de
lemn destinate vizitatorilor
pentru a vedea dacă au
nevoie de anumite reparații
după sezonul de iarnă.

Și în incinta sacră a cetății
dacice au fost executate lu-
crări de întreținere periodică
de către angajații care își
efectuează turele conform
programului de lucru obiș-
nuit.

Situl UNESCO aflat în ad-
ministrarea Consiliului Jude -

țean Hunedoara, prin Servi-
ciul Public Administrare
Monumente Istorice, este în-
chis publicului încă din luna
martie, imediat după apariția
primelor cazuri de corona -
virus în județul Hunedoara.

În toată această perioadă,
angajații au asigurat moni-
torizarea și întreținerea situ-
lui pentru ca acesta să se
prezinte în condiții foarte
bune la momentul redes chi -
derii.

Curățenie de primăvară la
Sarmizegetusa Regia

La Simeria - purtarea
măştii e obligatorie

Traseele 
turistice din

Munții
Poiana

Ruscă se 
remarchează

Retezat - O primă echi -
pă a Serviciului Public
Județean Salvamont-Sal-
vaspeo Hunedoara a în-
ceput, astăzi, montarea
stâlpilor și a tablelor indi-
catoare pe traseele princi-
pale care pornesc de la
Punctul de Informare Tu -
ristică din Hunedoara și
duc spre inima munților
Poiana Ruscă . Acțiunea se
va derula pe parcursul
mai multor zile și va fi
asigurată, prin rotație, de
mai multe echipe de sal-
vatori montani.

Petroşani - Frigiderul nu
este cea mai bună soluție,
atunci când vrei să pui la
păstrare o sumă de bani. Din
păcate, aceasta este con-
cluzia la care a ajuns un
bătrân de 81 de ani, din
Petroşani, care şi-a păstrat
economiile într-o borsetă pe
care a ascuns-o în frigiderul
din bucătărie. 

Zilele trecute, bărbatul a
constatat că borseta cu banii
dispăruse. Omul a sunat la
numărul de urgenţă 112 şi a
cerut sprijinul jandarmilor.
Ajunși la domiciliul bărbatu-
lui, jandarmii au constatat că
bătrânul avea obiceiul să lase
ușa apartamentului de-
schisă, fără să-şi dea seama
că în locuinţa sa pot intra și
persoane neinvitate. 

Cazul a fost predat poli -
ţiei, care a început cercetări
în acest caz. Păgubitul speră

că-şi va putea recupera banii.
„În această perioadă este
foarte important, chiar dacă
stați acasă, să fiți precauți”,
este sfatul pe care jandarmii
îl dau cetăţenilor.

I-au furat banii de la
frigider...


