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ADMInIStRAţIE

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 3
Autorităţile iau măsurile
necesare pentru prevenirea
răspândirii coronavirusului.
Primăriile încearcă să ajute
oamenii care au probleme
legate de aprovizionare. 

SăRbătOAREPAG. 2
Carnea de miel a rămas la
preţurile de anul trecut.
Pentru unii clienţi se 
asigură livrarea acasă 
prin platformele online 
organizate de producătorii
agricoli. 

Hristos a Înviat!Hristos a Înviat!

Sărbători binecuvântate,
încărcate de lumină şi
bucurii! Noaptea Sfintei
Învieri să vă aducă pace
şi linişte sufletească!

Hristos a Înviat! 

CONDUCEREA
CONSILIULUI JUDEȚEAN
HUNEDOARA

DEVA GOLD 
Sfintele Sărbători de Paşti să vă aducă
linişte în suflet,  sănătate, fericire şi
bucuria de a fi împreună cu cei dragi. 

Hristos a Înviat!
Nicolae Stanca
Manager

Primăria şi Consiliul
Local SOIMUŞ

Lumina Sfântă, 
dătătoare de viață din

Noaptea Învierii 
să vă inunde sufletul 

de pace și credință, 
iar bucuria Sărbătorilor

Pascale să o împărtășiți cu
cei apropiați.

Sărbători fericite!
Mihai Irimie

Primar

Unică prin sfinţenie şi
binecuvântare, Sărbătoarea
Învierii Mântuitorului Iisus
Hristos să vă găsească 
fericiţi, împreună 
cu cei dragi. 
Lumina Divină să se reverse
cu generozitate în 
casele voastre.

Sărbători fericite!

Sorin Petru Marica
PRO România - Hunedoara

Primăria şi Consiliul
Local SIMERIA

Bucuria Învierii Domnului
să vă înalțe sufletul 

spre fericire, să aveți 
parte de sănătate, 

belșug și bucurii.

Sărbători  fericite!

Emil Rîșteiu
Primar

REVA SIMERIA 
Învierea Domnului Iisus

este un act divin, ce dă
un nou sens existenței
noastre. Vă doresc să 
petreceţi Sărbătorile

Pascale alături 
de cei dragi.

Hristos a înviat !
Alina Magdău

Director general

Dragi hunedoreni, 
Sfânta Sărbătoare a Paștelui să vă aducă 

sănătate și liniște în suflet. 
Trecem printr-o perioadă dificilă, dar 

nu trebuie să vă lăsați pradă deznădejdii, 
pentru că Adevărul și Credința vă vor da putere. 

Vă doresc sănătate tuturor! 
Bunul Dumnezeu să vă aibă în paza Lui! 

Deputat Laurențiu Nistor, 
Președintele Organizației Județene  

PSD Hunedoara
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Potrivit  statisticii,  
la 10 aprilie 2020, 
populația globului

era de 7.776.850.103
locuitori. 

La această populație, în pe-
rioada 1 ianuarie -10 aprilie
2020, s-au înregistrat un
număr de 16.229.044 decese,
număr aproape egal cu
cel  din aceeași perioadă a
anu lui 2018 – respectiv
16.159.133  de cazuri.

În ordinea descrescătoare,
cauzele deceselor în anul
2020 au fost, în ordine, date
de boli cardiovasculare -
aproximativ 5 milioane de
persoane, cancer - 2.266.533
de persoane, HIV/SIDA -
463.933 persoane, malarie -
270.703 de persoane, gripa
sezonieră - 134.210 cazuri
etc. şi COVID-19 pe  penul-
timul loc, cu un număr de
97.595 decese - la 1.632.898
cazuri confirmate – număr
mult mai mic decât în reali-
tate din cauza netestării în
masă. Cu alte cuvinte doar
0,60% din mortalitatea gene -

rală se datorează actualei
pandemii, cifră estimată
potrivit  surselor WHO și
worldometers.info.

Deși avem o  mortalitate
de 0,60% înregistrată, s-au
impus măsuri severe  de  sus-
pendare a drepturilor civile,
izolarea sau carantinarea
unui număr impresionant de
locuitori ai planetei, masură
care are un impact deosebit
de grav asupra întregii vieţi

economice şi sociale a ţărilor
lumii.

Suspendarea sau mai bine
zis paralizarea totală a unor
sectoare importante de activ-
itate, dublate de hotărâri im-
becile  de neplată a utilităților
din sfera unor servicii către
populatie, va avea în urmă-
toarea perioadă un impact
devastator în viața compani-
ilor, a  bugetului de stat şi
disponibilizarea personalu-

lui. Mă întreb cât din această
isterie generală are un funda-
ment real şi cât este ma -
nipulare la nivel global
pentru instituirea unei ordini
mon diale, ordine care fără
nicio îndoială se va realiza în
următorii ani!  Sau câte com-
panii şi firme mai mici vor su -
pra vieţui fără un ajutor real
din partea statului.

Este zguduitor că, în
această perioadă partidelor li

s-au mărit substanţial alocaţi-
ile  bugetare la 23,8 milioane
de lei  lunar. Incredibil, câtă
sfidare! 

Revenind la Virusul Vieţii -
COVID-19, începem  oare să
devenim paranoici?  Oamenii
nu mai mor de altceva decât
de Covid-19.  

Dacă este atât de periculos,
cum spun unii experti în
medicină, mă întreb de ce TU,
Stat român, îţi trimiţi cetă -
țenii în zonele aşa-zise ale
morţii din Italia? Care este in-
teresul tău, Stat Român
reprezentat, vremelnic, de
niste măscărici, să iei aseme-
nea hotărâri? Oricum, cazul
de la Cluj este relevant!
Rămâne de văzut cine este
persoana din umbră!  Proba-
bil, tot o spălătoreasă precum
în cazul celoe 12 milioane de
euro de la Giurgiu!

Oricum, mai devreme sau
mai târziu, adevărul va ieşi la
iveală! Important e să nu iasă
prea târziu, când totul va fi în
zadar!

Cornel Poenar

Adevărul ascuns din spatele morţii!
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În această perioadă când ne
aflăm într-o stare de alertă
și urgență, o autentică

„oază”  a coronavirusului la
nivelul comunei Teliucu Infe-
rior - după cum ne spunea
zilele acestea ing. Daniel
Gheor ghe PUPEZĂ (în foto) 
în calitatea sa de primar -
prin grija și responsabilitatea
Comitetului local pentru situ-
ații de urgență s-au luat o
serie de măsuri restrictive,
unele reieșite din ordonan -
țele militare, concrete și efi-
ciente pentru apărarea
sănătății locuitorilor din
satele aparținătoare
comunei.      

Nu a lipsit preocuparea și
atenția pentru depistarea de noi
simptome de îmbolnăviri atât
cunoscute, dar și a unora neaștep -
tate din partea furiei virusului în-
spăimântător.    

Dar iată și câteva din măsurile
luate: dezinfectarea de două ori
pe săptămână a tuturor străzilor
din satele comunei, a celor 24 de
scări ale blocurilor din localitatea
Teliucu Inferior, a centrului de
afaceri, afișarea la locuri publice a

celor cinci hotărâri ale Comitetu-
lui local pentru situații de urgență,
închiderea și dezinfecția celor
cinci parcuri și locuri de joacă
pentru copii din Teliucu Inferior și
satul Cinciș, legătura și urmărirea
stării de sănătate a locuitorilor
aflați în izolare (din 14 existenți
au mai rămas, la ora actuală, doar
2), distribuirea măștilor de pro-
tecție facială pentru locuitorii co-
munei, interzicerea arderii
vegetației uscate și a unor rezidu-
uri din grădini etc.  

Toate aceste măsuri - după

cum ne-a declarat în exclusivitate
inspectorul Marcel TĂTAR din
cadrul Primăriei comunei Teliucu
Inferior - vin să completeze dez-
voltarea conștiinței obligațiilor so-
cial-umanitare a locuitorilor și
care fac parte din gama de acti -
vități desfășurate în scopul creș-
terii nivelului de cunoștințe
igienico-sanitare, de respect față
de sănătatea fiecăruia dintre noi,
dar și a semenilor noștri.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

LA TELIUCU INFERIOR - MĂSURI 
DE PREVENIRE A ÎMBOLNĂVIRILOR 

Gânduri de suflet, în
prag de Mare Sărbătoare

Cititoarea noastră, Bulei Beatrice, din locali-
tatea Sarmizegetusa, ne-a trimis la redacție
câteva versuri, scrise din suflet, acum, în prag
de mare sărbătoare creștină. 

Ne alăturăm gândurilor dumneaei și-i urăm
și noi Sărbători binecuvântate, sănătate și
numai bucurii.

Plânge Iisus

Plânge Iisus, în miez de noapte,
Bătut, scuipat, îndurerat de moarte.
Plin de răni și sânge,
Rănile îl dor, și plânge.
Ne cheamă și strigă cu glas tare,
Pentru a noastră salvare.
Veniți în casa Tatălui Meu, 
Vă aștept acolo mereu!
Îmi e dor de voi, să știți,
Copii dragi și părinți.
Veniți, veniți, vă aștept cu dor,
Să vină întregul popor!
Vă aștept mereu, mi-e tare dor,
Nu mă lăsați singur să mor!
Îmi e tare dor de voi,
Vă aștept, copiii mei!
Nu mă uitați!
Amin!



În judeţ au fost autori -
zate mai puţine centre
de sacrificare a mieilor.

Deva – Doar patru centre
de sacrificare a mieilor au
fost autorizate temporar în
judeţul Hunedoara de către
inspectorii Direcţiei Sanitar-
Veterinare şi pentru Sigu-
ranţa Alimentelor, dintre
acestea unul fiind înfiinţat la
o exploataţie din satul Lăsău,
comuna Lăpugiu de Sus.
Toate aceste centre se află
sub o supraveghere foarte
strictă deoarece autorităţile
doresc să prevină problemele
de sănătate în rândurile oa-
menilor.

„Toate centrele sunt
supravegheate de către in-
spectorii DSVSA Hunedoara
până când carnea de miel
ajunge la consumator”, a dat
asigurări purtătorul de cu-
vânt al instituţiei, dr. Leontin
Laslău.

Sunt centre autorizate
provizoriu la Vulcan, Brad,
Petroşani, Lăsău. La acestea
se adaugă abatorul Nojag. 

În ceea ce priveşte asigu-
rarea cu carne de miel,
aceasta se va găsi în toate
punctele comerciale din
judeţ, deoarece există sufi-
cientă la producători. Canti-
tatea acoperă cererea, iar

comercianţii sunt interesaţi
să aducă marfă. În plus,
mielul se poate cumpăra şi de
pe platformele online, inclu-
siv de pe cea deschisă de Di-
recţia Agricolă Judeţeană.
Prin urmare, nu vor fi pro -
bleme cu asigurarea mielului
de Paşti. 

Cât priveşte preţul, acesta
a rămas la valorile de anul
trecut pentru că puterea de
cumpărare şi restricţiile de
circulaţie nu vor putea per-
mite creşteri ale acestuia.
Zilele trecute, în pieţe preţul
mediu era de 25 de lei kilo-
gramul, la carnea de miel în
carcasă. 
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Deva - Salvamontiștii hune -
doreni le recomandă iubito-
rilor de drumeții să renunțe,
deocamdată, la parcurgerea
traseelor turistice, până la ridi-
carea interdicțiilor.   

Traseele turistice din ju de -
țul Hunedoara au fost de-
clarate închise. În această
perioadă, salvatorii montani
au continuat însă patrularea
în zona Râușor, Râu Mare
Retezat, în zona cabanelor
turistice Gențiana și Pietrele,
și au verificat starea unora
dintre refugiile montane. To-

todată, salvamontiștii au efec-
tuat reparații la baza proprie
de la Râușor și au verificat
starea punctului propriu de la
Pietrele în vederea re-
deschiderii. 

În aceste zile, salvatorii
montani hunedoreni pregă -
tesc materialele pentru sem-
nalizarea și remarcarea
tra seelor turistice acolo unde
va fi nevoie. Până vineri și
după sărbătorile de Paște se
vor schimba plăcuțele indica-
toare și stâlpii de susținere
pentru semnalizarea celor

trei trasee din munții Poiana
Ruscă, dar și a celor care por-
nesc de la poalele masivului
Retezat. 

Potrivit directorului Servi-
ciului Public Județean Salva-
mont-Salvaspeo Hunedoara,
Ovidiu Bodean, se va lucra în

echipe de 2-3 salvamontiști,
componența echipei urmând
a fi schimbată odată la două
zile, în funcție de volumul de
muncă. Treptat se va trece și
la verificarea și curățarea tra -
see lor turistice aflate în ma -
siv, precum și la evaluarea
refugiilor situate la altitudine.
Aici, stratul de zăpadă este
încă destul de consistent, iar
din acest motiv degajarea
trunchiurilor căzute pe poteci
și repararea podețelor este
pentru moment dificil de re-
alizat.  

Carnea de miel, 
la acelaşi preţ 
ca anul trecut

De Paşti, stăm acasă: Traseele montane sunt închise

Măsurile de pre-
venire a
răspândirii noului

coronavirus sunt respec-
tate în comuna Crişcior, în
condiţiile în care oamenii
sunt nevoiţi să rămână
acasă pentru a evita
răspândirea COVID-19. 

Crişcior - Autorităţile lo-
cale din comuna Crişcior s-au
implicat pentru ajutorarea
persoanelor care au nevoie
de sprijin în procurarea ali-
mentelor de bază sau acordă
consultanţă în ceea ce
priveşte noile reglementări. 

„Sunt oameni care înţeleg
că e bine să stea acasă şi
acelora le mulţumesc foarte
mult. Fiecare a primit câte o
declaraţie atunci când au
apărut ordonanţele militare
pentru a şti unde şi când are
voie să se deplaseze. Împre-
ună cu angajaţii primăriei am
fost la ei acasă şi au avut la
dispoziţie numerele noastre
de telefon. La primărie sunt
doi oameni la serviciul de
permenenţă, pentru că dacă
cineva are nevoie de ajutor
atunci se poate merge la
cumpărături, dacă are nevo -
ie”, a spus primarul comunei,
Ovidiu Furdui. 

Administraţia locală a res -
pectat regulile impuse pen-
tru dezinfecţie, astfel că la
fiecare scară de bloc s-au
efectuat dezinfecţii şi s-au

montat covoare îmbibate cu
clor.  Pe de altă parte, faptul
că oamenii au fost nevoiţi să
stea mai mult acasă are
efecte beneficice şi asupra
gospodăriilor. 

„Putem spune că oamenii
stau acasă, îşi lucrează
terenurile. Unele sunt mai lu-
crate, ca niciodată. La noi
este o zonă de munte, dar
fiecare se descurcă. Oamenii
s-au apucat de agricultură şi
mă bucur că nu merg pe
străzi. De aceea, pot spune că
în Crişcior sunt oameni res -
ponsabili, care au înţeles
cum stau lucrurile. Cred că va
trece mult timp pentru a ne
reveni din acest şoc”, a spus
Ovidiu Furdui.  

Pentru perioada urmă-
toare, primarul a adăugat că
au comandate o mie de măşti
şi fiecare familie va primi
câte una. „Vom face o acţiune
în aceste zile pentru că au
nevoie de aceste măşti. Le
mulţumesc funcţionarilor
din primărie care au înţeles
să fie aproape de cetăţeni şi
au fost zile în care au plecat
acasă la ora 9 seara”, a
menţionat primarul comunei
Crişcior. 

„Anul acesta ne vom îm-
brăţişa cu gândul. Toţi aştep-
tăm cu speranţă, să ne
revedem. Sper ca lucrurile să
intre pe un făgaş normal”, a
conchis Ovidiu Furdui. 

Crişcior: Oamenii 
au înţeles regulile pentru 

prevenirea COVID-19
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Deva – Episcopia Devei şi
Hunedoarei a informat că
Paştile vor fi distribuite cred-
incioşilor, sub forma unor
mici prescuri, în pachete în-
chise şi ambalate igienic. 

“Spovedania şi îm-
părtășirea credincioşilor se
pot săvârşi în continuare
doar la domiciliu. La intrarea
în locuinţa credincioşilor,
preotul va utiliza încălţă -
minte de unică folosinţă şi
mască sanitară, se va spăla
pe mâini cu apă şi săpun şi cu
dezinfectant, va folosi doar o
carte de cult şi epitrahil,
trusa liturgică pentru îm-
părtăşirea celor bolnavi,
obiecte care vor fi atât ante-
rior, cât și ulterior dezinfec-
tate”, se menţionează pe
site-ul Episcopiei. 

În ceea ce priveşte Paştile,
pâinea va fi binecuvântată în
Joia Mare. “Pâinea binecu-
vântată, în formă de mici
prescuri, stropită cu agheas -
mă şi vin, numită „Paşti”, va fi
sfinţită anul acesta în Joia
Mare, 16 aprilie, după Sfânta
Liturghie, şi va fi ambalată

igienic în pachete închise. În
zilele de vineri şi sâmbătă,
„Paştile” vor fi distribuite
gratuit credincioşilor, în
locuri special amenajate în
afara lăcaşurilor de cult. Per-
sonalul deservent va purta
mască şi mănuşi de protecţie.

Accesul la aceste locuri
speciale din afara lăcaşurilor

de cult se va organiza în zilele
premergătoare Sfintelor
Paşti (vineri şi sâmbătă,
înainte de noaptea Învierii),
respectându-se aceleaşi reg-
uli sanitare ca şi în maga-
zinele alimentare (mască
sanitară, distanţă socială de 2
metri, marcată în faţa locului
special amenajat).

Paştile se vor distribui 
în pachete închise, 
ambalate igienic

Oameni cu sufletul de aur
În această perioadă, când trăim

vremuri deosebit de grele, există oa-
meni cu suflet mare, care dau
dovadă de solidaritate, ajutând
necondiționat pe cei care au nevoie.
Astfel că, prin implicarea directă a
managerului general Nicolae Stanca,
Deva Gold a venit în ajutorul Spitalu-
lui Județean de Urgență din Deva,
unde a donat 300 de litri dezinfec-
tant pentru mâini. Achiziția, în va -
loare de 5000 de dolari – 20.000 lei,
a fost făcută de la un lanț de farmacii
din județ. 

Deva – Pandemia de coro-
navirus, care a impus
închiderea aproape totală a
activităţilor economice pro-
ductive, are efecte devasta-
toare. Unul dintre cele mai
afectate de criză este Com-
plexul Energetic Hunedoara,
care a fost nevoit să vândă
energie electrică la un preţ
care a atins minimul istoric.

„Foarte multe fabrici nu
mai lucrează şi atunci nu mai
există cerere pe piaţă pentru
energia electrică. MWh-ul s-
a vândut luni cu 52 de lei,
preţul a două-trei pachete de
ţigări. Spre comparaţie, într-
o zi normală, preţul unui
MWh este de 250-300 de lei.
Costul de producţie este
mult mai mare, spre 400-500
de lei. Nu mai este nevoie de

energie electrică pe piaţă şi,
din păcate, economia este în
recesiune”, a arătat adminis-
tratorul special al CEH, Cris-
tian Roşu.

CEH vinde o medie de
1.200 MWh pe zi, energia
electrică fiind produsă în ter-
mocentrala de la Mintia.

Efectele crizei sunt am-
plificate şi de situaţia de la
mina Livezeni, unde
închiderea unui abataj va
face ca producţia de cărbune
să se reducă cu 1000 de tone
pe zi. Până la deschiderea
noului front de lucru de la
Livezeni vor mai trece circa
două luni de zile, interval în
care complexul nu va fi în
stare să asigure necesarul de
cărbune pentru termocen-
trale.

Uricani – Doi oameni au
fost surprinşi sub sute de
tone de moloz după ce un
turn de ciment de la fostă
mină Uricani s-a prăbuşit
peste ei. Cei doi lucrau la o
firmă care efectua pregătirile
pentru detonarea puţului cu
schip de la mină, clădirea
acestuia fiind înaltă de câteva
etaje.

Din primele informaţii,

turnul avea efectuate găurile
necesare pentru montarea
explozibilului, operaţiunea
fiind pregătită pentru ziua de
joi, 16 aprilie. 

Pentru salvarea victimelor,
la locul surpării au ajuns
echipaje de pompieri ale De-
taşamentului Petroşani spe-
cializate în misiuni de salvare
şi ajutor medical şi echipe ale
SAJ Petroşani. Concomitent,

cu buldozere şi excavatoare
aflate în dotarea Exploatării
miniere şi a Primăriei Uri-
cani, au fost efectuate acţiuni
de îndepărtare a materialelor
de construcţie. Până la
închiderea ediţiei victimele
nu fuseseră scoase de sub
dărâmături. 

Cazul va fi investigat de in-
spectorii de muncă şi or-
ganele abilitate ale statului.

Tragedie la Mina Uricani; doi oameni prinşi sub tone de moloz

Pandemia are
efecte devastatoare

în economie

Pandemia are
efecte devastatoare

în economie
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ACTIVITATEA GOSCOM ORĂȘTIE 
Sărbătoare a Luminii şi Credinţei, 
Învierea Domnului Iisus Hristos 
să vă înalţe sufletele şi să le umple
de bucuria împlinirilor. 
Vă doresc să aveți parte de 
sărbători fericite! 

Hristos a Înviat! 
Nicolae Timariu

Director   

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BRAD
De Sfintele Paşti, binecuvântarea
cerească să pătrundă în fiecare
casă, iar Lumina Divină 
să vă aducă linişte şi 
pace sufletească.

Hristos a Înviat! 

Florin Cazacu
Primar 

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL VEŢEL 
Minunea Învierii Domnului Iisus 
să va inunde sufletul de pace și 
credință, iar Sărbătorile Pascale 
să le petreceţi cu cei dragi.

Hristos a Înviat !
Ioan Henţiu
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCUREŞCI

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului
Iisus îmi oferă prilejul de a vă 

transmite, dragi locuitori ai comunei
noastre, cele mai sincere gânduri de
sănătate, liniște și pace sufletească.

Hristos a Înviat!
Mircea Ghilean

Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RÂU DE MORI 
Noaptea Sfintei Învieri să vă 
aducă sănătate și să vă umple 
sufletul de pace și credință. 
Sărbători fericite, încărcate 
de lumină, bucurii şi dragoste.

Hristos a Înviat!
Niculiță Mang
Primar

Prin miracolul ei, Lumina Pascală ne aduce 
bucurie în suflete, linişte şi armonie. 

Marea Sărbătoare a Învierii 
să vă călăuzească paşii spre mai bine, fericire, 

sănătate şi gânduri frumoase.

Sărbători fericite!

Sorin Dorian Crai
Șef reprezentanță 

RAR Hunedoara

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL CRIŞCIOR
Lumina Sfântă, dătătoare de viață
din Noaptea Învierii să vă înalțe 
sufletul spre fericire, să aveți parte 
de sănătate, belșug și numai bucurii.

Hristos a înviat !

Ovidiu Ilie Furdui
Primar

ROM ADRIA PREST CONSTRUCT HAȚEG
Unică prin sfinţenie şi binecuvântare, 

Sărbătoarea  Învierii Mântuitorului 
Iisus Hristos să vă găsească fericiţi, 

alături de cei dragi. 
Fie ca Lumina Divină să se reverse 

cu generozitate în casele voastre.

Hristos a Înviat!

Romeo Hofner
Administrator

HIDROELECTRICA, 
Sucursala Râu Mare Retezat

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, vă transmit cele 
mai calde urări de sănătate, fericire, liniște și armonie. 

Sărbători fericite!
ing. Ioan Radu

Director

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL LUNCOIU DE JOS 

Când Lumina Sfântă a Învierii coboară
în fiecare casă, fie ca speranțele 

voastre să se împlinească, 
iar bucuria Sărbătorilor Pascale 
să o împărtășiți cu cei apropiați.

Hristos a Înviat !
Călin Dud

Primar 
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C
omitetul Olimpic și
Sportiv Român a
anunțat că îi va

susține finaciar pe toți
sportivii din loturile
olimpice de seniori an-
grenați în lupta pentru 
calificarea la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, 
amânate pentru vara 
anului viitor.

De asemenea vor fi spri-
jiniți și componenții loturilor
olimpice de tineret, cu per-
spectivă intermediară de cal-
ificare la Olimpiada de la
Tokyo și cu obiectiv principal
Jocurile Olimpice din 2024 de
la Paris.

Potrivit comunicatului re -
mis de COSR, finanțarea a fost
aprobată “ținând cont de re-
comandările Comisiei Tehnice
Olimpice și Pentru Sportul de
Performanță care a cerut
adaptarea antrenamentelor
conform acestei perioade de

necesitate în care se află
România.Primele de lot olim -
pic au fost diminuate cu 25 %
pe toată perioada stării de

necesitate pentru sportivi și
plafonate pentru antrenorii
principali la nivelul celui mai
bun sportiv aflat în pregătire.”

Comitetul Olimpic și
Sportiv Român a mai precizat
că toate programele susținute
și derulate sub egida sa con-

tinuă cu o singură excepție,
respectiv oprirea finanțării
Centrelor Naționale Olimpice
pentru Juniori și Bursele
Olimpice Pentru Juniori. Acest
lucru se datorează închiderii
școlilor și a unităților de
cazare și alimentație, nece-
sare derulării activității, pe
perioada stării de urgență.

După revenirea la normal,
finanțarea Centrelor Națio -
nale Olimpice pentru Juniori
și a Burselor Olimpice Pentru
Juniori se va relua, anunță
COSR pe pagina sa oficială de
facebook.

România are în acest mo-
ment 59 de sportivi calificați
la Jocurile Olimpice de la
Tokyo 2020. Sunt sportivi de
la 12 discipline sportive: înot,
atletism, canotaj, fotbal, gim-
nastică, baschet 3×3, ciclism,
lupte, tir sportiv, canoe, tenis
de masă, box.

COSR, sprijin financiar pentru toţi
sportivii aflaţi în cursa pentru JO

L
a Tokyo , a crescut în
ultima săptămână
numărul celor infec-

tați cu coronavirus iar
primul ministru nipon a
declarat starea de necesi-
tate în câteva prefecturi.
Toshiro Muto, președin-
tele Comitetului de Orga-
nizare al JO de la Tokyo, a
transmis un mesaj descu-
rajant  în care a spus: ”Nu
cred că poate cineva să
spună clar dacă va fi posi-
bil sau nu să controlăm
pandemia până în iulie vi-
itor”.

Urmare a declarațiilor  ve -
nite din Japonia, toate legate
de o posibilă reprogramare a
întrecerilor olimpice din
2021, Tomas Bach, președin-

tele Comitetului Internațional
Olimpic, a spus într-un inter-
viu pentru cotidianul ”Die
Welt” că o altă amânare nu
este posibilă.

În conversația cu jurnaliștii
de la "Die Welt", șeful Comite-
tului Internațional Olimpic  a
dezvăluit că dacă JO nu se vor
putea desfășura între 23 iulie
și 8 august 2021, atunci ediția
a XXXII-a nu va mai avea..
„Partenerii noştri japonezi şi
prim-ministrul mi-au spus
clar că țara lor nu va putea
gestiona o amânare pentru
mai târziu de vara viitoare.
Jocurile Olimpice nu se pot
amâna pe termen nedefinit,
aşa cum s-ar putea face cu un
turneu de tenis sau cu un meci

de fotbal. Nu există alt plan de
amânare. Organizația Mondi-
ală a Sănătății susţine alegerea
noastră pentru vara lui 2021",
a spus Bach.

Președintele CIO a ținut să
demonteze și anumite teorii
ale conspirației, el clarificând
că forul olimpic are asigurare
doar în caz de anulare a JO, nu
și de amânare a lor. „Pentru a
putea amâna ediția de la
Tokyo am avut nevoie de tot
sprijinul Comitetului de orga-
nizare nipon și de acordul gu-
vernului acestei țări, pe care
le-am obținut", a spus Bach.
Pentru CIO costurile legate de
reprogramarea competiției se
vor ridica la câteva milioane
de dolari.

T
enisul pare a fi
sportul cel mai afec-
tat de pandemia de

coronavirus. Dacă pentru
reluarea fotbalului se
vorbește chiar și de luna
mai, circuitul WTA tocmai
și-a anulat un turneu im-
portant din luna august! 

Astfel, ediția din 2020 a
Rogers Cup care trebuia să
aibă loc anul acesta la Mon-
treal nu va mai avea loc.

Autoritățile locale din
Quebec au dispus interz-
icerea până pe 31 august a
tuturor evenimentelor care
se desfășoară cu un public
numeros. În aceste condiții,
organizatorii Rogers Cup au
decis ca ediția destinată
starurilor WTA, programată
la Montreal, între 7 și 16 au-
gust, să fie anulată. Nu s-a
luat încă o decizie legată de
competiția ATP, care este
programată la Toronto. În
acest sens, se așteaptă un
anunț din partea autorită -

ților din Ontario.
„La începutul crizei

provocate de COVID-19 am
sperat că situația se va reme-
dia în timp util pentru a
putea organiza acest turneu
așa cum era plănuit în calen-
dar. Dar, cu durere în suflet,
trebuie să anunțăm că de-
cizia luată de autorități, pe
care o înțelegem, ne obligă
să anulăm competiția. Vom
lucra intens la organizarea
turneului din 2021”, a de-
clarat Eugene Lapierre, di-
rectorul turnelui.

Vestea este cu atât mai
tristă pentru Simona Halep,
dacă ținem cont că Rogers
Cup era unul dintre turneele
favorite ale româncei. Mai
ales că are şi foarte mulţi fani
în Canada. Iar Simona se de-
scurca excelent mai ales în
anii în care competiţia avea
loc la Montreal, cum ar fi fost
cazul şi în 2020. A câştigat
ultimele două ediţii din Mon-
treal în 2016 şi 2018.

Tenis de câmp Jocurile Olimpice
de la Tokyo 
se vor desfășura
în 2021 
sau deloc
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L
iga Profesionistă 
de Fotbal  a stabilit
data când va fi reluat

campionatul din prima
ligă de fotbal. Decizia a
fost luată după 
video-conferința cu
reprezentanții celor 14
cluburi membre. La
această videoconferință
au fost, de asemenea, 
invitați și s-au alăturat dis-
cuției, Orlando Nicoară –
director general EAD,
deținătorul drepturilor
media pentru Liga 1 și
Emilian Hulubei – 
preșe dintele AFAN.

Ordinea de zi a acestei în-
tâlniri, comunicată în preala-
bil cluburilor de către LPF, a
abordat mai multe teme, cele
mai multe legate de reluarea
sezonului competițional, de
problemele financiare provo-
cate de întreruperea acestuia,
de provocările apărute, pe
cale de consecință, în mana -
gementul actual al cluburilor
membre LPF. 

S-a luat în calcul scenariul
reluării meciurilor în Liga 1,
începând cu data de 5 iunie,
oferind echipelor trei săp-
tămâni de pregătire în preal-
abil, din data de 16 mai, odată
cu expirarea celei de a doua
stări de urgență, decretată în
țara noastră, obiectivul prin-
cipal fiind disputarea tuturor
meciurilor din ediția 2019/
2020 a campionatului, dar de-
cizia finală se va anunța după
discuția cu oficialii Federației
Române de Fotbal

Planul este ca jucătorii să
înceapă pregătirea la mijlocul
lunii mai și să aibă o perioadă
de trei săptămâni să se
antreneze înainte de reluarea
sezonului. Mai sunt și alte
prevederi importante. 

Echipele primesc încă o
lună pentru a depune actele
necesare la  obținerea licenței
și s-a găsit și o soluție pentru
jucătorii ale căror contracte
expiră la finalul lunii mai sau
iunie.

Reprezentanții cluburilor
din Liga 1 și cei din sindicatul
jucătorilor profesioniști,
AFAN, au stabilit să înainteze
către FRF un pachet de mă-
suri și propuneri de modi-
ficări regulamentare, care să
permită cluburilor membre
ale LPF și FRF să poată pre-
lungi contractele jucătorilor
până la finalizarea ediției de
campionat actuale, în această
situație aflându-se 36% din
jucătorii profesioniști legiti-
mați la cluburile membre LPF.

Cei prezenți la această în-
tâlnire au identificat două pla-
nuri majore de acțiune,
respectiv protejarea econo -
mică a jucătorilor prin primi -
rea la timp a remunerațiilor
contractuale și totodată prin
spriji nirea procesului de re-
conversie profesională a
foștilor fotbaliști care după
încheierea activității vor fi an-
gajați de către cluburi pentru
a folosi experiența acumulată
de către aceștia.

Fotbal:  România ar putea găzdui mai

multe meciuri de la Euro-2020Fotbal: LPF a anunţat data
când începe campionatul

din Liga 1

D
ouă orașe doresc să
se retragă de la or-
ganizarea Campi-

onatului European de
fotbal, programat în 2021.
Oficialitățile din Roma şi
Bilbao iau în calcul posi-
bilitatea de a se retrage de
pe lista celor 12 oraşe
gazdă ale Campionatului
European de fotbal, după
ce competiţia a fost amâ-
nată cu un an din cauza
pandemiei de coronavirus.

Conform presei britanice,
Italia şi Spania sunt acum re -
ticente la ideea de a mai găz-
dui meciuri în vara viitoare.

EURO 2020 marchează
şase decenii de la prima
ediţie a Campionatului Euro-
pean, iar întrecerea era pla -
nificată să se deruleze, anul
acesta, în 12 orașe. Toate fe -
de rațiile naționale trebuie să
confirme, însă, că vor fi
disponibile să găzduiască
turneul şi anul viitor.

Preşedintele FRF, Răzvan
Burleanu, a declarat că, dacă
vor exista ţări care renunţă la
organizarea de meciuri din
cadrul Euro-2020, turneu
final al CE amânat pentru
anul viitor, o parte din aceste

partide ar putea fi găzduite de
România :„Intenţionăm să
aducem cât mai multe com-
petiţii internaţionale în
România şi în acelaşi timp să
aducem o valoare adăugată
economiei României. În 2021,
vom organiza CE under 19,
intenţionăm să ne depunem
dosarul de candidatură în
această vară pentru a orga-
niza Campionatul European
under 21 în 2023. Ne-am bu-
cura ca în acest demers să ni
se alăture şi Republica
Moldova, dacă vor avea ca-
pacitatea să-şi construiască în
următoarea perioadă de timp
un al doilea stadion. Suntem
într-un dialog foarte strâns cu
UEFA, astfel încât dacă va ex-
ista vreo fereastră de oportu-
nitate să putem să aducem
chiar mai multe meciuri la
Bucureşti (n.r. – de la Euro-
2020)”, a declarat Burleanu.

Turneul final al Campi-
onatul European de fotbal,
care include meciuri la Bu-
cureşti şi în alte 11 oraşe eu-
ropene, a fost amânat cu un
an din cauza coronavirusului,
astfel că se va desfăşura în pe-
rioada 11 iunie – 11 iulie
2021.

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare 
locale 

şi centrale

A N U N Ţ 

EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL Deva, admi -
nistrator judiciar, anunţă deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitoarei Auto Pneu SRL
(CUI 19038251) şi notifică toţi creditorii debitoarei
să depună declaraţie de creanţă la Tribunalul Hune-
doara (dosar nr. 1180/97/2020) până la 22.05.2020.
Termene limită: tabel preliminar – 10.06.2020; intro-
ducere contestaţii la tabelul preliminar – 7 zile de la
publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa;
tabel definitiv al creantelor –03.07.2020; termenul
limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de de-
schidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014
- 10 zile de la primirea notificarii de deschidere a
procedurii; prima şedinţă a adunarii creditorilor –
15.06.2020, ora 9:00 va avea loc la sediul Tribunalu-
lui Hunedoara in Municipiul Deva, str. 1 Decembrie,
nr. 35, jud. Hunedoara.



este una din cele mai
mari sărbători reli-
gioase ale anului, care

stă la temelia credinței și a
Bisericii creștine. Sacrificiul
lui iisus Hristos a adus
omenirii speranţa mântuirii
şi a vieţii veşnice. o aștep-
tăm cu aceeași bucurie și
emoție, în fiecare an, iar
tradiţiile şi obiceiurile pas-
cale ne readuc liniștea,
echilibrul şi apropierea de
cei dragi.

În această primăvară
Renașterea naturii, asociată

cu Învierea Domnului Iisus, o
vom privi doar de la geam.
Poate așa ne-a fost dat, să nu
simțim nici adierea vântului
primăvăratic, nici parfumul
dumnezeiesc al florilor și nici
căldura razelor binefăcătoare
ale soarelui. 

Dar bucuria Învierii Domnu-
lui, nu ne-o poate lua nimeni!
Ea rămâne mereu în sufletele
noastre.  Și, în aceste momente
de cumpănă, suntem mult mai
aproape de Iisus. El va
pătrunde oricum în casele
noastre, așa cum spunea părin-
tele Arsenie Boca: ”Învierea
este singura minune care se
arată tuturor, credincioşi şi ne-
credincioşilor”.  Totul este să
avem încredere, speranță, și,
mai presus de toate, să ne în-
toarcem cu fața spre Cer.

noaptea Învierii
Are o încărcătură spirituală

cu totul deosebită pentru cre -
dincioșii din întreaga lume. La
miezul nopții, aceștia se în-
dreaptă spre biserici, pentru a
primi Lumina Divină. Aprin -
derea focului ritual înaintea În-
vierii, este un obicei păstrat din
străbuni, în semn de preţuire a
luminii aduse pe pământ de
Iisus, lumina focului fiind una şi
aceeaşi cu pacea dăruită lumii
prin moartea şi Învierea Dom-
nului.   Lumânările se aprind
atunci când clopotele încep să
bată. Se înconjoară biserica de
trei ori, apoi, cu bucurie în su-
flet se cântă: "Hristos a Înviat
din morți, cu moartea pre
moarte călcând!” 

După săvârșirea Slujbei de

Înviere, se iau Sfintele Paști,
apoi, cu lumânările aprinse,
creștinii se îndreaptă spre case,
unde, potrivit tradiției, este
pregătită masa festivă de Paști.
Într-o atmosferă de sărbătoare,
gândurile lor se îndreaptă spre
Iisus, care, prin patimile și jertfa
Sa, ne-a adus mântuirea. De
aceea, indiferent de vremurile
pe care le trăim, în Noaptea În-
vierii nu trebuie să fim triști.
Pentru că, Învierea este o bu-
curie și o împlinire a  sufletului,
oriunde ne-am afla.

Salutul pascal
Reprezintă mărturisirea

credinței în dumnezeirea lui
Iisus Hristos, în realitatea În-
vierii Mântuitorului. Începând
cu Noaptea Învierii, creștinii
ortodocși, cu bucurie în suflet,
se salută cu ”Hristos a Înviat”,
răspunsul fiind „Adevărat a În-
viat!”, timp de 40 de zile, până
la Înălțarea Domnului la Cer. De
atunci și până de Rusalii, salutul
urmează a fi: ”Hristos s-a
Înălțat, iar răspunsul ”Adevărat

s-a Înălțat”. În toată această pe-
rioadă, nu se stă în genunchi la
sfintele slujbe, pentru că este
timp de bucurie. (crestinorto-
dox.ro)

obiceiuri pascale
Păstrate cu sfințenie din gen-

erație în generație, tradițiile, sim-
bolurile și obiceiurile pascale,
care diferă de la o regiune la alta,
întregesc bucuria sărbătorii. 

lumânarea 
aprinsă

Sugerează biruința vieții
asupra morții, dar și a binelui
asupra răului. Este bine să fie
păstrată în casă tot anul. În caz
de boli, necazuri sau calamități
naturale, există tradiția ca
lumânarea să fie aprinsă în fața
icoanelor, ea fiind, se spune, mai
aproape de Lumina Raiului. 

ouăle de paști
Simboluri ale creației și În-

vierii, ouăle roșii de Paști sunt o
mărturie a datinilor, credințelor

și obiceiurilor pascale. Culoarea
roşie a ouălor simbolizează
sângele lui Iisus care s-a scurs
pe cruce pentru mântuirea
lumii. Se spune că atunci când
Iisus a fost bătut cu pietre, aces-
tea, atingându-L, s-au transfor-
mat în ouă roșii. Când se
ciocnesc ouăle roşii se spune
„Hristos a Înviat”, răspunzându-
se  cu „Adevărat a Înviat”.

În tradiția populară, ziua în
care se înroșesc ouăle este joia,
din Săptămâna Patimilor,
cunoscută și sub denumirea de
Joia Mare, chiar dacă ouăle sunt
strânse în "Miercurea Paresim-
ilor".(traditiisiobiceiuripas-
cale.ro)

pasca
Se prepară doar o dată pe

an, de Sfintele Paști. Are o
formă rotundă, pentru că, se
crede, scutecele lui Hristos au
fost rotunde. La mijloc se face o
cruce, iar pe margini este îm-
podobită cu aluat. 

Despre Pască există o leg-

endă potrivit căreia, în timp ce
predica împreună cu apostolii,
Iisus a fost găzduit la un om
foarte generos. Acesta le-a pus
în traistă la plecare, fără știrea
lor, pâine pentru drum. Apos-
tolii l-au întrebat pe Iisus când
va fi Paștele, iar el le-a răspuns
că atunci când vor găsi pâine în
traistă. Au căutat și au găsit
pâinea. De atunci e obiceiul să
se coacă pască de Paști, potrivit
angelinspir.ro

Jertfa 
mielului pascal

Potrivit tradiției, de Paști este
prezentă și jertfa mielului pas-
cal, creată de Dumnezeu la
ieșirea evreilor din robia
egipteană, când s-a născut un
popor ales să trăiască în liber-
tate. Sacrificarea mielului pascal
a prefigurat jertfa Mântuitorului
de pe Golgotă, care a dus la eli -
berarea omenirii din robia pă-
catului, scrie crestinortodox.ro.

Cornelia Holinschi
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Învierea Domnului Iisus Învierea Domnului Iisus 

”Fără Învierea lui Hristos, lumea ar fi azi
încă toată păgână. Biserica nu s-ar fi întemeiat,

creștinismul nu s-ar fi răspândit și n-ar fi fost
crezut. Fără Învierea lui Hristos numele

Mântui torului s-ar fi uitat de atunci, învățătura 
Lui s-ar fi pierdut, iar mântuirea oamenilor 

s-ar fi pierdut și ea”.(crestinortoodox.ro)

apia Hunedoara
Prin miracolul ei, Lumina Pascală
ne aduce bucurie în suflete, linişte
şi armonie. Marea Sărbătoare 
a Învierii să vă călăuzească 
paşii spre mai bine, fericire, 
sănătate şi gânduri frumoase.

Hristos a Înviat!
Marcel Socol
Director executiv

SiStemul de
GoSpodărire a
apelor Hunedoara
Sărbătoarea Învierii Mântuitorului
Iisus îmi oferă prilejul de 
a vă transmite  cele mai sincere 
gânduri de sănătate, 
liniște și pace sufletească.

Hristos a Înviat!
Grigorie Burjan
Director
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GRUPUL DE FIRME QUANTUM
Prin miracolul ei, Lumina Pascală 

ne aduce bucurie în suflete, 
linişte şi armonie. 

Marea Sărbătoare a Învierii 
să vă călăuzească paşii 

spre  fericire.

Sărbători binecuvântate!
Delia Alic, Ioan Paralescu

Administratori

PNL BRAD
Cu ocazia Sfintelor Sărbători
de Paști, vă transmit cele 
mai calde urări de sănătate,
fericire, liniște și armonie. 

Hristos a Înviat! 
Sărbători fericite!

Florin Oprișa
Președinte

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL RIBIȚA
Sărbători binecuvântate, 
încărcate de lumină, bucurii și 
liniște sufletească! Noaptea Sfintei
Învieri să vă aducă sănătate și 
să vă umple sufletul de fericire!

Hristos a Înviat! 
Ioan Faur
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL SĂLAȘU DE SUS

Lumina Sfântă, dătătoare de viață 
din Noaptea Învierii să vă înalțe sufletul
spre fericire, să aveți parte de sănătate,

belșug și numai bucurii.

Hristos a înviat!
Ioan Vlad

Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL ROMOS

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus
îmi oferă prilejul de a vă transmite, 
dragi locuitori ai comunei noastre, 

cele mai sincere gânduri de sănătate, 
liniște și pace sufletească.

Hristos a Înviat!
Mircea Pătrânjan

Primar

Când Lumina Sfântă a Învierii coboară 
în fiecare casă, fie ca speranțele voastre 

să se împlinească, iar bucuria 
Sărbătorilor Pascale să o împărtășiți 

cu cei apropiați.

Hristos a Înviat !
Lucian Heiuș
Deputat PNL

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL PUI
Aşteptăm cu bucurie Sfintele Paşti, pentru a primi în 

suflete Lumina Învierii. Fie ca ea să coboare 
în fiecare casă, să aducă sănătate, 

liniște sufletească și mult bine.

Sărbători fericite !
Victor Stoica

Primar

Spitalul Municipal 
”Alex. Simionescu” Hunedoara

Binecuvântarea cerească din Noaptea Sfântă
a Învierii să vă deschidă sufletul spre 
credinţă, armonie, liniște sufletească 

și speranţa de mai bine.

Sărbători fericite!
Ec.Radu Budae

Manager

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUCEȘ

Pacea şi Lumina din Noaptea Sfântă 
a Învierii să se reverse 

peste familiile şi casele tuturor 
locuitorilor comunei noastre. 

Să aveţi parte de fericire şi belşug.

Hristos a Înviat!
Traian Achim Mărcuș

Primar

EUROVENUS 
Minunea Învierii Domnului Iisus să vă inunde 

sufletul de pace și credință, 
iar bucuria Sărbătorilor Pascale 

să o împărtășiți cu cei dragi.

Sărbători fericite!
Ionel Olteanu

Președinte
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Vineri, 17 aprilie, ora 14,30

Iisus Fiul lui Dumnezeu 
Filmul spune povestea vieții lui Iisus, de la nașterea Sa în

ieslea din Bethleem, până când a devenit adult. Fiind cunos-
cut prin faptele și predicile Sale, toate acestea au dus la cru-
cificarea Sa, apoi la Înviere. 

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Relațiile cu persoanele din antu-
rajul apropiat se mențin, în con-
tinuare, bune. Vi se oferă șansa să
participați la cursuri de pregătire
profesională, care vă ajută mult în
activitatea voastră viitoare. În a
doua parte a săptămânii veți fi
alături de cei dragi. 

Încă din primele zile ale interva -
lului veți primi anumite sume de
bani, cadouri sau diverse recom-
pense de la locul de muncă. Sunt
șanse de câștig și din activități ex-
traprofesionale. Evitați cheltuielile
inutile și fiți foarte atent la in-
vestițiile pe care intenționați să le
faceți.

Chiar dacă incertitudinile persistă,
se întrevăd zile mai bune, în care
speranțele voastre pot deveni re-
alitate. Totul este să aveți răbdare
și să nu faceți nici un pas greșit. Fa-
milia vă este aproape și încearcă
să vă susțină. În astfel de condiții,
sigur vor veni zile mai bune!

Sunteți preocupat de problemele
personale și treceți cu vederea
unele lucruri importante la locul
de muncă. Trebuie să vă reveniți
și să profitați de momentele favor-
abile care se ivesc. Spre sfârșitul in-
tervalului, situația voastră
fi nanciară se îmbunătățește.

La serviciu nu aveți prea multe de
făcut, așa că vă veți concentra pe
unele probleme din familie. Tre-
buie să dați dovadă de tact și
diplomație atunci când luați parte
la un conflict ivit între colegi. Veți
primi o veste bună, de la o per-
soană din trecutul vostru.

Segmentul profesional are o im-
portanță deosebită pentru voi.
Munciți mult și țineți să vă per-
fecționați continuu. Eforturile
voastre nu vor fi trecute cu ve -
derea și sunt șanse să primiți bani
în plus, de pe urma unui proiect fi-
nalizat. Astrele vă favorizează!

În situația actuală, spiritualitatea
capătă noi valențe pentru voi.
Sunteți alături de familie și vă bu-
curați de tot ce vă înconjoară. La
locul de muncă lucrurile au
revenit la normal și v-ați mai li -
niștit acum. N-ar strica să fiți mai
prudenți atunci când vorbiți 
despre planurile de viitor.

În perioada următoare, vă veți re-
analiza prioritățile și veți afla
unele detalii mai puțin cunoscute
de la locul de muncă. Vă gândiți
chiar la abordarea unor studii
personale sau profesionale. Veți
avea șansă de reușită, mai ales că
familia este de partea voastră.

Chiar dacă aveți senzația că
cineva vă pune piedici în munca
voastră, trebuie să mergeți mai
departe și să nu țineți cont de
nimic. Aveți puterea să depășiți
toate obstacolele, fără ajutorul
celor din jur. Apar unele cheltuieli
neprevăzute la care trebuie să
faceți față.

Este posibil să apară schimbări
semnificative la locul de muncă.
Sunt posibilități de avansare pro-
fesională sau de găsirea unui nou
loc de muncă. În următoarea pe-
rioadă, se vor evidenția relațiile
parteneriale, dar evitați să vorbiți
despre planurile voastre.

Schimbările care au avut loc în
situația voastră financiară v-au
afectat destul de mult. Cu toate
acestea, vă veți redresa foarte re-
pede. Se recomandă, totuși, pru-
dență în relațiile cu prietenii și,
dacă este posibil, să-i selectați cu
mai multă atenție.

Aveți posibilitatea să străluciți,
dacă știți să valorificați șansele
care apar. Cu toate acestea, se con-
turează fluctuații financiare, dar le
veți face față cu succes, în condițiile
în care alegeți  cheltuielile priori-
tate.

PRO TV

Tradiții de Paști în alte țări 

În Grecia 
Se pregătește pâinea de Paști sau tsoureki

și ouăle sunt vopsite în roșu, simbol al sân-
gelui lui Hristos.  Lumnările folosite de cre -
dincioși trebuie să fie obligatoriu albe și sunt
numite labatha. 

În Rusia 
Aici nu există tradiția ciocnirii ouălor. Rușii

le sparg folosind unghia, ca o reamintire a
suferinței lui Hristos pe cruce.

În Bulgaria
Tradițiile de Pasti seamănă mult cu cele de

la noi. Aici, pe lângă bucatele puse pe masă,
gospodinele primesc de la membrii familiei
sau de la oaspeți lalele, iriși și narcise. 

În Polonia
Există obiceiul ca băieții să arunce cu apă

după fete, acest lucru fiind o distracție legală
pentru oricine.

Spania
Există anumite zone în care ziua de Paști

este sărbătorită cu ”Dansul Morții”. Localnicii
se costumează în schelete și joacă scene din
Patimi, iar ultimii din grup poartă cu ei o urnă
cu cenușă.(traditii si obiceiuri)

Italia
Se celebrează o tradiție veche de 350 de

ani, numită  explozia carului. Un car bătrân de
câteva secole este umplut cu artificii și pus în
fața Duomo, unde spectatorii îi pot privi ex-
plozia de culori și scântei. 

Sâmbătă, 18 aprilie, TVR 1, ora, 01,10

Patimile lui Iisus
Filmul respectă întocmai adevărul biblic

și aduce în prim plan ultimele
douăsprezece ore din viața lui Iisus. Începe
în Grădina Ghetsimani, unde, retras pentru
a se ruga, după Cina cea de Taină, Iisus
rezistă ispitelor Satanei. Trădat de Iuda Is-
carioteanul, Hristos este arestat și dus în
Cetatea Ierusalimului, unde preoții farisei
Îl învinuiesc de blasfemie, acuzații care Îi
vor aduce condamnarea la moarte.

Duminică, 19 aprilie, Antena 1, ora 01,00

Aliatul
Pornind de la o poveste adevărată, filmul

aduce în prim plan un agent al serviciului
britanic de spionaj, Max Vatan şi o spioană
din Franța, Marianne Beausejour. În timpul
unei misiuni de asasinare a unui oficial ger-
man, cei doi se îndrăgostesc. Dar, la scurtă
vreme, Max află că partenera sa, acum mama
copilului lor, lucrează pentru nazişti şi în-
cepe să o investigheze.



În plină acțiune îm-
potriva COVID-19,  izo-
lare, carantinare,

ordonanțe militare, stare
de urgență, statul român
gafează, trimițând oameni
la muncă în agricultură, în
Germania și Italia. 

Ceea ce văd și ce aud la
radio și televiziuni, îmi lasă
un gust amar. Nu numai că
trimit oameni, dar pe o parte
spun că nu se exportă cereale
și, pe de altă parte, cu două
zile înainte, se exportase din
rezerva statului. Am văzut
public barjele care plecau
încărcate cu cereale și lemn.
Am impresia că acum este bă-
taia peștelui, pentru unii, la
,,profit". Parlament sau opoz-
iție văd că nu mai avem. Legi
avem doar pe hârtie, că noi
”pleava” le respectam, ceilalți
nu. Văd că țara este împărțită
în două: București și restul
lumii. Ne îndreptăm spre un
haos controlat, presupun.
Conducerea țării și tot mai
mulți români cer să se în-
toarcă cu fața spre poporul
roman, și nu să execute
numai ordinele din afară,
date de Germania. 

Nu mai știi ce trebuie re-
spectat și ce nu trebuie re-
spectat, cine creează acest
haos? Inconștiența unora de
sus, incultura sau reaua cred-
ință. Acest COVID-19 și isteria
creată m-a făcut să mă gân-
desc și regândesc. Am stabilit
ce cred eu despre Covid 19 și
despre isteria maselor, de-
spre manipularea imensă la
care suntem supuși, ra-
portându-mă la spusele spe-
cialistului. Un cunoscut
virusolog neamț, Hendrick
Streeck, arată că mortalitatea
directă a virusului este sub
0,35% , mai mică decât mor-
talitatea virusului gripal.
Deci, nu am bătut câmpii.
Coronavirus-ul nu prinde top
1500  boli, ca mortalitate!
Nici vorbă să ne aflăm în fața
virusului suprem, „mama și
tata” virușilor. Acestea fiind
stabilite, hai să începem o
mică analiză, fără pretenții
exhaustive, la îndemâna
oricui!

Intrarea într-o gândire
pozitivă, văzând  ce ne pro -
pune statul: izolare, supri-
mare economică etc. Uite că
totuși vine informația că
80.000, chiar 90.000 de
români sunt așteptați la
muncă în Germania, în nordul
Italiei. UNDE?? În zonele roșii
ale Europei!! Rămâneți cu

mine în paradigma propusă
de autorități! Ba mai mult,
avem o ordonanță militară
(7), care stipulează clar că e
voie la charter-uri pe motiv
de muncă în agricultura Ger-
maniei, Italiei etc. Întreb și eu,
dacă virusul ăsta e așa nasol,
omoară oamenii pe capete,
cum trimiteți atâția oameni la
moarte?! Cum?! Ori tu stat
ești neserios și atunci ne în-
trebăm care este adevărul de-
spre  acest virus, ori este ceva
ce noi nu realizăm. Ambele
variante nu pot coexista, ex-
cluzându-se reciproc! Și nu-
mi spune că e vorba de firme
private, că „haules – baules”,
nu ai ce face, că ai dat ordo-
nanța 7, deci ești cel puțin
complice, dacă nu coautor. Și
nu mai da vina pe oameni, ăia
pleacă la muncă în agricul-
tură (nu e jobul visat de ni-
meni), că nu au altă variantă.
Că nu ai făcut nimic pentru ca
oamenii să aibă unde să se
angajeze pe un salariu bun,
aici în țară. Acești oameni și
mulți alții mor de foame până
se angajează în România. Iar
de foame, oamenii sunt în
stare să evadeze. 

Ministrul Muncii nu știe
câți angajați sunt la stat 

De ce? Pentru că unii sunt
în Revisal, iar funcționari
publici sunt separat, sub o
altă formă, știută numai de
partidele care vin la putere,
pentru a fi schimbați unii cu
ceilalți care se instalează. Și
atunci mă întreb: știe cineva
câtă populație are România?
Numai pentru vot se știe ?
Mințim doar când este vre-
mea votului. Când mă ții în
casă sau când îi trimiți pe ăia
să se îmbolnăvească, pentru
că, așa mi-aia zis, că-i ” nasol”
Covidul, dragă statule.

Rămânem în paradigma
omului de rând, că
”virusache” acesta e dracu pe
pământ! Mă îmbolnăvesc, să
zicem, ce faci tu, om pe care
eu te-am ales pentru mine?
Ce tratament îmi dai? Vă zic
eu: Paracetamol și Algo-
calmin. Producătorul a și
donat 40.000 de doze Kaletra
(semnat de Costache și Ho-
rațiu Moldovan, preluat și de
Tătaru) cu titlu de MEDICA-
MENT EXPERIMENTAL!
Medicament care are la
reacții adverse, contraindi-
cații și atenționări catalogate
ca "foarte frecvente": infecții
ale căilor respiratorii supe-

rioare! Medicamentul este
administrat tuturor celor de-
pistați cu Covid 19! Cine îți dă
voie ție, omule, să faci exper-
imente pe semenii tăi?  Poate
eu NU VREAU TRATAMEN-
TUL! Oricum, nu vreau un
medicament care are efecte
adverse mai rele decât boala,
poate eu vreau să-mi iau
riscul să nu fac tratament s-
au vaccin! De ce  tu, omule
ales de mine, hotărăști soarta
mea?

O altă gândire haotică 
a omului ales

Ai hotărât tu pentru mine!
Trebuie să merg până la
chioșc să-mi iau pâine și apă.
Scriu declarație, dar până în
Germania nu-mi trebuie
nimic?! Lasă-mă pe mine să
decid pentru mine! Poate eu
sunt (și sunt!) dispus să trăi-
esc și, inevitabil, să mor în
termenii mei! Vreau  să TRĂI-
ESC! Nu ne transforma pe toți
în zombi, închiși în case,
transfigurați de frica morții!
Lasă-mă să  trăiesc, chiar
daca am 65 de ani, de ce tre-
buie să-mi fie hotărâtă
moartea și soarta. De ce tre-
buie tu, omule, să-mi mă faci
inutil, să mă faci o fosilă în
fața tinerilor, a familiei, pri-
etenilor etc. De ce omule ales
îmi dorești și îmi alegi tu că
trebuie să mor mai repede.
De ce oamenii care înainte de
vot mă iubeau și chiar îmi
spuneau, seară de seară, că
sunt apt și la 70 ani, brusc m-
ai închis, având ,,mandat " în
ordonanța militară să stau în
casă. De ce voi, pe care eu v-
am votat, m-ați sechestrat?
De ce tu, omule pe care eu te-
am ales când am fost tânăr,
te-ai folosit de mine și acum
nu mai sunt bun? De ce
acum, când stăm închiși în
case, nu ne măriți și nouă
pensiile ? Măcar să ne mai
putem bucura. Suntem doar
amăgiți, zi de zi, de diverși in-
divizi? Țara asta nu este
numai a funcționarilor, țara
asta este și a mea.

De ce, omule ales ?!

Mă condamni la sărăcie?
Cine a terminat economic
această țară? Cine a dus țara
în sărăcie?! De ce, tu, omule,
te-am ales și trimis acolo, iar
acum nu ne mai aperi ci te
ocupi de a ne lua dări, de a ne
transforma în sclavi și a ne în-
dobitoci. De ce încerci să ne
transformi în atei, de ce ne

impui și ne îndrumi să ne
iubim bărbat cu bărbat și fe-
meie cu femeie, de ce vrei să
ne globalizezi și dezuman-
izezi? 

Cine a transformat acest
popor în sclavii Europei?
Deci, tu, omule, pe care eu te-
am ales, nu mai poți de grija
mea? Eu fiind prost, nu înțe-
leg, dar tu mă ții în casă pen-
tru binele meu. Dacă totuși,
mi-am rupt o mâna sau am o
boală, alta decât mizeria asta
care-i pe trend acum, e ok să
mă lași să mor, fără îngrijire
medicală, fără tratament?
Las' că treci moartea la morți
de Covid, nu? Cine îți dă ție
voie să ții oamenii închiși, pri-
zonieri în spitale, să le dai
tratamente experimentale și
să nu le dai tratamentul pen-
tru boli cronice? De ce omule
ales de mine  ai numit pădu-
rari, casieri, hoți de meserie,
să conducă spitale? De ce se
taie pădurile acum mai mult
decât oricând, iar unul neav-
enit, nu dau nume, spune că
noi importăm mai mult decât
exportam? Oare acest om
chiar nici aceste lucruri ele-
mentare nu le vede? Observ
că ”fluturii”, în Romania, sunt
Dumnezeii României, fac ce
vor în țara asta. În Chin, ei
sunt mâncați, și nu votați.

De ce omule, pe un aero-
port, Germania a confiscat
toată încărcătura destinată
României, încărcătură cu
măști, mănuși, echipamente
medicale? Sora noastră, nu?!
Bonus, povestea austriacă.
Îmi spui tu mie, omule,  că e
ok să se taie pădurile, e bine
pentru economie?! Cam cât
de prost mă crezi, omule?
Care economie? Tu, omule,
nu înțelegi nimic? E fiecare „la
scara lui”, niciun om  normal
la cap nu se va da înapoi de la
nimic pentru a se proteja pe
sine și apropiații  săi! 

Omule, de ce Spania, Un-
garia, Italia etc. au acceptat
suspendarea plății ratelor? La
noi, Ministrul de Finanțe ne
zice că băncile  „e și ele oa-
meni”, de aia au nevoie de
dobândă la dobândă! CAM
CÂT DE PROST MĂ CREZI!
CHIAR ȘI PROST SĂ FIU, AM
NET, MĂ INFORMEZ! CĂ
SUNT CAM ACELEAȘI BĂNCI,
NU SUNT ALTE BĂNCI! Expli-
cația e alta, că pe tine, omule,
pe care eu te-am ales, nu te
interesează de mine, te-ai în-
vățat cu mine să tac, să accept
tot ce faci tu! După ce vii
acasă, la terminarea mandat-

ului legiferat de mine cu
ștampilă de vot, te doare în
papuci, treci pe lângă mine ca
și cum nu mă mai cunoști.
Dar, nu uita omule, în viața
asta toți plătim!

Poate că m-am trezit! 

Am trăit să aud și asta ! Un
OM a confiscat testele aduse
de o firmă din China. Ca atare,
firma din China nu mai
dorește colaborare cu no, în
condițiile în care toată plan-
eta se bate pe testele astea
rapide. De menționat că firma
a livrat, la același preț, la spi-
tale și Unifam. Uneori, se bate
și la propriu; vezi boxul USA
vs Franța, în aeroport. Așa de
slabi să fim, omule ales, să nu
vedem că alte firme vând
dublu și triplu, iar celora care
vând la preț mic și real, li se
confiscă marfa, că nu sunt
bani de ciugulit? Oare de ce,
omule drag, am ajuns chiar
idioții Europei?!

În concluzie, ce faci tu,
omule, pentru mine?! Să nu-
mi spui că-ți pasă de mine, că
tot ce faci e pentru mine
(când auziți genul ăsta de ex-
primare, la oricine, sunteți în
punctul să fiți escrocați,
fraieriți, păcăliți, credeți-
mă!). Îți răspund eu, nu faci
nimic,  omule! Faci doar pen-
tru tine și acoliții tăi. Mă
amendezi omule, și mă pui să
mă spăl pe mâni, în ordinea
asta! Că dacă iese nasol, tot eu
sunt de vină. Că nu m-am
spălat bine pe mâini, nu?!
Acum suntem fără busolă, di-
recția în care ne îndreptăm
nu o știm, dar nici nu știm ce
vom face mâine. Omule ales
de mine,  pentru mine nu ai
făcut nimic de 30 de ani. Te-ai
folosit de mine, iar peste
câteva luni, vii la poartă la
mine ca să mă minți iarăși.
Dar eu m-am trezit!

Articolul nu se adresează
nimănui intenționat, ci este o
parodie. Dar ,,omul ales de
mine" există!      

Va doresc Paște fericit,
înțelegere, pace, zile libere și
mai bune. ,,STAȚI ÎN CASĂ,
OAMENI BUNI ! 

Al dumneavoastră, același 
Prof Ioan Romeo Mânzală

OpiNii - 1116 - 23 apriliE 2020

Omul ales de mine m-a făcut şi
”sclavul de serviciu” al Europei!!
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Mod de preparare:
Se pregătește carnea pen-

tru ciorbă apoi se spală și se
curăţă de pieliţe. Carnea se
pune la fiert în apă cu sare, iar
după ce se ia spuma, se
adaugă zarzavaturile, curăţate
şi tăiate în două. Ciorba se
fierbe la foc mic, până când
carnea se desprinde de pe
oase. Atunci, se strecoară, iar
zarzavaturile se pun într-un
castron, separat. Carnea fiartă
se dezosează şi se dă prin
maşina de tocat. La carnea to-
cată se adaugă oul, pătrunjelul
verde, făina, sare, piper, iar

după ce compoziţia se omog-
enizează, se lasă la rece o
jumătate de oră.

Ciorba se pune din nou la
fiert şi se adaugă zarzavaturile
tăiate. Când începe să clo-
cotească, din compoziţia de
carne, cu ajutorul unei lin-
guriţe, se iau găluşte şi se
toarnă în ciorbă, fierbându-se
la foc mic, până ce găluştele se
ridică la suprafaţă. Ciorba se
acreşte cu oţet, borş sau
măcriş, care se adaugă în

ciorbă după ce au fost puse
perişoarele.  Între timp, se
amestecă gălbenuşurile cu
smântâna, se adaugă puţină
ciorbă fierbinte şi un strop de
apă rece, se amestecă bine,
apoi compoziţia se toarnă în
oală, amestecându-se con-
tinuu. La final, se adaugă
tarhonul tăiat mărunt și se
stinge focul. Oala se acoperă
cu un capac şi se lasă câteva
minute, pentru ca aromele să
se pătrundă.

INGREDIENTE

capul de miel, 300-
400 g costiţă de miel, 2-
3 morcovi, o ceapă,
pătrunjel, două gălbe-
nuşuri de ou, 200 g
smântână, tarhon, oţet,
2-3 linguri de făină.

Mod de preparare:
Drojdia se amestecă cu o linguriță de zahăr, două lin-

guri de făină și câteva linguri de lapte călduț, din care se
face o maia și se lasă la dospit. 

Făina cernută se pune într-un vas mai mare, în care se
face o adâncitură și se toarnă maiaua dospită. Gălbe-
nușurile se freacă cu sare, esență de rom, coaja de lămâie
și portocală. Zahărul se dizolvă în lapte cald, se adaugă
la aluat și începe frământarea. Când aluatul devine elastic
și începe să facă bășicuțe, se pune la dospit, lăsându-se
până își mărește volumul. Suprafața de lucru se unge cu
ulei, se ia o bucată din aluatul dospit și se întinde cu
mâna o foaie, care se pune într-o formă rotundă, tapetată
cu hârtie de copt. Restul de aluat se împarte în două, din
care se împletesc două rulouri. Împletitura obținută se
așază pe marginile formei, peste foaia de aluat și se mai
lasă la dospit 30 de minute. 

Între timp, brânza se mixează cu ouăle, zahărul, stafi-
dele, esența și coaja de lămâie și portocală. Compoziția
obținută se toarnă în mijlocul vasului, avându-se grijă să
nu se depășească ruloul împletit de aluat. În mod
tradițional, deasupra compoziției de brânză se așază
doua rulouri mai mici de aluat, în formă de cruce, apoi
totul se unge cu ou. 

Mod de preparare:
Ouăle se pun la fiert, iar,

între timp, se pregătește
carnea tocată. În compoziția
cărnii se pune un ou crud,
usturoi, pătrunjel tocat
mărunt și totul se amestecă
bine. Se taie mozzarella în
felii subțiri, din care trebuie
să se obțină nouă bucăți. Se

pregătește o tavă în care se
așază o foaie din aluatul de
foietaj, peste care se pune
jumătate din compoziția de
carne. 

Carnea se întinde uniform
în tavă, după care se vor
pune cinci felii de mozzarella
și patru ouă fierte. Deasupra
ouălor vor pune bucățile ră-
mase de mozzarella. Peste
bucățile de ouă se pe va pune

cealaltă jumătate de carne
tocată. La final, carnea se va
acoperi cu cealaltă foaie de
aluat rămasă, pe care se vor
face niște crestături pe diag-
onală, apoi se lipesc margin-
ile în așa fel încât să fie
acoperită toată tocătura.
Foaia se unge cu un ou bătut,
apoi tava se dă la cuptor pen-
tru 30 de minute.

(Sursa:bzi.ro)

PASCĂ PASCĂ 

INGREDIENTE

650 grame carne to-
cată de porc, 6 ouă,
pătrunjel verde, sare și
piper, după gust, 15
grame usturoi, aluat foi-
etaj, 50 grame moz-
zarella.

Ruladă cu carne și
ouă fierte
Ruladă cu carne și
ouă fierte

Ciorbă de miel 
cu perişoare 
Ciorbă de miel 
cu perişoare 

INGREDIENTE

pentru aluat: 1/2  kg faină, 4  gălbenușuri, 100 gr
zahăr, 1/2 linguriță sare, 200 ml lapte, 25 gr drojdie,
50 ml ulei, esență de rom, coaja rasă de la o lămâie,
coaja rasă de la o portocală.

Pentru umplutură: 250 gr brânză proaspătă de
vaci, 150 gr zahăr,  4 ouă, 50 gr stafide, esență de
vanilie, coajă rasă de lămâie, coajă rasă de portocală.

Pentru uns: un gălbenuș și două linguri de lapte.

Mod de preparare:
Carnea de miel se spală și

se curăță de pielițe. Bucata de
carne se înțeapă cu un cuțit
bine ascuțit, iar în locurile re-
spective se introduc bucățele
de usturoi și, cine dorește,
bucățele de slănină. Se face
apoi un amestec de condi-
mente: sare, piper, boia, boabe
de muștar, care se presară

peste carne. Se pregătește o
tavă încăpătoare, unsă cu
grăsime, în care se așază
ceapa tăiată felii groase și
frunza de dafin. Deasupra se
pune pulpa de miel și cartofi
tăiați pe jumătate sau în sfer-
turi. Tava se acoperă cu hârtie
de copt (în nici un caz folie de
aluminiu) și se dă la cuptorul
preîncălzit. În primele 30 de

minute, focul se va da la
maxim, apoi se reduce, iar
friptura se lasă pentru 1-2 ore
la cuptor. Se verifică, iar atunci
când carnea este moale, se
stropește cu vin, se ia folia, și
se mai ține 10-15 minute la
cuptor, să se rumenească.
Deasupra se presară pătrunjel
verde.

Friptură fragedă
de miel 
Friptură fragedă
de miel 

Pentru prepararea
acestei prăjituri, se în-
cepe de  glazura.

Glazura: 12 linguri
de apă, 150 g zahăr,
100 g cacao se fierb
până se îngroaşă, apoi
crema obţinută se lasă
să se răcească.

Crema: 250 g mar-
garină Rama se freacă
spumă cu 100 g zahăr pudră. Se pun pe rând 8 gălbenuşuri
şi treptat se toarnă glazura rece.

Blat: 1/4 din crema obţinută se ia într-un castron, la
care se adaugă trei linguri cu vârf de făină, trei linguri de
nucă măcinată, un praf de copt şi cele 8 albuşuri bătute cu
4 linguri de zahăr, apoi se dă la cuptor. Peste blatul rece se
toarnă crema rămasă în care s-au pus sâmburi de nucă
prăjiţi şi tăiaţi subţire, fructe din compot, stafide ţinute în
rom, bucăţele de ciocolată albă. Deasupra se pune frişcă
bătută şi se rade ciocolată. (Reţetă de la cititoare)

INGREDIENTE

1 kg pulpă sau car-
casă de miel, o linguriță
de sare, piper, 1 lin-
guriță boabe de muștar
sfărâmate, usturoi, 3-4
căței de usturoi, 50 ml
ulei, o ceapă mare, o
frunză dafin, 150 ml vin
alb, sec, 200 ml apă, 2-3
cartofi mari.

 

Prăjitură „Coca-cola”  
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

D - R - PRO - LUCIDA - ID - MASE - CEA - AB - INTERN - RAPSOD - C - PARAU - ATU - VA - SI - RM - CART - ALIA - F - N - NEO - UD
- OSCIOR - DABACA - DUMESTI - P - E - TABU - NAI - JA - TAIS - YALA - RAI - DO - RARITA - DOBROT - PESTERA - AR - RAT - AA
- URA - AN - TD - I - E - AI - DUDESTI - IAURT - AD - ADAPA - ARABA - POM - URME - PASI - AMIBA - HAP - C - BG - L - RIMA -
GRIZU - RIAL - ADAM - O - TAB - AV - RI - DARZE - AMIC - MAIA



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.

14 - MiCa pUBliCiTaTe 16  - 23 aprilie 2020



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.
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Farmacia TACOMI
Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus 

îmi oferă prilejul de a vă transmite
cele mai alese gânduri de sănătate, 

liniște și pace sufletească.

Hristos a Înviat!
Irina Tâlvescu

16 - 23 apRILIE 202016 - FELICITĂRI

Lumina Divină din Noaptea Învierii
să vă aducă sănătate și liniște 
sufletească, iar binecuvântarea
cerească să se reverse 
cu generozitate peste voi.

Hristos a Înviat !

Reședința pentru seniori Hunedoara
Daniela Petrovici
Manager

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL TOTEȘTI
Noaptea Sfintei Învieri să vă aducă sănătate și 

să vă inunde sufletul de pace și credință. 
Sărbători fericite, încărcate de lumină, bucurii şi dragoste.

Hristos a Înviat!
Tiberiu Pasconi

Primar

RUSTICARM  PODELE
Când Lumina Sfântă a Învierii 

coboară în fiecare casă, speranțele 
voastre să se împlinească, 

iar bucuria Sărbătorilor Pascale 
să o împărtășiți cu cei dragi.

Hristos a Înviat!

Cristian Indrieș
Administrator

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL
VAŢA DE JOS

Minunea Învierii Domnului Iisus să va inunde 
sufletul de pace și credință, 

iar bucuria Sărbătorilor Pascale 
să o împărtășiți cu cei apropiați.

Sărbători fericite!
Milu Folescu

Primar

MARMOSIM 
Lumina Sfântă, dătătoare de viață

din Noaptea Învierii, să vă înalțe 

sufletul spre fericire, să aveți parte 

de sănătate, belșug și numai bucurii.

Hristos a Înviat !
Ovidiu Pîrvu

Director general

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL GEOAGIU
Prin miracolul ei, Lumina Pascală 
ne aduce bucurie în suflete, linişte 
şi armonie. Marea Sărbătoare 
a Învierii să vă călăuzească paşii 
spre mai bine, fericire, sănătate 
şi gânduri frumoase.

Sărbători Fericite!
Vasile Cărăguț
Primar

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL
LOCAL BUNILA

Pacea şi Lumina din Noaptea Sfântă 
a Învierii Domnului Iisus Hristos 

să se reverse cu căldură peste 
familiile şi casele tuturor locuitorilor 

comunei noastre. 

Hristos a Înviat!
Romulus Stroia

Primar

PRIMĂRIA ȘI 
CONSILIUL LOCAL
BALȘA
Binecuvântarea divină din 
Noaptea Învierii să vă deschidă 
sufletul spre credinţă, liniște 
sufletească și speranţa de mai bine.

Sărbători fericite!
Simion Meteșan
Primar

Unică prin sfinţenie şi binecuvântare, 
Sărbătoarea  Învierii Mântuitorului 
Iisus Hristos să vă găsească fericiţi, 
alături de cei dragi. 
Lumina Divină să se reverse 
cu generozitate în casele voastre.

Sărbători fericite!

Florin Ţendea
Administrator 
SAFETY AUTOSERV Deva


