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aDMInISTRaŢIE

Personalitățile
vremurilor tre-
cute ne-au lăsat
moșteniri im-
presionante,
care au marcat,
de-a lungul isto-
riei, societatea
românească. 
Au trăit și povești de dragoste uimitoare, 
care, de foarte multe ori, și-au pus amprenta
asupra activității lor creatoare. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.4
Impozitele au rămas la
nivelul celor de anul trecut.
Autorităţile locale propun 
reduceri şi de 10% în cazul
persoanelor care achită
impozitele până la 
31 martie. 

vaCCInaREPag. 3
Etapa a doua a procesului
de vaccinare va începe
vineri, 15 ianuarie. 
Câte centre sunt
funcţionale în judeţ şi 
cine se poate vaccina în
această etapă. 

GRATUIT

Şcolile se vor redeschide
din 8 februarie
Şcolile se vor redeschide
din 8 februarie

Sănătatea este cel mai de preţ bun al omului.
La Spitalul Municipal din Hunedoara lucrează

o echipă de medici dedicată bolnavilor şi
bine pregătită profesional. /pag.2

IUBIRI CELEBRE

TURISMPag.16
Numărul vizitatorilor care
au trecut pragul Castelului
Corvinilor din Hunedoara a
scăzut anul trecut cu 50%
din cauza pandemiei. 

IMPORTANT! În atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru 
și pentru investiții, acordate IMM-urilor

AccentMedia.ro oferă firmelor beneficiare ale
Granturilor pentru capital de lucru (Măsura 2) și
pentru investiții (măsura 3) acordate IMM-urilor
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită

prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-
bursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, publicarea anunțurilor de de-
marare proiect și închidere proiect în condiții rapide, nebirocratice și foarte
avantajoase.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:
1. Trimiteți pe e-mail la office@accentmedia.ro o comandă fermă, care

să conțină datele de facturare ale societății dvs. și data în care doriți publi-
carea, cu un telefon în prealabil la nr. 0761327773 sau 0722402044.

2. Trimiteți pe același e-mail datele referitoare la contractul de finanțare
pe care doriți sa le includeți  în anunțul de demarare sau închidere proiect

în format editabil (word). Noi ne vom ocupa de editarea, machetarea și
pregătirea anunțului pentru publicare.

3. Veți primi factura fiscală în valoare de 750 RON + TVA.
4. După ce faceți dovada plății, anunțul se publică pe prima pagină a co-

tidianului online AccentMedia.ro, www.accentmedia.ro, și la rubrica
Anunțuri publice.

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv
6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monito-

rizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării.
AccentMedia.ro  îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator

privind audiența, adresabilitatea și traficul. 
Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publi-

cați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.
Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.
În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere 

inutilă în condițiile sanitare actuale.

Majoritatea şcolilor se vor redeschide pe 8 febru-
arie, cu prezenţa elevilor în sălile de curs. 
Condiţia este ca evoluţia pandemiei să urmeze
cursul descendent din ultima perioadă. Astfel, se
revine, practic, la sistemul descentralizat care ține

cont de evoluția pandemiei din fiecare localitate.
În acest fel, în semestrul II, în localitățile care se
încadrează în așa-numitul scenariu verde, cu re -
lativ puține cazuri, toate școlile se redeschid fizic,
iar copiii merg la școală.
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- Cu ce am putea începe?
Cu bucuria trecerii într-un
nou an. 

Urmăream cu interes ce s-
a întâmplat în Italia… știind
că tocmai am participat la un
congres la Milano pe teme de
reproducere umană asistată,
anul trecut în ianuarie, … iar
în februarie a fost confirmat
primul caz  de covid -19 în
București…

Nu pot descrie în cuvinte
groaza…stresul… cum ne
vom descurca cu această
boală în condițiile în care țări
cu tradiție în medicină nu
reușesc să stăpânească situ-
ația…ce se întâmplă cu
gravidele... cum afectează
boala gravida?... dar nou-năs-
cutul? Căutam detalii din
studiile care tocmai apăreau
în conferințele care începeau
să fie susținute online. Colegi
din țară și din străinătate își
aduceau aportul… a apărut
primul ghid național cu
privire la nașterea gravidelor
infectate cu covid-19.

Apoi Spitalul Județean
Deva devine spital covid… dar
întâi survine carantinarea
acestuia… ceea ce înseamnă
că toți pacienții, covid și non
covid, sunt redirecționați
spre alte spitale, în principal
la noi, în Spitalul Municipal
„Dr. Al. Simionescu” Hune-
doara. Nu pot decât să privesc
în urmă cu admirație la
colegii cei mai încercați: de la
boli infecțioase, ATI, medicină
internă… care au dus greul în
perioada cea mai neagră:
martie, aprilie, mai… județul
era și roșu, epidemiologic
vorbind.

Secția noastră s-a umplut
de cazuri obstetricale sau
ginecologice, nașteri uneori
chiar și 9 într-o zi, dar cel mai
greu era de respectat circuitul
pacientelor suspecte, confir-
mate sau infirmate ca infecție
covid… să nu uităm că nu
aveam încă aparatul de de-
pistare PCR… Probele se
trimiteau la Timișoara… apoi
la Cluj… și prin efortul
Primăriei, la rugămintea
managerului și a colectivului

medical, s-a achiziționat acel
aparat extraordinar care a
fost de un real ajutor în ges-
tionarea situației. Aici inter-
vine o altă echipă medicală
care a ajutat inclusiv la
alegerea aparatului: labora-
torul! Cei care tot la fel
echipați, prelucrează probele,
acele probe care se recoltează
de altă echipă… să nu mai
vorbim de medicii de la UPU.

Noi, obstetricienii, încer-
cam să convingem au-
toritățile și Ministerul că
gravidele trebuie urmărite și
acum, că această boală covid-
19 nu a oprit încă nașterile pe
planeta aceasta… că noi tre-
buie să încredințăm gravidele
de sprijinul nostru și că le
putem oferi consultații în sig-
uranță! Au început dotările
corespunzătoare, cu veșnicul
stres al achiziționării resur -
selor care răspund normelor
de siguranță! Inclusiv medicii
și asistentele au recurs la
achiziționarea de măști și
echipamente, din simplul
motiv al siguranței proprii și
a siguranței pacientului, pro-
cedurile de achiziție fiind ex-
trem de încete la începutul
pandemiei. Mulți oameni ini-
moși sau firme au făcut don-

ații care au fost salvatoare.
Dificilă a fost decizia de

amânare a pacienților cronici,
temporizarea anumitor inter-
venții, cu scopul de a evita
aglomerația în secție. Cu toate
acestea am reușit să ges-
tionăm situația. Până în mo-
mentul în care am fost
declarați spital covid… deși
nimic din situația epidemio-
logică nu justifica transfor-
marea unui spital monobloc
de o asemenea dimensiune în
unitate care să se adreseze
unei singure patologii…
Putem spune acum că tratăm
un număr mic de paciente cu
SARS-CoV-2 care să aibă și
vreo patologie ginecologică
ce nu suportă amânare…
câteva gravide, un număr
redus de lăuze, câteva naș-
teri… în schimb am tratat pa-
ciente cu pneumonie covid…
nu vreau să intru în detaliu cu
privire la riscul de mal-
praxis… aceasta și pentru că
am avut deosebita înțelegere
din partea managerului insti-
tuției și a medicului șef al
secției de boli infecțioase.
Menționez aici că gravidele
cu infecție SARS-CoV-2
reprezintă o categorie aparte,
fiind extrem de vulnerabile și

putând dezvolta complicații
severe în proporție de 30%
conform ghidurilor inter-
naționale. Pacientele noastre
nu au dezvoltat simptoma-
tologii severe, astfel încât nu
au fost incidente în secția pe
care o conduc, iar nou năs-
cuții au fost toți negativi,
neprezentând boala.

Speranțe pentru 2021?
Sincer mă bucur că am de-
pășit cu bine anul care a tre-
cut… Nu ne-am infectat în
cadrul secției. Cine s-a infec-
tat a luat boala din afara spi-
talului și toată lumea a
depășit cu bine. Pacientele, de

asemenea, au depășit cu bine
situația, fizic măcar… emo -
țional a fost greu pentru toată
lumea. Privim cu speranță
spre viitor. Ne vom strădui să
redevenim spital suport
covid, să putem ajuta pe toată
lumea! Iar cu timpul, sperăm
să scăpăm de această boală
perfidă care ne-a luat nu doar
sănătatea, ci și li bertățile, bu-
curia de a ne face meseria
cum eram obișnuiți și chiar
bucuria de a trăi pur și sim-
plu!

Au consemnat Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș

Încredinţăm gravidelor sprijinul nostru,
oferindu-le consultaţii în siguranţă

Comentariu de Doctor în medicină Melinda - Ildiko MITRANOVICI, medic primar, șefa secției obstetrică-ginecologie, 
Spitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara



Deva - Cea de-a doua
etapă de vaccinare împotriva
COVID-19 se va desfăşura în
zece centre dispuse în prin-
cipalele oraşe ale judeţului
Hunedoara, în aceste locuri
urmând să fie imunizate şi
persoane din localităţile în-
vecinate, a informat Insti-
tuţia Prefectului.

În total, la nivelul judeţu-
lui Hunedoara sunt pre-
văzute să fie vaccinate în
etapa a doua 49.130 de per-
soane, dintre care cele mai
multe sunt la centrele din
Deva, cu 11.392 persoane,
Hunedoara - 7.868 persoane,
Lupeni - cu 5.080 persoane,
şi Petroşani, cu 4.560 per-

soane. În general, centrele de
vaccinare vor funcţiona în
spaţiile unor case de cultură
şi săli de sport, cu excepţia
celui din municipiul Brad,

care a fost stabilit în incinta
spitalului, şi a celui din
oraşul Călan, înfiinţat în
spaţiul policlinicii din locali-
tate.
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Deva – Începând de vineri,
15 ianuarie, ora 15,00, se des -
chide oficial platforma online
unde se pot înscrie românii
care se încadrează în etapa a
doua a campaniei de vac-
cinare. Procesul de imunizare
începe de vineri în centrele
medico-sociale, iar celelalte
categorii de persoane care se
pot înscrie de vineri pentru
vaccin vor fi programate în-
cepând de luni, 18 ianuarie.

Persoanele cu vârsta peste
65 de ani, cele cu boli cronice
și lucrătorii în domenii es-
ențiale se pot programa fie on-
line, pe siteul
https://programare.vac-
cinare-covid.gov.ro, fie prin
medicul de familie sau prin
aparținători. Programări în
vederea vaccinării se pot face
și prin call-center, la numărul
de telefon 021.414.44.25.

Pentru această fază a cam-

paniei de vaccinare ar trebui
să fie pregătite 1.750 de centre
de vaccinare. Din data de 15
ianuarie, autoritățile dau asi -
gurări că cel puțin jumătate
dintre acestea vor fi ope -
raționalizate. De asemenea, la
nivelul țării există 43 de cara-
vane mobile care se pot de-
plasa pentru vaccinare. 

În cazul centrelor medico-
sociale echipele mobile se vor
deplasa pentru a vaccina per-
sonalul și persoanele aflate în
îngrijire.

Coordonatorul campanie
de vaccinare a precizat că cele
1.766 de puncte de vaccinare
vor putea asigurara imu-
nizarea a peste 100.000 de
persoane în fiecare zi, însă
totul depinde de stocurile de
vaccinuri.

Persoanele care vor fi vac-
cinate în a doua etapă sunt
beneficiarii din centrele so-

ciale, persoanele care au peste
65 de ani, cele care suferă de
boli precum: diabet zaharat,
obezitate, alte boli metabolice
inclusiv boli congenitale, afec -

țiunile cardio vas culare cro -
nice, afecțiunile cronice re-
nale, oncologice, pulmonare,
sindromul Down, afecțiuni he-
patice, autoimune și alte con -

diții de imunodepresie, HIV-
SIDA, persoanele care deser -
vesc activități esențiale pentru
bună funcționare a infrastruc-
turii critice.

Poliţia municipiului 
Vulcan, pe lista focarelor

de COVID-19
Vulcan - Poliţia municipi-

ului Vulcan, din Valea Jiului,
se află pe lista focarelor de
COVID-19 din judeţul Hune-
doara, aici fiind confirmate
pozitiv la infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 un număr de
patru persoane, relevă datele
Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Hunedoara, preluate
joi de Instituţia Prefectului. 

Între focarele de COVID-
19 cu un număr mai mare de
cazuri mai sunt sunt înscrise
Spitalul Municipal Hune-
doara, cu 13 persoane bol-
nave, Spitalul Municipal
Orăştie, cu 4 cazuri, Spitalul
Judeţean de Urgenţă Deva, 3

persoane, şi Spitalul de Psihi-
atrie Zam, cu 5 cazuri. 

Incidenţa cazurilor de
COVID-19 pentru ultimele 14
zile a fost calculată la 1,63 la
o mie de locuitori, în ultimele
24 de ore fiind confirmaţi 84
de noi bolnavi. 

În intervalul de referinţă
au fost identificate 1.414
persoane pozitive la infecţia
cu noul coronavirus, dintre
care 380 au necesitat in-
ternare în spital. 

De la debutul pandemiei,
11.225 de persoane s-au vin-
decat de COVID-19, iar 530
au murit în urma infecţiei cu
SARS-CoV-2. 

Începe etapa a doua de imunizare. 
Ce categorii de persoane vor fi vaccinate

Zece centre de vaccinare 
împotriva COVID-19, în judeţ
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Deva - Aproape 400 de vo -
lume cu opere ale poetului
Mihai Eminescu sau comen-
tarii despre poezia sau proza
acestuia au fost strânse, în de-
cursul anilor, într-o colecţie
privată ce aparţine unei iu-
bitoare de literatură din Deva. 

De meserie economist, spe-
cializat ca expert contabil şi au-
ditor, Delia Alic a mărturisit că
pasiunea pentru opera lui Em-
inescu i-a fost insuflată încă din
anii de liceu, iar după ce a ter-
minat facultatea a reuşit să
adune unele dintre cele mai
valoroase scrieri ale poetului. 

„Ţin minte că în liceu l-am
studiat pe Eminescu pe par-
cursul unui trimestru, timp în
care am scris un caiet stu-
denţesc despre opera acestuia.
Am rămas o pasionată de liter-

atură, este un hobby, aşa cum
ar trebui să-l aibă toţi intelec-
tualii”, explică Delia Alic. 

Timp de aproape 40 de ani,
deplasările în ţară ale co -
lecţionarei de carte s-au îm-
pletit şi cu vizite în librării sau
anticariate, astfel că în Bu-
cureşti a ajuns la performanţa
ca unii vânzători să-i 'pună de-
o parte' volume valoroase cu
poezie sau proză eminesciană,
dar şi opere critice ale unor
cercetători pasionaţi de scrier-
ile poetului.

„Am cumpărat cărţile în
timp, unele de la anticariat, iar
altele din librării, atunci când
au apărut. Cea mai scumpă
este un volum legat în piele,
dar şi o ediţie a lui Maiorescu.
Acum deţin circa 400 de vo -
lume, unele dintre ele cu prin -

zând articole de critică. Con-
sider că şi volumele de critică
trebuie citite pentru că ele ne
ajută să înţelegem mai bine
opera lui Eminescu”, este de
părere dna Alic.

Între cărţile din colecţia sa
se mai numără unele foarte
vechi, altele apărute în ediţii cu
serie limitată şi înscrisă pe co -
perta interioară, dar şi vo lume
traduse în diferite limbi. De
asemenea, la loc de cinste se
află cărţile lui Perpessicius sau
unele volume vechi în care
ilustraţia este realizată sub
forma graficii color. 

Mare iubitoare de literatură,
Delia Alic mai spune că şcoala
românească trebuie să acorde
atenţia cuvenită întregii opere
eminesciene şi nu doar poezi-
ilor foarte cunoscute. 

Aproape 400 de volume
cu şi despre Eminescu
într-o colecţie privată 

Râu de Mori - Fondurile
europene şi promovarea
obiec tivelor turistice de pe
raza comunei Râu de Mori se
înscriu printre priorităţile ad-
ministraţiei locale din această
aşezare de la poalele Rete -
zatu lui. Potrivit primarului
Flaviu Dilertea, zona poate fi
dezvoltată prin turism, mai
ales că staţiunea Râuşor este
cunoscută deja printre iu-
bitorii sporturilor de iarnă şi
printre cei care apreciază
natura. În acest context, con-
ducerea primăriei va acorda
sprijinul şi susţinerea nece-
sare oricărui investitor care
şi-ar manifesta interesul să
colaboreze cu autoritatea lo-
cală. 

„Dezvoltarea zonei se
poate realiza prin turism. De
aceea, suntem deschişi ori că -
rui investitor care are o ideea
de afacere. Încercăm să spri-
jinim toate investiţiile locale
pentru că numai aşa vom
putea crea noi locuri de
muncă”, a menţionat primarul
Flaviu Dilertea. 

Pe lista de priorităţi se află
şi promovarea monumen -
telor istorice situate pe raza
comunei, cum sunt Cetatea
Colţ sau Curtea Nobiliară a
Cândeştilor. Ideea autorită -

ţilor locale este de a reabilita
aceste obiective prin acce-
sarea unor fonduri europene
nerambursabile. Din acest
motiv, primăria urmăreşte să-
şi creeze o echipă foarte bună
specializată în elaborarea
documentaţiilor necesare
pentru obţinerea finanţărilor
UE.

„Sunt modele de succes ce
au fost implementate şi la alte
primării din ţară şi pe care le
preluăm şi noi. Vom face şi
schimburi de informaţii pen-
tru a reuşi în acest demers al
nostru”, a arătat edilul local.

În această perioadă, staţi-
unea Râuşor, situată pe raza
comunei Râu de Mori, este
una dintre atracţiile schiorilor
din întreaga ţară. Pârtiile sunt
pregătite pentru schi, iar in-
stalaţiile de transport pe
cablu sunt funcţionale. 

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Luncoiu de Jos –
Locuitorii comunei Luncoiu
de Jos vor beneficia de o re-
ducere cu 10% a impozitelor
locale dacă le vor achita până
la data de 31 martie, în
condiţiile în care adminis-
traţia locală a decis ca în
acest an valorile stabilite
pentru aceste taxe să rămână
la nivelul din anul 2020. Sin-
gura modificare este cea im-
pusă de lege, prin care la
stabilirea impozitelor şi tax-
elor locale se va ţine cont de
indicele de inflaţie, calculat
de Institutul Naţional de Sta-
tistică, adică 3.8%. 

Plata impozitelor se poate
face la ghişeul primăriei, in-

tenţia autorităţilor locale
fiind extinderea la nivelul
mijlocelor electronice mo -
derne.

„Poate că reducerea de

10% nu pare una mare, dar
este un mic beneficiu pentru
oamenii care trăiesc mai
greu. Pentru ei contează
fiecare leu. De altfel, este
bine de menţionat că grila de
impozitare a rămas la fel ca
anul trecut, valorile fiind in-
dexate doar cu indicele de in-
flaţie, potrivit legii”, a
menţionat primarul comunei
Luncoiu de Jos, Călin Dud.

El a arătat că anul trecut
gradul de încasare a taxelor
şi impozitelor locale a fost de
87%, ceea ce demonstrează
seriozitatea de care au dat
dovadă locuitorii comunei,
dar şi personalul de speciali-
tate din cadrul primăriei.

Luncoiu de Jos: Reducere de 10% la
plata impozitelor până la 31 martie

Râu de Mori: Turismul 
şi atragerea de investitori,

priorităţi ale 
administraţiei locale



dezvolte și să implementeze
o strategie administrativă
clară pentru deschiderea șco-
lilor, ceea ce trebuia făcut
încă din primăvara anului
trecut, PNL își vede interesul
politic, destabilizând și mai
mult un sistem aflat la limită
prin numirea unor persoane
cu competențe îndoielnice la
conducerea școlilor.

Însă, problema nu este
doar la Guvern. Din păcate, în
timp ce premierul Cîțu și al
său cabinet ia prea multe mă-
suri împotriva românilor,
conducerea Camerei Depu -
taților nici nu se grăbește să
lucreze. PNL și aliații săi nu
vor să convoace ședințe în
plenul Parlamentului. Sunt
prea ocupați cu împărțirea
funcțiilor și nu au timp să lu-
creze la buget. Fără un buget
adoptat, fără activitate parla-
mentară, România stagnează,
în timp ce restul statelor din
UE avansează cu pași repezi
către ieșirea din criză.

Chiar și în aceste condiții
nefaste, alături de colegii mei
social-democrați, încerc să

îmi fac treaba cât mai bine.
Le-am transmis 4 întrebări și
interpelări miniștrilor din gu-
vern, iar în baza răspun-
surilor acestora începem deja
să conturăm inițiative legisla-
tive care să vină în sprijinul
românilor. De asemenea, din
opoziție, vom încerca să ne
împotrivim tuturor măsurilor
care au un impact negativ
asupra românilor.

Personal,nu pot decât să
vă asigur că voi respecta în-
tocmai mandatul încredințat
de cetățeni. Voi lupta, până la
capăt, pentru bunăstarea tu-
turor hunedorenilor și pen-
tru viitorul județului
Hune doara! În încheiere, fac
un apel public pentru PNL și
USR. Convocați Parlamentul
și haideți să adoptăm buge-
tul, pentru că țara are nevoie.
Chemați parlamentarii la
lucru! Haideți să reluăm cât
mai repede activitatea și să
fim alături de români!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru Învățământ

La trecerea dintre ani,
mulți dintre noi ne-
am dorit ca 2021 să

fie diferit. Ne-am dorit să
avem parte de un an mai
liniștit și să ne îndreptăm
către normalitate. Însă, ac-
tuala putere, coaliția de
centru-dreapta, le-a
pregătit românilor altceva:
școli închise, concedieri și
numiri politice în în-
vățământ, înghețarea
salariilor, facturi mărite,
înghețarea pensiilor. Aces-
tea sunt doar câteva dintre
măsurile „urgente” pe care
PNL și ai lor le-au luat în
prima săptămână din noul
an.

În doar câteva zile, marea
coaliție a reușit să creeze
frământări în întreaga socie -
tate românească. Prin mă-
surile luate, Guvernul Cîțu și-a
bătut joc inclusiv de cadrele
medicale din prima linie, oa-
meni care în ultimul an au
ținut țara asta pe linie de plu-
tire. Cât de trist este că, după
toate sacrificiile, tocmai aceș-
tia trebuie acum să protesteze
în stradă, în frig, pentru drep-
turile lor?

Totodată, Guvernul a scos
și pensionarii în stradă,
neavând nici o intenție să ma-
joreze pensiile conform Legii.
Se plâng că nu au bani, dar
niciun moment nu s-au gândit
să găsească soluții. PSD va
prezenta în scurt timp pro-
priul buget, demonstrând că
există resurse financiare pen-
tru pensii și alocații.

Cu câțiva ani în urmă,
Florin Cîțu, actualul prim-
ministru, spunea într-o emisi-
une televizată că educația și
sănătatea nu trebuie să fie
prioritare pentru România.
Găsiți cu ușurință declarația
respectivă în mediul online.
Acum, se pare că își pune
planul în aplicare și a decis să
înceapă cu politizarea în-
vățământului. Ministerul Ed-
ucației a numit peste noapte
1000 de directori în școli.

Copiii vor să meargă la
școală, dar din cauza vidului
administrativ nu vor avea
posibilitatea asta. În loc să
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Natalia Intotero: 

COALIȚIA A ÎNCEPUT
CU STÂNGUL

La solicitarea mai
multor pacienți din
municipiul Deva și

nu numai, am încercat să
obținem o scurtă infor-
mare privind activitatea
Spitalului Județean de Ur-
gență Deva, din ultima pe-
rioadă a anului de care nu
de mult ne-am despărțit.

Astfel, după cum ne-au in-
format managerul spitalului
dr. Emil Stoica Mariș (foto
stânga) și directorul medical
dr. Lucian Ștefan Miron (foto
dreapta), Spitalul Județean de
Urgență Deva conform Or-
dinului Ministrului Sănătății
nr. 555/2020 privind apro-
barea Planului de măsuri
pentru pregătirea spitalelor
în contextul epidemiei de
coronavirus COVID-19, a Lis-
tei spitalelor care asigură
asistență medicală pa-
cienților testați pozitiv cu
virusul SARS-CoV-2 în faza I și
în faza a II-a este pe  Lista cu
spitalele de suport pentru pa-
cienții testați pozitiv sau sus-
pecți cu virusul SARS-CoV-2.

Spitalul Județean de Ur-
gență Deva este în proces de
reparații capitale, cu finan -
țare de la Ministerul Sănătății
prin Direcția de Sănătate
Publică Hunedoara și au fost
realizate și executate lucrări
de reparații curente în va -
loare de 256849 lei. Au fost
achiziționate echipamente și
aparatură medicală în valoare
de 6189163 lei pentru des-
fășurarea optimă a activității
medicale și pentru a oferi ser-
vicii de calitate superioară
pacienților care se adresează
unității sanitare.

Iată câteva activități medi -
cale desfășurate: Număr teste

PCR: 23318; Consultații am-
bulatoriul de specialitate:
36764;  Consultații UPU:
21774; Spitalizare de zi: 7765
din care: pacienți Covid – 23;
Pacienți Non-Covid – 7742;
Spitalizare continuă: 6253
din care: pacienți Covid –
518; Pacienți Non-Covid–
5735.

Totodată unitatea sanitară
are organizat un centru de
vaccinare împotriva Covid 19
conform prevederilor OMS nr.
2171/21.12.2020, situat în
Deva, str.16 Februarie, nr. 2
(Baia Sărată), dotat cu două
puncte de vaccinare și
funcționează începând cu
data de 30.12.2020, până în
prezent au fost vaccinate un
număr de 1000 de persoane.

În prezent, în cadrul Spi-
talului Județean de Urgență
Deva, medicii șefi de secții/
coordonatori compartimen -
te/ șefi laboratoare/șefi ser-
vicii au întocmit note de
fundamentare pentru re-
alizarea planului de investiții,
aferent anului în curs.

Din punct de vedere al
managementului de resurse
umane a fost angajat pe pe-
rioadă determinată personal
medical și nemedical în limita
posturilor vacante din statul
de funcții existent și sunt în
desfășurare concursuri pen-
tru posturile de medici din
următoarele specialități
defici tare: gastroenterologie,
hematologie, cardiologie, pe-
diatrie, neurologie, medicină
de laborator, pediatrie – UPU,
medicină legală, medicină de
urgență.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Totul în sprijinul sănătății omului,
al vieții acestuia
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P
reşedintele Comite-
tului Olimpic şi
Sportiv Român,

Mihai Covaliu, a declarat,
vineri,că pe 22 ianuarie
va participa la o video-
conferinţă cu preşedin-
tele Comitetului
Internaţional Olimpic,
Thomas Bach, în cadrul
căreia va afla când vor fi
vaccinaţi sportivii care
urmează să concureze la
Jocurile Olimpice de la
Tokyo şi amănuntele
legate de acest proces.

"O problemă foarte im-
portantă care ne preocupă
zilele acestea este legată de
vaccinarea sportivilor. La
această întâlnire on line se
vor discuta aspecte legate de

organizarea Jocurilor Olim -
pi ce, de vaccinarea sporti -
vilor, de pregătire, cum se
începe, când se începe. Până
atunci sunt trimise toate
aceste întrebări şi pe 22 ia -
nua rie vom avea un feedback
de la preşedintele CIO. Toate
aceste detalii ne vor fi comu-
nicate, după care noi vom in-
forma federaţiile naţionale,
sportivii calificaţi şi cei în
curs de calificare", a declarat
Mihai Covaliu.

Oficialul COSR a precizat
că toate amănuntele legate
de procesul de vaccinare a
sportivilor trebuie stabilite
foarte clar, pentru că mulţi
dintre aceştia au avut deja
Covid-19.

"Lucrurile sunt după anu-

mit tipic, nu putem ieşi noi
acum şi să spunem că vac-
cinăm sportivii. Dacă legea
din ţara respectivă a spus că
prima dată vor fi vaccinate
anumite categorii de per-
soane şi apoi marea majori-
tate a populaţiei, asta este. Şi
ce facem cu sportivii care au
avut COVID? Că au avut
Neagu, Samara, Halep, Tecău
şi aşa mai departe. Ei, 90 de
zile pot să călătorească în
toată lumea fără să stea în
carantină, bine, cu teste fă-
cute şi aşa mai departe. Dar
ce facem cu ei, îi vaccinăm,
nu îi vaccinăm? Sunt detalii
care trebuie luate în seamă.
Lucrurile trebuie făcute în
cunoştinţă de cauză", a mai
spus Mihai Covaliu.

Vaccinarea sportivilor
din România

E
chipele Cehiei şi
Statelor Unite nu par-
ticipă la Campionatul

Mondial de handbal mas-
culin din Egipt, care a
debutat  miercuri, din
cauza unor focare de coro-
navirus, iar de acest lucru
au profitat Macedonia de
Nord şi Elveţia, care le-au
înlocuit.

Macedonia de Nord, care
va înfrunta Suedia, Egiptul şi
Chile în Grupa G, şi Elveţia,
care va face parte din Grupa E,
alături de Austria, Norvegia şi
Franţa, şi-au confirmat partic-
iparea, cu două zile înaintea
meciurilor lor de debut.

Cele două echipe, recalifi-
cate după ce s-au clasat pe
locurile 15, respectiv 16 la ul-
timul Campionat European,
erau pregătite să participe la
turneu în cazul forfait-ului
unei echipe, au precizat orga-
nizatorii egipteni. Pe listă se
mai aflau Olanda, Muntene-
gru, Ucraina şi Serbia.

Echipele Cehiei şi Statelor
Unite au renunţat chiar
înainte de a lua avionul spre
Egipt. Cehii se aflau acasă, iar
americanii se pregăteau în
Danemarca. În lotul Cehiei, nu
mai puţin de 12 jucători, pre-
cum şi cei doi antrenori, au

fost testaţi pozitiv la COVID-
19, în timp ce alţi cinci jucă-
tori sunt indisponibili din alte
motive de sănătate, a precizat
federaţia cehă, în timp ce site-
ul oficial al competiţiei a evo-
cat 15 cazuri.

Cehia a declarat forfait şi
pentru două meciuri de califi-
care la EURO 2022 contra In-
sulelor Feroe, săptămâna
trecută, din cauza infectărilor
cu coronavirus.

În echipa Statelor Unite, se-
lecţionerul Robert Hedin a
precizat că se confruntă cu 18
cazuri pozitive, după cum a
relatat cotidianul norvegian
Aftenposten. ''Două teste PCR
au arătat că majoritatea jucă-
torilor noştri şi a membrilor
staff-ului sunt pozitivi la
virus'', a precizat federaţia
într-un comunicat. Toţi cei de-
pistaţi pozitiv se află în caran-
tină. Echipa SUA a fost
de semnată să reprezinte
America de Nord şi Caraibe de
către Federaţia Internaţională
(IHF), după ce tentativele de
organizare a unui turneu de
calificare au fost împiedicate
de pandemie. Selecţionata
americană nu a mai participat
la un Campionat Mondial de
20 de ani.

Handbal masculin:  
Campionatul mondial  
se desfășoară în Egipt

F
ederația Română de

Atletism a anunțat

programul com-

petițional pentru prima

parte din acest an, care

este important în vederea

calificărilor la Jocurile

Olimpice.
Sezonul competițional

național 2021 va debuta la fi-
nalul acestei săptămâni cu
primul concurs programat în
Sala Polivalentă de la Bacău,
prima etapă a Campionatului
Național de seniori, seniori
U23 și U20 care se va des-
fășura în paralel și cu între-
cerile de la Cupa Bistrița, din
perioada 16-17 ianuarie.

Etapa  a doua din cadrul

Campionatul Național Seni -
ori , Seniori U23, U20  este
programată în perioada 22-
23 ianuarie la București  iar
la finalul acestei luni se vor
derula tot la București între-
cerile etapa I din cadrul Cam-
pionatul Național de Probe
Combinate Seniori, Seniori
U23 , U20, U18.

Finala Campionatul Națio -
nal de Seniori şi Seniori U23,
U 20 este programată să se
desfășoare în perioada 05-06
februarie și va stabili loturile
cu care România va participa
la Campionatul Balcanic In-
door pentru juniori de la
Sofia din 13 februarie și la cel
de seniori de la Istanbul din
20 februarie.

Atleții români caută calificările

pentru Campionatul European

O
rganizatorii
Jocurilor Olimpice
de la Tokyo au

dezminţit informaţiile
referitoare la desfăşu-
rarea unor discuţii pe
tema unei eventuale an-
ulări a competiţiei pre-
văzute în această vară,
după amânarea sa cu un
an, din cauza pandemiei
de coronavirus.

Directorul general al Co mi -
tetului de organizare, Toshiro
Muto, a calificat drept "infor-
maţii false" speculaţiile din
mass-media japoneză, con-
form cărora soarta JO
urmează să fie discutată îm-
preună cu responsabilii Co -

mitetului Internaţional
Olimpic (CIO), în cursul lunii
viitoare.

"Atunci când acest gen de
informaţii ies la suprafaţă 
anumiţi oameni se pot simţi
îngrijoraţi. Vreau să spun că
noi nu gândim deloc în acest
mod şi că aceste articole sunt
false", a declarat Muto.Ofi-
cialul nipon a încercat să dea
o influenţă pozitivă sondajelor
care arată că sunt japonezi
care nu vor desfășurarea com-
petiției în acest an. 

"Numărul persoanelor care
cer amânarea Jocurilor a cres-
cut foarte mult, dar înseamnă
că aceşti oameni doresc în
continuare ca Jocurile să se

desfăşoare" a spus Muto.
"Desigur, pentru ca

jocurile  acestea o să aibă loc,
trebuie să ne asigurăm că
avem Jocuri sigure, cu măsuri
împotriva virusului. Dacă
gândeşti în acest mod, cred
cu adevărat că oamenii se vor
alătura din ce în ce mai mult
acestei idei", a adăugat el.

Fostul mare canotor bri-
tanic Matthew Pinsent a
cerut luni ca Jocurile Olim -
pice de la Tokyo să fie repro-
gramate în 2024, Jocurile de
la Paris să aibă loc în 2028,
iar cele de la Los Angeles în
2032.

Jocurile  Olimpice de la Tokyo 
se vor desfășura în siguranță



SPOrT - 715 - 21 iAnuArie 2021

P
articipanții la ediția
din acest an a Aus-
tralian Open vor fi

obligați să stea în caran-
tină timp de 14 zile după
ce ajung în Australia și
vor avea voie să iasă din
hotel doar pentru a
merge la antrenamente.

În cazul în care vor încălca
măsurile anti Covid riscă
sancțiuni extreme, una fiind
o amendă de 20 de mii de
dolari australieni și un dosar
penal în Australia dar  se
poate ajunge însă și la
descalificarea din turneu și a

pierderii integrale a premiu-
lui câștigat.

Printre pedepsele pre-
văzute se află și prelungirea
carantinei și mutarea într-
una organizată de guvern,
arestarea și chiar deportarea
dar sportivii vor putea pe-
trece maximum cinci ore zil-
nic în afara camerei de hotel
în timpul carantinei, doar
pentru antrenamente pe
teren şi în sala de gimnastică
sau la recuperare.

România are acum 5
reprezentante la Australian
Open 2021, pe tabloul prin-

cipal ,fiind acceptate direct:
Simona Halep (2 WTA), Pa-
tricia Țig (54 WTA), Sorana
Cîrstea (71 WTA), Irina Begu
(78 WTA) și Ana Bogdan (92
WTA).

În probele de dublu vor
participa Horia Tecău (ală-
turi de Marcelo Melo din
Brazilia), Monica Niculescu,
în echipă cu Patricia Țig,
Irina Begu alături de Nadia
Podoroska (Argentina), An-
dreea Mitu în tandem cu
Raluca Olaru și Ana Bogdan
alături de Rebecca Peterson
(Suedia).

Tenis de câmp: Sancţiuni
drastice la Australian

Open 2021

T
urneul celor Şase
Naţiuni  la rugby
este programat să

debuteze pe 6 februarie,
dar Bernard Laporte,
preşedintele Federaţiei
franceze de rugby a con-
firmat că vor avea loc dis-
cuţii cu părţile implicate
începând de săptămâna
viitoare pentru debutul
acestei competiții. Ofi-
cialul francez rămâne 
optimist în privinţa des-
făşurării competiției con-
form planificării iniţiale,
în ciuda recrudescenţei
crizei de COVID-19.

''Turneul se va derula con-
form protocoalelor de sănă-
tate impuse de guvern. Totul a
mers bine în toamnă (la Au-
tumn Nations Cup) şi va fi la
fel şi la Turneul Şase Naţiuni,
aşa că nu sunt îngrijorat'', a
declarat Bernard Laporte care

a recomandat ca meciurile de
rugby contra echipelor bri-
tanice să fie amânate din
cauza crizei de COVID-19,
ceea ce va afecta derularea
normală a Cupei Campionilor
şi a Cupei Challenge.

Mai multe ţări şi-au închis
frontierele cu Marea Britanie
şi Africa de Sud, din cauza

noilor tulpini de coronavirus
identificate în aceste două ţări
şi care duc la o răspândire mai
rapidă a bolii COVID-19.

Ediţia 2020 a Turneul celor
Şase Naţiuni s-a încheiat cu
victoria Angliei, după ce
meciu rile din luna martie au
fost suspendate şi au fost  re-
programate în luna octombrie.

Rugby: Turneul celor Şase Naţiuni va debuta în februarie

Campioana europeană, care 

a primit anul trecut, propunerea 

de a deveni escortă de lux, 

surprinde cu ultima ei decizie

S
tabilită în Statele
Unite, atleta născută
în Tver s-a lansat

luna trecută în industria
muzicii. Klishina, consi -
derată la nivel mondial
una dintre cele mai va -
loroase exponente ale
probei de la groapa cu
nisip, a publicat pe contul
său de Instagram proiec-
tul la care a fost invitată
de WDP 365 (World
Dance Project 365), un
grup internațional de
producători format din
Thomas Wagner, Viktor
Schwarts și Aandrej
Manilkin.

"Aceasta e aventura mea
spontană în lumea muzicii.
Sper că vibe-ul pozitiv al
melodiei să vă aducă puțină
bucurie în aceste vremuri
grele", a scris dubla cam-
pioană europeană de sală pe
pagina ei de Instagram.

• 7,05 m e cel mai bun
rezultat al rusoaicei la
lungime înregistrat în com-
petițiile în aer liber (Ostrava
2011)

• 7,01 m e cel mai bun
rezultat al Daryei la lungime
înregistrat în concursurile in-
door (Goteborg 2013)

• 7,52 m e recordul mon-
dial în aer liber la lungime,
stabilit de Galina Khristi-
akova (URSS), în 1988

• 7,43 m e recordul
României, stabilit în 1983 de

Anișoara Cușmir
• 6,99 m e recordul Româ -

niei de sală – Mirela Dulgheru
– Bacău 1992

Noua provocare dezvăluită
de Klishina a venit la finele
unui an în care a ținut prima
pagină a publicațiilor spor -
tive din toată lumea după ce
a mărturisit că a primit pro -
puneri de a deveni escortă de
lux.

"Totul s-a petrecut în urmă
cu șase luni, mi s-a propus să
ofer servicii de escortă. M-a
șocat pur și simplu acea
propunere, în care am fost
abordată pe o rețea de so-
cializare", și-a început atleta
istorisirea zguduitoare.

Cunoscută în lumea atle -
tismului drept una dintre cele
mai vânate sportive de către
fani și fotoreporteri, Klishina,
o rivală a româncelor la
proba de la groapa cu nisip, e
întotdeauna jovială și răs -
punde prompt când e solici-
tată în cadrul concursurilor.

"Eu nu sunt o persoană
nepoliticoasă, dar i-am re-
fuzat imediat oferta. I-am zis
că <<nu mă interesează>>.
Dar acea persoană a insistat!
Mi-a zis că-mi va oferi o
mulțime de bani, vreo
200.000 de dolari pe lună! M-
am întrebat, oare chiar arăt a
escortă?”, a povestit, indig-
nată, Klishina, pentru
sports.ru, citată de The Sun.



P
ersonalitățile vre-
murilor trecute ne-
au lăsat moșteniri

impresionante, care au
marcat, de-a lungul isto-
riei, societatea româ -
nească. Excelând în
domenii diverse, cu o 
contribuție imensă la dez-
voltarea țării și definirea
identității naționale, mar-
ile noastre valori au trăit
și povești de dragoste
uimitoare, care, de foarte
multe ori, și-au pus am-
prenta asupra activității
lor creatoare. Vom aminti
aici, doar câteva dintre
ele.

Eminescu şi

Veronica Micle
Au trăit o poveste de iubire

plină de neprevăzut, cu des -
părțiri și împăcări repetate,
despre care criticii scriau că
poate fi trecută între iubirile
celebre ale lumii. ”Îngerul
blond”, cum o alinta Emi-
nescu pe Veronica, i-a furat
inima poetul pe când acesta
studia la Viena. În ciuda tu-
turor piedicilor morale,
Veronica avea să devină iu-
bita și muza lui, cele mai fru-
moase poezii ale poetului
fiind create după ce a cunos-
cut-o, apreciau criticii. Chiar
și destinul le-a fost scris să se
nască în același an, Eminescu
pe 15 ianuarie, Veronica la 22
aprilie 1850 și să plece din
această lume tot în același an,
1889, 15 iunie și respectiv 3
august.

Mircea Eliade și 

Maitreyi
Este, de asemenea, o po -

veste de dragoste impresio -
nantă, care a făcut istorie.
Proaspăt absolvent al Fa -
cultăţii de Litere şi Filosofie
din Bucureşti, Eliade  a plecat
în India, unde o întâlnește pe

Maitreyi Devi. Cei doi se în-
drăgostesc și trăiesc mo-
mente frumoase împreună.
Dar cum familia fetei nu era
de acord cu dragostea lor,
tatăl fetei îl alungă pe Mircea
Eliade din casă. 

În anul 1931 se întoarce în
România, iar la vârsta de 26
de ani, Mircea Eliade publică
romanul Maitreyi, în care
povestește cu lux de amă-
nunte dragostea trăită cu fru-
moasa indiancă. 

Cei doi s-au reîntâlnit după
foarte mult timp, la Chicago,
unde Maitreyi îl vizitează pe
Mircea Eliade, scrie
historia.ro. După 42 de ani de
la despărțirea lor, Maitreyi
publică un roman, intitulat
”Dragostea nu moare”, ca
răspuns la cel scris de Mircea
Eliade.

Octavian Goga și 

”Dăscălița”
Povestea de dragoste din-

tre Octavian Goga și Aurelia
Rusu, (”Dăscălița”), a început
în micul sat Bontăieni din
Maramureş. Acolo se află şi
casa „Dascăliţei“, prima în-
văţătoare care a predat ele -
vilor din Bontăieni peste 30

de ani. Originară din părțile
Braşovului, aceasta a partici-
pat la o nuntă unde-l
cunoaște pe Octavian Goga,
întâiul mare poet al gene -
raţiei Unirii de la 1918. Între
cei doi începe o frumoasă
poveste de dragoste, dar cu
un final nefericit, din cauza
apartenenței religioase a
familiilor lor, potrivit ea.md.
Pe atunci poetul avea 19 ani,
iar dăscăliţa 18. Dar cei doi
ţin legătura prin corespon-
denţă, până în 1903, în tot

acest timp Aurelia Rusu prim-
ind de la poet nu mai puţin de
51 de scrisori. 

Ștefan Augustin 

Doinaș și Irinel Liciu
Au trăit o mare iubire.

Irinel Liciu (Silvia Lia Voicu),
care i-a fost iubită și soţie,
avea o carieră frumoasă, în
ascensiune. Absolventă a 
cursurilor de balet din Mosco -
va și Leningrad, aceasta frec -
venta cercurile selecte ale

Bucureştiului anilor 1955 şi
se considera o femeie împlin-
ită. Dragostea celor doi a
durat pe tot parcursul vieții,
fiind atât de mare încât, în
ziua în care soțul ei a murit,
Irinel Liciu, această mare ba-
lerină a României,  s-a sinucis,
luând un pumn de somnifere,
scrie adev.ro. Înainte de asta,
s-a îmbrăcat frumos, s-a far-
dat, apoi s-a așezat  la biroul
lui Ștefan Augustin Doinaş
din bibliotecă și a scris:
”Domnul meu şi Dumnezeul
meu, iartă-mă! Doinaş, dul-
cele meu, o prea mare iubire
ucide”.

Sculptorul Constantin

Brâncuși
Din dragoste pentru iubita

sa, Brâncuși a sculptat, în mai
multe versiuni, celebra sa
operă „Domnişoara Pogany”.
Dar relația de iubire dintre
Brâncuși și talentata pictoriță
Margit Pogany a fost de scur -
tă durată, scrie descopera.ro.
S-au cunoscut în vara anului
1910 și s-au despărțit în luna
ianuarie a anului următor.
După mai multe relații cu
femei celebre, 
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Brâncuși o cunoaște la
Paris pe Maria Tănase, la o ex-
poziție de artă românească. A
fost dragoste la prima vedere,
chiar dacă diferența de vârstă
dintre ei era foarte mare. El
avea 62 de ani iar ea 25, scrie
avantaje.ro. Și cum vocea
Mariei Tănase devenise deja
cunoscută, a fost invitată să
cânte muzică românească la
finalul expoziției de la Paris.
N-a mai ajuns să onoreze in-
vitația întrucât și-a petrecut
seara cu cel mai apreciat
sculptor roman. De atunci
între cei doi a început o în-
flăcărată poveste de iubire.
Chiar dacă a fost admirat și
iubit de mai multe femei,
Brâncuși a murit singur, la 81
de ani, la Paris. 

Teodor Aurel Petrescu
A fost unicul fiul al scri-

itorului Cezar Petrescu din
prima căsătorie. Acesta s-a în-
drăgostit de fiica unei familii
de țărani din Vrancea. Avea
doar 23 de ani și era student
la Arhitectură în București
când a cunoscut-o pe iubita
sa. Întrucât părinții s-au opus
căsătoriei lor, cei doi au
hotărât să se sinucidă, scrie
ea.md. Fiul scriitorului a fost
înmormântat, alături de iu-
bita sa, Viorica, în cimitirul
din comuna Tîmboieşti.

Personalități istorice

Vlad Țepeș
A rămas în istorie ca un

domnitor dur, dar și un apără-
tor al cinstei. Una din legen-
dele vremii spune că acesta a
lăsat o cupă din aur la o fân-
tână. Cât timp a domnit, cupa
de aur a rămas tot acolo, nefi-
ind furată. 

Marea iubire a domnitoru-
lui era o tânără de 17 ani din
Brașov, care i-a fost amantă
timp de două decenii şi i-a
dăruit cinci copii. Pentru ea a
mers la Papă, ca să obțină ac-

ceptul divorțului. 
Domnitorul a ajuns pentru

prima dată la Braşov în 1438,
când a participat la o invazie
a turcilor. În 1442 a fost ajutat
de Ioan Corvin să evadeze şi
să se stabilească la Braşov. În
acel an, Vlad Ţepeş s-a căsă-
torit cu Anastasia-Maria,
nepoata reginei Poloniei. A
fost o căsătorie aranjată, prac-
tică des întâlnită în familiile
nobililor vremii.

Carol al II-lea și 

poveștile lui de 

dragoste
Au rămas în istoria Casei

Regale din România. Datorită
numeroaselor relații pe care
le-a avut, a fost supranumit
”Regele Playboy„. Iubirile i-au
marcat existența, dezertând
din armată, abdicând cu ușu -
rință, scandalizând o lume în-
treagă. Cu toate acestea, în
perioada sa, România a înre -
gistrat cea mai mare dez-
voltare economică din istorie,
anul 1938 fiind luat multă
vreme drept reper. Iar titu-
latura pe care și-a arogat-o,
drept ”Voievod al culturii”
avea și o acoperire în fapte.

O poveste care a
zguduit România

Povestea de dragoste din-
tre Carol al II-lea și Zizi Lam-
brino a început la Iași, acolo
unde Regele Carol al II doilea,
printr-un concurs de împre-
jurări, avea să o întâlnească
pe Ioana Maria Valentina
Lambrino, căreia toţi îi
spuneau încă de mică, Zizi. 

Descendentă unei vechi
familii aristocratice, Zizi s-a
născut în judeţul Vaslui. Era
fiica a generalului român Con-
stantin Lambrino şi a Eu-
frosinei Alcaz, dar şi nepoata
Elenei Cuza. Familia Lam-
brino deţinea mai multe pro-
prietăţi şi terenuri în judeţul
Vaslui. Căsătoria celor doi

fiind considerată de rang ine-
gal, a provocat un imens scan-
dal în România, în perioada
Primului Război Mondial.

Uimit de frumusețea
unei țărăncuțe din

Bihor
Maria Mudura, o țărăncuță

dintr-o comună bihoreană, l-
a impresionat pe regele Carol
al II-lea prin frumuseţea sa,
după ce i-a dat să bea apă
dintr-un ulcior de lut. Tânăra
a fost luată apoi la București,
unde a făcut parte din suita
regală. Mai mult decât atât, a
fost model pentru una din
bancnotele acelor vremi. Cu
ocazia aniversării a zece ani
de la revenirea în România, la
8 iunie 1940, Regele Carol al
II-lea a emis o moneda de aur,
de 42 g, cu diametrul de 41
mm, care o reprezenta pe fata
care a adus apă regelui, în 6
iunie 1930, la Vadu Crișului,
scrie bihorinimagini.ro

Principele Nicolae
A fost al patrulea copil al

Regelui Ferdinand I și al
Reginei Maria. Nașterea lui a
fost primită cu bucurie de în-
treaga țară, nașul său fiind
țarul Rusiei, Nicolae al II-lea,
al cărui nume îl purta, scrie
familiaregala.ro. După moar -
tea tatălui său, Ferdinand, în
1927, principele Nicolae a de-
venit regent la 24 de ani, fiind
tutore al nepotului său Mihai,
încă minor.

Povestea lui de iubire cu
Ioana Dumitrescu Dolette, o
buzoiancă măritată, fiica unor
latifundiari din Tohani, a dus
la izbucnirea unui scandal în-
grozitor, urmat de divorțul iu-
bitei sale.  Eliberat de povara
Regenţei, principele Nicolae a
avut mai mult timp liber la
dispoziţie, pe care şi-l petre-
cea împreună cu Ioana Do-
lette. În ciuda tuturor
împo trivirilor, Nicolae s-a
căsătorit în secret cu Ioana
Dolette, la 28 octombrie

1931. Acest lucru a dus la
trimiterea lui în străinătate,
iar în final, la excluderea de-
finitivă din familia regală, ur-
mată de exil. A murit la 9 iulie
1978, la Madrid, fiind înmor-
mântat la Lausanne, în
Elveţia.

Mihail Grigoriu 

Sturdza voievod 
Domnitor al Moldovei în

perioada iunie 1834-iunie
1848, despre el se spune că,
oprindu-se la o masă dom-
nească în târgul Bârladului, o
cunoaște pe Marghioala, soția
unui boier erudit de acolo, pe
nume Iordache Iamandi. Le -
genda spune că, pentru a intra

în grațiile acestei frumuseți,
domnitorul a dat ordin să se
întemeieze în exteriorul târ-
gului un parc întins pe 15
hectare. Totodată, a apelat la
toți proprietarii din zona Tu-
tovei să trimită puieţi de co-
paci din cele mai deosebite
esenţe, scrie adev.ro. Și, se
pare că datorită acestei
doamne, Bârladul secolului
XIX a ajuns să aibă cea mai
frumoasă grădină publică din
ţară. Conform legendei, Gră -
dina Publică a fost construită
în anul 1834, în partea de
nord a orașului, pe locul unui
codru secular, unde aveau
conace boierii vremii.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi

MaGaZin - 915 - 21 ianuarie 2021

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

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

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

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T



10 - tImp lIbER 15 - 21 IANUARIE 2021

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O

R

O

S

C

O

P

În perioada următoare, veți fi
puși în situația unei alegeri
grele, dar partenerul de cuplu
vă ajută să luați decizia cea
mai bună pentru amândoi.
Nu lăsați banii să vă afecteze
relația și mergeți mai departe
pe drumul ales. La locul de
muncă vor fi schimbări.

Este posibil ca planurile pe
care vi le-ați făcut la început de
an să nu se potrivească cu cele
ale membrilor de familie. Sun-
teți nevoiți să găsiți o soluție de
compromis. Trebuie să profi-
tați de orice conjunctură fa-
vorabilă ca să recuperați banii
cheltuiți de  sărbători.

Sunteți susținuți de per-
soanele apropiate dacă in-
tenționați să faceți unele
schimbări în viața voastră,
acum la început de an. Ener-
gia de care dispuneți vă ajută
să finalizați unele proiecte
personale, începute de mai
multă vreme. 

Trebuie să puneți sănătatea
pe primul loc, mai ales că, în
ultima perioadă, excesele ali-
mentare v-au cam dat bătaie
de cap. Spre sfârșitul interval-
ului, veți recupera o sumă de
bani sau un obiect pe care l-
ați crezut pierdut. La serviciu
lucrurile încep să se precipite.

Ar fi de dorit să evitați dis-
cuțiile aprinse din familie și
să vă axați doar pe lucrurile
cu adevărat importante pen-
tru voi. Poate fi vorba de
școala copiilor sau de situația
financiară, care nu este pe
placul vostru. Primiți oferte
de colaborare.

Manifestați prudență dacă
aveți de semnat acte impor-
tante și nu vă lăsați copleșiți
de promisiunile unor per-
soane care nu sunt demne de
încredere. Mergeți pe drumul
vostru și acționați după cum
vă dictează conștiința. 

Dacă este posibil, amânați
vânzarea unor bunuri sau in-
vestițiile pe care doriți să le
faceți, pentru că este posibil
să apară unele probleme la
care nu vă așteptați. Ocupați-
vă mai mult de voi, de sănă-
tatea celor din familie și de
alte lucruri importante.

Evitați problemele compli-
cate în această perioadă și
căutați să vă ocupați doar de
activitatea zilnică. Dacă vi se
propune un nou proiect,
așteptați opinia celorlalte
persoane implicate. Adoptați
o atitudine diplomatică, fără
să vă grăbiți.

Începe perioada reducerilor
și sunteți tentați să faceți tot
felul de cumpărături. Încer-
cați să vă încadrați în buget și
feriți-vă de datorii. Dacă
doriți să faceți o investiție im-
portantă, cineva din familie
vă va oferi sfaturi compe-
tente. 

Primiți vești importante de la
persoanele apropiate, iar prob-
lemele emoționale ar putea
amplifica tensiunea cu rudele
apropiate. Încercați să dați
dovadă de  diplomație, să priviți
obiectiv fiecare situație în parte
și să găsiți argumente concrete
pentru a vă susține cauza.

După zilele libere, în care v-
ați odihnit suficient, acum
trebuie să vă implicați în ac-
tivități dificile, care necesită
concentrare și un efort de-
osebit. În familie trebuie să vă
păstrați calmul, chiar dacă
unele persoane încearcă să vă
provoace. 

În această perioadă, aveți
nevoie de activități noi, care să
vă solicite în plan profesional.
Este posibil ca partenerul de
cuplu să vină cu o propunere
tentantă dar, în situația actu-
ală, trebuie să manifestați pru-
dență atunci când este vorba
de întâlniri cu prietenii.

• La restaurant, în timpul pandemiei:
- Ospătar, mâncarea nu are gust!
- Io zic să mai încercați, altfel chem izoleta.

• Discuție între o mamă și fetița ei
- Mămico, de ce toate miresele sunt în alb?
Mama răspunde:
- Fiindcă sunt fericite.
Fetiţa adăugă:
- Atunci e clar de ce mirele e în negru.

• Discuţie între prieteni
Azi dimineață când am venit acasă, soția mi-

a spus că aseară a intrat un hoț în casa noastră.
- Și ce s-a întâmplat cu el?
- Acum e în spital, soția a crezut că eu am

venit beat acasă.

• În arest
- Tu de ce ai nimerit aici?- întreabă un

deţinut mai vechi.
- Din cauza unui strănut.
- Cum aşa?
- Am strănutat fără să vreau şi paznicul s-a

trezit.

• Într-un cabinet medical
- Doctore, am voie să beau bere?... întreabă

un alcoolic.
- Doamne fereşte!... răspunde doctorul. Asta

v-am interzis acum doi ani!
- Da, dar mi-am închipuit că medicina a mai

făcut progrese...

• La ora de fizică
- Ghiță, ce este un an lumină?
- 12 facturi de curent, doamna profesoară!

Vineri, 15 ianuarie

Prima, ora 20,00, Sfidarea

Antena 1, ora 20,30, Jaf în stil italian

Sâmbătă, 16 ianuarie

FILMECAFE, ora 20,00, Desperado

PRO CINEMA, ora 22,30, Anna Nicole

Duminică,17 ianuarie

TVR 2, ora 20,10, Ciprian Porumbescu

PRO CINEMA, ora 20,30, Erin Brockovich

Luni, 18 ianuarie

TVR 1, ora 22,10, Recuperatorul

PRO CINEMA, ora 22,30, Prieten și dușman

Marți, 19 ianuarie

TVR 1, ora 22,10, Moulin Rouge

PRO TV, ora 22,15, Față în față

Miercuri, 20 ianuarie

PRO CINEMA, ora 20,30, Punct de impact

TVR 2, ora 21,10, O familie împotriva legii

Joi, 21 ianuarie

PRO CINEMA, ora, 20,30, Dragoste și un glonț

NAȚIONAL TV, ora 21,00 Secretele profesoarei

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 16 ianuarie, ora 20,00

Frumusețe americană 
Filmul spune  povestea unui bărbat trecut de 40

de ani, Lester Burnham, care are probleme în căs-
nicie. Cu soția nu mai comunică de mult timp, iar
fiica lor, Jane, devastată de complexele vârstei, îi dis-
prețuiește pe amândoi. Totul se schimbă pentru
Lester atunci când apare Angela, o adolescentă
apetisantă, colegă a fiicei sale, de care el se îndră-
gostește. Din acel moment, Lester, tată și soț, face
tot ce este posibil pentru  a-i trezi interesul Angelei.
Măcinat de contradicții sufletești și trupești, Lester
încearcă să întârzie inevitabilul.

HAPPY CHANEL



Aud mereu tinerii că
vorbesc de comu-
niști și de sistemul

comunist. Văd că anumiți
politicieni actuali sunt în
stare să omoare oamenii
care au trăit acele timpuri.
Dar uită, domnii politi-
cieni, că în acele timpuri
au învățat gratuit, s-au
căsătorit, unii chiar cu
fete de securiști sau dem-
nitari, iar acum se lăfăie în
averi și bani mulți, furați
cu japca de ”tătucu” socru
și mătușile cu tablouri
scumpe, bani mulți și case
luate pe gratis. 

Faptul că sunt român e to-
tuși, o pură întâmplare. Nu o
regret, dar nici nu-mi pot im-
puta această denumire de
,,român". Pot doar spera să
valorific atât cât pot șansa
aceasta genetică, să nu-mi fac
de râs locul nașterii și con-
cetățenii, să mă port frumos
cu limba română și, vorba lui
Constantin Noica, să po -
vestesc și altora câte ceva de-
spre “partea noastră de cer”.
Tinerii tot critică pe cei mai în
vârstă, majoritatea cred ca
acele vremuri erau în-
spăimântătoare, iar noi niște
analfabeți. Dar noi am muncit
toată viața, am izgonit acel
regim, pe când, tinerii de
astăzi vor să aducă înapoi
neomarxismul și toate rău -
tățile lui. 

Tinere, ce faci tu pentru
această societate?!

Da, tu, tinere! Noi, gener-
ațiile astea blamate, înjurate,
puse pe lista escrocilor de a fi
eliminate prin înfometare și
prin alte mijloace medicale,
am dus greul. Tu ce faci,
tinere, pentru părinții tăi,
bunici, vecini, prieteni,
dascăli?! Stai speriat bu-
tonând pe telefon, fumând,
bând și te gândești aiurea,
așteptând ”mișto” pe Face-
book și te uiți la non-valorile
țării, promovate la TV sau
care stau agățate în scaune de
miniștri, râzând de oameni și
luând decizii una mai contro-
versată decât alta. Cu ce îți
ocupi timpul prețios, că de a
citi o carte, nici poveste. Dai
telefoane, stai pe calculator și
te simți confortabil în liber-
tatea îngrădită prin hotărârile
unor tineri de vârsta și teapa
ta. Nu te-ai săturat să pleci
din țară pentru un trai mai
bun, ca să fii sclav în acel

faimos Occident? De ce nu
vrei să trăiești aici în demni-
tate, într-o lume demnă și
corectă. Care este atitudinea
ta față de noile probleme ale
existenței tale, cum răspunzi
la ce vezi în jur, când niște
analfabeți iau decizii în care
nici tu nu crezi. Cum te simți
când tinerii politicieni în
campanie strigau ,,fără pe-
nali", dar ei erau penali cu
fapte și dosare în regulă,
tineri care au luat banii oa-
menilor și nu mulți, iar acum
au venit să ne conducă și,
bineînțeles, fug de cercetări
penale. Tot acești tineri ne
dau lecții de moralitate,
corectitudine, echilibru, seri-
ozitate, când ei sunt niște
analfabeți, cu multe golănii în
spate, lăfăindu-se în banii fu-
rați de la stat sau din fonduri
europene. În final, am ajuns
în țara asta să primim lecții
de moralitate de la niște
golani, care învârt banii stat-
ului cum vor. Privesc în jur și
văd că ziarele sunt pline de
politicieni aflați în urmărire
penală sau foarte aproape de
ea. Unii sunt vechi “înțelepți”
de partid, care au făcut ani
de-a rândul “jocurile” de la
vârf, cu dexteritatea discretă
a unor eterne și impenitente
eminențe cenușii. Simt că noi
nu mai avem logică, rațiune în
tot ce facem și ce spunem.
Acum, acești politicieni ori s-
au retras și se lăfăie, bine
mersi, ori au mers la Brux-
elles să găsească și alți hoți,
din alte state, că ei sunt
,,maeștrii" hoțiilor din Româ-
nia. 

Au prăduit, mințit și 
păcălit acest popor!

Avem în momentul de față
tineri politicieni care în ’89
aveau maxim 10-15 ani, iar
școlile din ’90 încoace le-au
făcut la distanță și, cât mai
multe facultăți odată. Acum
stau și dau like-uri pe rețelele
de socializare, așteptând ca
părinții să le aducă diplomele
acasă, gata semnate, autotur-
ismele de lux, indemnizația
de parlamentar, pensia nor-
mală și pensia specială, pe
care o împart cu amanta. Și ei
au furat modelul tot de la cei
care au plecat în Parlamentul
de la Bruxelles. Acești tineri
stau pasivi văzând cum se
fură, cum sunt mințiți, în-
josiți, umiliți exact de cei care
ar trebui să-i apere și,

chipurile, de cei care au fost
votați. Dar sunt și foarte mulți
ajunși în aparatul statului
care, nu știu ce meserii au ter-
minat și de ce au ajuns acolo.
Ei fac acolo ce vor și nimeni
nu le face nimic. Sistemele se
bazează pe cea mai puternică
armata din lume, ”pe proști”.
Aceștia sunt cei mai pericu-
loși oameni din lume, alături
de contemporanii depravați
ideologic, alături de  ”crimi-
nalii" oportuniști, care aleg
oamenii politicieni după pro-
filul lor. Alții sunt juriști, adică
inși care încalcă legile cu ex-
tremă competență. Pe unul
dintre ei l-am auzit tunând și
fulgerând în campanie îm-
potriva hoților care sărăcesc
patria, după care, iată, e
chemat să justifice, împreună
cu soția sa, averi de milioane
de euro. Grupurile “in-
fracționale” sunt trans-par-
tinice: dintr-odată vezi
ali niați în boxa acuzaților și
pesediști și peneliști și pe -
deliști și băsiști și antibăsiști. 

Afacerile creează 
solidarități inefabile

Diferențele de tabără
politică sunt simple mofturi.
Numai noi, prostimea, cre-
dem că asistăm la mari lupte
ideologice. În realitate, mulți
dintre cei care mimează pe
scenă dușmănia, “se des-
curcă” eficient, uniți, sub-
teran, în cuget și simțiri. La
TV vedem lucruri despre care
te cuprinde frica, omoruri,
tâlhării, spargeri, violuri și
mulți morți în condiții miste-
rioase. Moderatorii au ceva
între milițieni, procurori și
vecine de bloc. Invitațiile la
diverse “talk-show”-uri se fac,
pare-se, pe bază de “abona-
ment”. Aceiași inși, cu aceleași
păreri prestează tenace, fără
exces de imaginație, în terito-
riul aceleiași, previzibile obe-
diențe. Am văzut că repre-
zentanții bisericii împart
acum broșuri, care să con -
vingă oamenii să se vaccineze
Deja Ministerul Sănătății se
bucura. Dar, comunicatul Pa-
triarhiei spunea clar, că nu
vrea să fie o manipulare. 

Președintele face dezvă -
luiri înțelese de domnia sa,
Primul Ministru  se privește
în oglindă să-și vadă, la vârsta
lui, părul vopsit, dar nu face
nimic. Este doar specialist pe
împrumuturi. Cei de la USR
joacă șah cu PNL până le ia și

hainele de pe ei. Orban a vân-
dut partidul pentru a-i fi lui
bine, dar uită că se pregătește
debarcarea sa din fruntea
partidului și, implicit, și de la
Camera Deputaților. Iar PSD
doarme cu Ciolacu somnul de
veci, așteaptă să mai fie trezit,
din când în când, de Iohannis,
atunci când acesta dorește să
mai aibă opoziție. 

Între Crăciun și Revelion

Respectabilul domn Adri -
an Zuckerman, ambasador
SUA, cel care murea de dragul
PSD, după episodul Capitoliu
a mers la Ministerul de Ex-
terne, și-a luat rămas bun și a
plecat,  exact cum dispare
unul care are ceva pe suflet.
Foarte mulți l-au regretat, in-
clusiv domnii Orban, Câțu sau
Ciolacu, pentru că nu mai are
cine să le ordone. Dar
stupoare, a uitat o celebră
,,șapcă" la MAE, care să fie
dată la cineva. Donald Trump
a făcut din Romania tot ce a
vrut și ce nu a vrut. Ați văzut
ce a făcut și la Capitoliu,
prăpăd pentru câteva laptop-
uri uitate în grabă și câteva
voturi. Au furat băieții mod-
elul nostru, la ei când nu se
face politică, se mitingește.
Dar din cât se pare, lucrurile
sunt mult mai grave.

Urmează vremuri tulburi!
Și la noi, dar și în America.
FBI a anunțat oficial că se
așteaptă la ce este mai rău, se
anunță că susținătorii lui
Trump vor ieși în stradă cu
arme. Oare dacă alegerile au
fost atât de corecte, de  ce tre-
buie să demonstreze acești
oameni?!

Unde trăim și ce mai
putem spera?

La noi, când nu se face
politică, se organizează cher-
meze deșucheate, în care
câteva fete cu buze de știucă
își valorifică abundent poste-
riorul, în timp ce câțiva băieți
de comitet fac glume în doi
peri. Peste tot, numărul VIP-
urilor care nu știu românește
și gândesc intermitent, e în
creștere. Atmosfera generală
e de bălăcăreală groasă, de
îmbrânceală zglobie sau
sângeroasă, de suspiciune, de
mârlănie. Președintele face
dezvăluiri învăluite, primul
ministru zâmbește șugubăț,
după modelul “șmecherul
clasei”, alegătorii intervievați

recunosc că, dacă sunt plătiți,
votează cum trebuie. Dacă și
americanii au furat obi-
ceiurile noastre, înseamnă că
suntem tari.  Și atunci, ce mai
putem spera? De care români
să fim mândri? 

Știu că dincolo de cei pe
care i-am pomenit, există
marile majorități tăcute, oa-
meni de ispravă, care fac ca
lucrurile să meargă, “civili”
onorabili și neglijați. Dar, am
o veste proastă pentru ei: țara
nu mai e demult a lor! Țara
este a unei adunături de ne-
trebnici, care se amuză și se
îmbogățesc pe spezele tu-
turor celor care nu au “cul-
tura” cârdășiei. Țara a ajuns
să fie proprietatea privată a
unor derbedei, spunea dom-
nul Andrei Pleșu. Adevărul
este că trăim ,,era derbe-
deilor". Țara mai ,,bine" con-
dusă ca acum, nu a fost
niciodată! Am guvernul meu,
parlamentul meu, neomar -
xiștii mei ( de fapt ăsta a fost
scopul), ca două partide să
dispară, PSD și PNL, iar la
final, noi, ca națiune. Avem și
”alegatorii mei”, oameni care
nici ei nu mai înțeleg nimic,
dar vor înțelege doar când
vor rămâne fără nimic. Vor
vedea atunci ce-a fost al lor și
”al meu”. 

Nu au program de gu-
vernare, OUG se dau noaptea
după bunul plac, directorii
din școli sunt dați afară și
puși alții, care au lipit afișe,
iar partidul are nevoie de ei.
Dacă în acest an PNL nu este
atent și nu pune piciorul în
prag, va dispărea înaintea
PSD. Păcat că a plecat domnul
ambasador, care era un în-
flăcărat susținător a așa zisei
,,ciuma roșie". 

Domnule Președinte Io-
hannis, luați frâul și tăiați în
carne vie, faceți o resetare a
întregului aparat al statului,
că altfel, vedem disoluția lui.
Și, nu uitați: scapă cine poate!

Al dumneavoastră,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Ţara de care şi 
ambasadorii fug, câteodată!
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Mod de preparare: 

Carnea de pui se curăță și
se pune la fiert în trei litri de
apă rece cu sare. Se ia spuma
ori de câte ori este nevoie.
Între timp, legumele se

curăţă, se taie sau se trec
prin răzătoare, se călesc în
ulei și se pun în oala în care
fierbe carnea. Când carnea şi
legumele sunt fierte, se
acreşte cu sucul de lămâie

strecurat. Se mai lasă să dea
un clocot, apoi se stinge
focul. 

Cele două gălbenuşuri și
un praf de sare se amestecă
bine cu smântână, după care,
peste ele se toarnă câte puțin
din ciorba fierbinte. 

Compoziția se toarnă
apoi treptat în oala cu ciorbă.
amestecându-se bine. La fi -
nal, se presară pătrunjel
verde deasupra .

INGREDIENTE

o rădăcină de pătrunjel, un morcov, o ceapă,

măruntaiele unui pui,  ardei iute, după gust, pătrunjel

verde, 2 gălbenuşuri, un pahar mare de smântână

pentru dres,  sucul unei lămâi, sare, o lingură de ulei

Ciorbă de potroace

Mod de preparare: 

Carnea fiartă se dă prin
maşină şi se căleşte în unt,
împreună cu ceapa. Separat,
dintr-o lingură de făină, unt
şi zeamă de carne se face un
sos gros, care se amestecă
bine cu carnea tocată. Se
adaugă apoi două gălbenu -

şuri, sare piper, iar compo -
ziţia obţinută se lasă să se
răcească. 

După ce s-a răcit, din ea se
fac crochete, se dau prin

făină, apoi prin albuş bătut,
sărat şi piperat. Crochetele
se frig în multă grăsime. Se
servesc simple sau cu sos pi-
cant.

INGREDIENTE

o ceapă, 300 g carne fiartă, o lingură şi jumătate de

unt, două linguri de făină, două ouă, două ceşti de

zeamă de carne.

Eclere

Apa cu untura şi laptele se pune la fiert. Când dă în clo-
cot, se adaugă făina şi se amestecă bine. După ce făina s-
a încorporat, aluatul se ia de pe foc, se lasă puțin să se
răcească, apoi se adaugă, pe rând, cele cinci ouă. Aluatul
se amestecă bine, după care, se lasă o jumătate de oră să
se odihnească.

Între timp, tava se unge cu ulei sau untură, apoi cu un
cornet se aşează grămăjoarele mici de aluat în tavă. Se
dau la cuptorul cald şi nu se deschide uşa timp de 15
minute. 

Important!

• Aluatul trebuie foarte bine lucrat cu lingura pentru
a se scoate  umezeala din el.

• În funcție de cât de mari sunt ouăle, s-ar putea sa nu
mai fie nevoie să punem ultimul ou. 

• Aluatul nu trebuie sa fie prea moale pentru că
eclerele nu vor creste cum trebuie și se vor lăți în tavă.

• Gogoșelele din aluat trebuie să fie foarte bine ru-
menite. După ce s-au rumenit, ușa cuptorului se poate
deschide, iar ele se mai lasă în cuptor să se usuce bine în
interior.

Crema: 700 gr lapte din care se iau 100 gr, iar restul
se pune la fiert cu 150 gr zahăr, vanilie. Făina (150 gr) se
amestecă bine cu laptele rece, se adaugă 5 linguri zahăr
şi 5 gălbenuşuri. Totul se toarnă peste laptele în clocot,
apoi se lasă la foc mic până se leagă crema. Se ia apoi de
pe foc, iar după câteva minute, se încorporează al-
buşurile bătute spumă cu 100 g de zahăr. Cu crema obți -
nută se vor umple gogoșelele coapte, care se vor tăia
deasupra, formându-se un capac.

INGREDIENTE

100 gr lapte, 100 gr apă, 100 gr. untură, 150 gr

făină, cinci ouă, sare.

Crochete de carne
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

V - C - T - BOB - T - F - NATURALA - OIERIT - RUBINE - VERBINE - CABINE - NEANT - TT - UT - AI - SG - TC - M -

E - HG - AA - HH - P - S - CUVENITA - E - VENITA - REVENITA - APARENT - GAI - CART - A - Z - HO - AM - AIA -

ADA - N - PLIN



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 garsonieră, et.3, parchet

laminat, gresie, faianță, termopan, ușă
metalică, pivniță, mobilată complet,
încălzire cu sobă de teracotă. Preț:
40.000, telefon: 0771.625.007, între
orele 8,00-20,00.

l Vând casă în Deva, 4 camere,
baie, bucătărie, beci și anexe, sobe ter-
acotă, teren 800 mp, pomi fructiferi.
Preț: 75.000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Cumpăr garsonieră, et.1, minim
2, cu CT, mobilată și utilată cu toate
cele necesare unei persoane cu handi-
cap gr.2, să aibă geamuri termopan,
ușă metalică, balcon. Preț:9500 euro,
telefon: 0736.175.735

l Vând garsonieră, zona poliție,
Deva, nr 28, CT, termopan, mobilată și
utilată, parter înalt. Preț: 23.000 euro,
telefon: 0721.055.313.

l Vând garsonieră, 38 mp, etaj 1,
utilată și mobilată, frigider, aragaz,
butelie, mașină de spălat, CT, boiler,
cameră, hol, bucătărie, balcon mare,
ușă metalică, termopan, parchet, gre-
sie, faianță. Preț: 10.000 euro. Rog 
seriozitate. Telefon: 0736.175.735.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, balcon închis, căsuță de vară,
în roșu, fântână, curte, cu pomi fruc-
tiferi, renovată, teren arabil 2900 mp
sau schimb cu garsonieră în Deva.
Preț: 16.000 euro, telefon:
0720.766.706.

l Vând garsonieră Deva, Bd. Iuliu
Maniu, 33 mp, renovată și mobilată,
etaj intermediar. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă, zona Certej, 2
camere, baie, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la
zi pe spațiu și teren. Preț negociabil,
telefon: 0722.546.509, 0767.395.755,
0748.294.350.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, etaj intermediar, 
decomandat, cu balcon, 50 mp, ușă
metalică, mobilat și utilat. Preț:
40.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 52 mp.,et.3 din patru, cu
pod, balcon închis, izolat pe exterior,
termopan, zona teatru, Hunedoara.
Preț 3600 euro, negociabil, telefon:
0744.593.390.

l Vând garsonieră, 27 mp, et.3,
balcon închis, termopan, ușă metalică,
faianță, gresie, mobilat și utilat, CT.,
zona Dorobanți-Bălcescu, (persoană
fizică, fără agent imobiliar).  Preț:
28.000 euro, telefon: 0745.414.072.

l Cumpăr garsonieră în Deva și
cumpăr 2-3 camere în Deva, case și
terenuri în Deva și împrejurimi. Tele-
fon: 0730.838.097, 0728.547.601.

l Vând imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. 
Alte informații la proprietar. 
Telefon: 0764.053.642.

l Vând garsonieră Deva, zona
Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, semimobilată,
ușă metalică. Preț: 35.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară, bucătărie de vară, cup-
tor pâine, sobe teracotă, fântână,
2500 mp teren, asfalt. Preț: 43.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere 
(70 mp) Deva, vizavi de Casa
Judeţeană de Pensii. Preţ negociabil. 
Telefon 0729.540.470.

l Vând garsonieră confort sporit,
Orăștie, Micro 2, etaj 2, mobilată 
decent. Preț negociabil, telefon:
0724.519.266.

l Vând garsonieră, ultracentral,
Hunedoara, centrală termică. Preț:
15.500 euro, negociabil, telefon:
0744.560.090.

l Vând apartament 3 camere, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

l Vând casă în Orăștie, 200 mp., 5
camere, baie, bucătărie, hol și cămară,
două pivnițe, magazii,  gaz, apă,
canalizare, curent. Este o zonă liniș -
tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, 3 camere, din care două mobi-
late, cu o teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu
apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt
la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.
Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

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

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 150 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT, teren,
mobilată modern. Chirie 300 euro/lună
plus garanție, pentru familie, 
fără animale de companie. 
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere spațiu 85
mp, dispune de toate utilitățile, poate fi
folosit pentru depozitare, prestări ser-
vicii comerciale, situat în cartierul Oituz.
Tel.: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et 1, central, Deva, bal-
con, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, pentru persoane serioase, cu
serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0254.215.212. 

l Proprietar, ofer spre închiriere
apartament 2 camere, mobilat, dotat,
etaj 1, încălzire cu centrală pe gaz. 
Preț: 1200 lei, negociabil. Telefon:
0743.071.415.

l Ofer pentru închiriat garso -
nieră Deva, piață, CT, termopan, mo-
bilată și utilată, chirie 130 euro/lună
plus garanție, pentru o persoană cu
venituri stabile. Tel. 0722.564.004.

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 Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TeReNURI

l Vând teren intravilan în locali-
tatea Cristur, 2160 mp, FS 21,5 m,
zonă centrală. Telefon: 0722.564.004.

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 Vând teren lângă Deva, în

Șoimuș, zonă foarte bună, în spatele

pensiunii Hermes, teren, se va trece în

intravilan, S 5800 mp, S 4000 mp,

preț: 10 euro/mp, telefon:

0742.299.453.

l Vând 1,45 ha pădure, locali-

tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0720.731.280.

l Vând 3 ari teren în stațiunea

Râușor, lângă drumul de acces, cu

acte în regulă. Preț: 6000 euro, tele-

fon: 0254.776.082.

l Vând, în zonă foarte bună, teren

extravilan în Șoimuș, 5800 mp și S

4100 mp, se trece intravilan. Preț: 10

euro/mp. Telefon: 0742.299.453.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,

2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent

între case, loc drept, cu proiect Topo.

Preț: 39.000 euro, telefon:

0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-
matriculat, situat în Lunca Crișului,
com. Baia de Criș. Preț negociabil,
telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

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

l Vând teren extravilan, 989 mp,

în Cristur, str. Bucovina, la capătul

străzii, în partea stângă. Preț: 10.000

lei, negociabil, telefon: 0254.236,013,

0751.284.477.

l Vând teren Deva, str. Archia, 

2,2 hectare (100x200), utilități și 

case aproape,  parcelabil, loc drept.

Preț: 16 euro/mp, negociabil. 

Telefon: 0721.055.313.

l Vând livadă în localitatea

Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren

agricol, la un kilometru de la șosea.

Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:

0254.215.212.

l Vând  teren intravilan în sat

Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST

0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m. Preț

6 euro/mp, negociabil. Tel.

0769.213.866, 0766.514.949.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de

Deva, scaun auto pentru copii, masă al-

imentație copii, două fotolii și o masă

rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând 2 ha de pământ, 77 ari de

pădure în comuna Băița, sat Săliște.

Telefon: 0732.783.829.

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 tractor U650, cu remorcă

auto 7 to, înscrisă în circulație, 24.000

lei, Mercedes 308, autoutilitară, 7000

lei, dubă furgon 650, 65000 lei, lăzi de

stup noi și faguri 15 PACH. Telefon:

0747.254.214.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,

motor 1,4, 73.000 km,  cauciucuri de

vară și iarnă pe jantă, ITP 2021, iunie,

unic proprietar, stare bună, preț nego-

ciabil. Preț: 2400 euro, telefon:

0744.353.345.

l Vând Opel Corsa în stare de

funcționare, pentru programul Rabla.

Preț negociabil, telefon: 0741.367.062.

l Vând tractor U659 cu remorcă
auto 7 to, înscrise în circulație, preț
24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-
cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit G
13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă fur-
gon neînmatriculată, preț: 6000 lei, ne-
gociabil. Telefon: 0747.254.214.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut meseriaș care să execute
acoperiș cu tablă pe un garaj de 4x6.
Telefon: 0745.750.705.

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

CERERI DE SERVICIU

l Doresc să îngrijesc femei în

vârstă sau copii. Sunt o doamnă se-

rioasă, telefon: 0731.129.646.

l Domn serios, corect, sufletist,

nefumător, nu consum alcool, doresc

să mă angajez ca paznic, la o firmă se-

rioasă, cu carte de muncă, la un post

fix, nu contează programul. Rog și ofer

seriozitate. Vă rog să sunați între

orele:8-20, la telefon: 0736.175.735

sau 0731.129.646. 

l Doamnă harnică, serioasă, cin-
stită și corectă, credincioasă, fără vicii,
doresc să îngrijesc copii peste doi ani,
să îngrijesc o doamnă. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunați între orele 8-20,00, nu
răspund la numere private. Telefon:
0731.129.656, 0736.175.635.

MATRIMONIALE

l Tânără, singură, sinceră, 

serioasă, fără obligații, doresc să

cunosc un tânăr serios pentru 

prietenie-căsătorie. Rog seriozitate! 

Telefon: 0756.310.694.

l Văduv, pensionar, 80 de ani,
1,68, 77, doresc cunoștință cu o
doamnă văduvă, de vârstă apropiată,
fără vicii, nematerialistă, cu bun simț,
harnică, frumoasă și gospodină și să
locuiască la mine, respectiv la curte.
Telefon: 0254.211.731, după ora 16.

l Bărbat singur, pensionar, 73 de

ani, cu ușoare afecțiuni medicale,

locuiesc la bloc, în Deva, caut o

doamnă serioasă, cu credință în Dum-

nezeu, pentru a conviețui împreună și

a ne ajuta reciproc. Tel. 0720.042.768.

l Domn 65/1,68//62, pensionar,

divorțat, singur, serios, bun creștin,

doresc căsătorie cu o doamnă compati-

bilă, frumoasă, gospodină, cu bun simț,

de vârstă apropiată. Rog seriozitate,

telefon: 0742.537.691.

l Domn 63/1,20/75, pensionar

MAI, divorțat, singur, serios, sincer, bun

creștin, ortodox, cinstit și  neprofitor,

doresc căsătorie cu o doamnă 60-63 de

ani, fără vicii, cu bun simț, frumoasă,

nematerialistă. Tel. 0730.607.207.

l Domn, 62 de ani, sincer, su-

fletist, serios, pensionar, fără vicii sau

obli gații, creștin-ortodox, cu locuință,

doresc să cunosc o doamnă de 60-60

de ani, fără vicii, fără obligații, pentru

căsătorie. Vă rog să sunați între orele

8-20, telefon: 0771.625.007. 

l Domn singur, Deva, 63 de ani,

1,72, 80 kg, fără vicii majore, dornic de

viață, iubire, doresc să cunosc o

doamnă de maxim 61 de ani, care are

interes de o casă, apartament. 

Sunați-mă! Telefon: 0720.366.434.

l Domn, 66/1,68/80, serios, sin-

cer, bun creștin ortodox, văduv, fără

obligații, cu locuință, pensionar, fără

vicii, doresc căsătorie cu o doamnă

compatibilă, nematerialistă, neprofi-

toare, cu bun simț, harnică, frumoasă,

gospodină. Sunați între orele: 8-20.

Telefon: 0736.175.735. 

l Văduv, pensionar, 70 de ani,

1,76/80, cu casă și mașină, doresc

cunoștință cu o doamnă văduvă, fără

obligații, de vârstă apropiată, pentru

prietenie sau căsătorie. Doresc să

locuiască la mine. Tel. 0735.425.828.

l Văduv, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând aspirator Ronson, cu re -

zervor cu apă, nu necesită filtru. 

Preț: 280 lei, telefon: 0743.137.888.

l Vând mașină de cusut, de Cugir.

Preț: 200 lei, telefon: 0745.703.638.

l Vând colţar de living, cu

latura scurtă pe stânga, culoare

maro, în stare bună. Preţ 500 lei.

Tel. 0761.327.773.

l Vând urgent și ieftin zece lăzi

pentru albine cu peste o sută de rame,

verticale, preț 500 lei, presă pentru

struguri, 30 kg (teasc), stare perfectă,

telefon: 0670.193.089 sau

0254.730.209.

l Vând urgent și ieftin cazan de
fiert țuică din cupru, 40 kg, cu răcitor
și toate anexele lui. Preț: 600 lei, tele-
fon: 0670.193.089 sau 0254.730.209

l Vând tablou ”Cina Cea de

Taină” diametru 81/41, preț: 80 lei,

telefon: 0726.899.996.

l Vând dulap sculptat și 4 scaune

îmbrăcate în piele. Tel. 0736.383.325.

l Vând palincă de Zalău, preț 

35 lei/litru, telefon:0748.225.098.

l Vând aragaz, 3 ochiuri+cuptor,

marca Zanussi. Preț: 150 lei, telefon:

0736.175.735.

l Vând convector pentru

încălzire, nou, 58/30 cm, cu trei trepte

de încălzire. Preț: 75 lei, telefon:

0745.750.705.

l Vând parbriz față pentru Dacia

1310, 100 lei și alte piese pentru

Dacia. Telefon: 0769.473.088.

l Vând mașină electrică de cusut,

cu multe modele, adusă recent din

Germania. Preț: 250 lei, telefon:

0254.776.082.

l Vând aparat de sudură, vechi,

confecționat de meseriaș. Preț: 350 lei,

telefon: 0769.473.088.

l Vând banc, materiale de lăcă-

tușărie cu două sertare metalice, și

menghină cu deschidere 100 mm, 

preț 500 lei, dulap metalic cu șase uși

pentru scule, 300 lei. Telefon:

0780.193.089, 0254.730.209.

l Vând, la preț mic,monitor, 

tastatură și boxe mici, în stare bună.

Telefon: 0723.381.948
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SCRISOARE ADRESATĂ:
Domnului Sorin-Mihai

Cîmpeanu, ministrul Edu-
cației,

Domnului Ilie Pârvan,
inspector școlar general, 

Stimați reprezentanți ai
statului român,

În județul Hunedoara, au
fost schimbați 40 de direc-
tori de școli, ca urmare a de-
ciziei politice a PNL. Un
partid care a susținut depoli-
tizarea administrației pu -
blice, un partid care a acuzat
PSD de numiri politice, dar
care în prima lună de gu-
vernare face exact ceea ce
pretindea ca fiind impostură.
Rezultatul deciziilor dum-
neavoastră îi va afecta în
mod direct pe elevi, dar și pe
profesori. Dincolo de impos-
tura de care dați dovadă, vă
precizez doar câteva dintre
reglementările care nu au
fost respectate.

Așadar, procedura elabo-
rată la nivelul județului
Hunedoara, semnată și pu -
blicată, devenind astfel act
administrativ cu caracter
obli ga toriu și care produce
efecte juridice, prevede că

postul va fi ocupat de cel
care are cel mai bun punctaj,
facem referire la punctul IV
din procedura operațională
de selecție.

Comisia constituită la
nivelul Inspectoratului Ju -
dețean Hunedoara nu a făcut
dovada că a respectat
această prevedere din proce-
dura operațională, deoarece
lista care cuprinde rezul-
tatele selecției precizează
doar codul candidaților
cărora le-a fost aprobată de-
tașarea, fără afișarea puncta-
jului obținut de niciunul
dintre candidați. Practic, nu
v-ați respectat propria pro-
cedură.

De altfel, procedura ope -
ra țională nu oferă candida -
ților posibilitatea de a
contesta punctajele obținute,
având în vedere faptul că
vorbim de un concurs de
evaluare a dosarelor și con-
form grilei de evaluare se
notează atât CV-ul cât și
scrisoarea de intenție a
fiecărui candidat. Având în
vedere aceste aspecte, cum
puteți dovedi că evaluarea
dosarelor s-a realizat corect
și transparent?

Mai mult decât atât, având
în vedere faptul că ne aflăm
la mijlocul anului școlar,
aceste modificări pot pro-
duce efecte nedorite, cu con-
secințe negative atât pentru
elevi cât și pentru unele
cadre didactice. Mai exact,
vor avea loc modificări în în-
cadrări, iar schimbarea
cadrului didactic în apro -
pierea evaluărilor nu este re-
comandată, chestiune lesne

de înțeles de către oricine.
Totodată, există riscul ca
profesorii care au ocupat
până acum aceste catedre
rezervate să rămână fără
normă didactică.

De asemenea, vă aduc la
cunoștință că există candi-
dați care nu îndeplinesc
condițiile minime de ocu-
pare a unei funcții de con-
ducere, mai exact nu fac
parte din Corpul Național de

Experți în Management Edu-
cațional sau alții nu se în-
cadrează în prevederile
punctul III, litera d, din pro-
cedură, referitor la califica-
tivul maxim în ultimii patru
ani școlari.

În final, vă menționez că
toți directorii schimbați
zilele acestea au promovat
un concurs în urmă cu patru
ani și majoritatea au avut
rezultate remarcabile în ac-
tivitatea managerială, fapt ce
poate fi dovedit de către
fiecare director în parte.

Am convingerea că veți
verifica problemele grave
semnalate, pentru că dincolo
de politică, trebuie să aveți
luciditatea și conștiința să
realizați că aici primează in-
teresul superior al elevilor,
educația lor și respectul față
de cadrele didactice. Ca să nu
mai amintim faptul că ne
aflăm într-o situație cu totul
specială, în care elevii noștri
învață online de aproape un
an.

Cu multă considerație,
Laurențiu Nistor,

Președintele Consiliului
Județean Hunedoara

SCRISOARE DESCHISĂ PRIVIND SITUAŢIA SCHIMBĂRII
DIRECTORILOR DE ŞCOLI PE CRITERII POLITICE

COMUNICAT DE PRESĂ

Anul 2020 a fost unul
negru pentru turis-
mul din întreaga

lume. Castelul Corvinilor a
trecut peste anul pan-
demiei mai bine decât es-
timările iniţiale.

Hunedoara - Deși a fost în-
chis total vreme de două luni,
iar turismul din întreaga lume
a înregistrat pierderi masive în
anul 2020, Castelul Corvinilor
din Hunedoara a depășit mo-
mentele dificile de anul trecut
mai bine decât se prefigura la
începutul pandemiei. 

Peste 200.000 de persoane
au vizitat, în 2020, cel mai im-
portant monument medieval
din Transilvania, cu 50 la sută
mai puține decât în 2019.
Practic, numărul de vizitatori
din 2020 a fost aproape de cel
din anul 2014, când pragul

castelului a fost trecut de
230.000 de turişti.

„Fără nicio îndoială, pan-
demia Covid 19 a fost singura
cauză a scăderii numărului de
turişti, la Castelul Corvinilor.
Spun asta pentru că scăderile
cele mai pronunţate, de 80 –
90 la sută, s-au înregistrat la
vizitatorii străini și cei care ve-
neau în grupuri organizate.
Tocmai interdicția sau dificul-
tatea organizării de excursii de
grup a generat o mare parte
din scăderea numărului de viz-
itatori. În ce privește numărul
de turiști care au vizitat
Castelul singuri, cu familia ori
prietenii, diminuarea este mult
mai mică decât în cazul
grupurilor organizate, de
aproximativ 30 la sută. Trebuie
să ținem cont și de faptul că
obiectivul a fost închis total

între 12 martie și 15 mai 2020.
În aceeași perioadă a anului
2019, la Castel au fost în jur de
100.000 de turiști. O altă cauză
a fost închiderea școlilor și, au-
tomat, anularea excursiilor
școlare”, a menţionat primarul
municipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu.

Scăderea numărului de
turişti s-a reflectat şi în în-
casările realizate din vânzarea
biletelor de intrare sau din alte
surse ce ţin de organizarea
unor evenimente la castel. Cal-
culele arată că reducerea ve -
niturilor a fost mai mică decât
cea a numărului de turiști,
fiind de aproximativ 40 la
sută. În cifre absolute, în-
casările au scăzut de la 7,6
milioane de lei în anul 2019, la
o valoare de 4,6 milioane lei, în
anul 2020.

Pandemia a redus la jumătate numărul
turiştilor de la Castelul Corvinilor


