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Covid-19 în Bihor

101 cazuri noi și 12 decese
urmare din pagina 1
...Sântandrei, Gepiu, Sânmartin,
Sălacea, Derna, Cetariu, Săcueni,
Roșiori, orașul Valea lui Mihai și
municipiul Oradea (cu o incidență
de 5,1 cazuri la 1.000 de locuitori).
La nivel național, din 7.736.296
teste efectuate, numărul persoanelor infectate a ajuns la 1.012.373.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 35.795 teste, identiﬁcându-se
3.883 cazuri noi, care nu au mai
avut anterior un test pozitiv.
Distinct de cazurile nou conﬁrmate, în urma retestării pacienților,
813 persoane au fost reconﬁrmate
pozitiv (9 în județul Bihor). Coeﬁcientul infectărilor cumulate la
14 zile, raportate la 1.000 de lo-

S

decese



Am primit vestea tristă
că a trecut în veșnicie bunica și
străbunică noastră,
MARIA TOMELE.
A dus cu ea iubirea protectoare și dragostea până la sacriﬁciu pentru nepoții și strănepoții
dragi. Dumnezeu să-ți odihnească suﬂetul bun și trupul
obosit în Împărăția Sa! Veșnic
îndurerați, nepoții Sorin și Natalia, strănepoții Alex și Leo.
(1589)

cuitori, calculat de către Direcțiile
de Sănătate Publică ale județelor,
pentru ieri, 13 aprilie, este următorul: Ilfov - 7,15, București - 6,05,
Cluj - 5,93, Brașov - 4,24, Bihor
- 3,31. Media națională a cazurilor
de Covid-19 este de 3,56.
Luni, 12 aprilie, la nivel național,
au fost administrate 62.881 de
doze Pﬁzer BioNTech, Moderna și
AstraZeneca împotriva Covid-19.
În total, din 27 decembrie 2020,
au fost administrate 3.762.214.
În spitale, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este
de 13.661, dintre care 1.530 la
ATI. Pe teritoriul țării, 62.691 persoane erau conﬁrmate cu infecție
cu noul coronavirus și erau în



Este dureros să pierzi o

ﬁință dragă. Am sperat, m-am

Împărtășim durerea
verișorilor noștri, Florica și
Sandu cu familiile lor, acum
când se despart de draga lor
mamă,
MARIA TOMELE.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Fam. Dan Dănuț și Viorica. (1605)

tat să bată, un suﬂet s-a ridicat la cer. Dor nemângâiat, lacrimi și durere fără margini
simțim acum pentru tatăl și socrul drag,
DUMITRU BODEA,
care a plecat spre viața
veșnică. Vei rămâne veșnic viu
în amintirea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace!

izolare la domiciliu, iar 16.347 se
aﬂau în izolare instituționalizată.
De asemenea, 50.168 persoane se
aﬂă în carantină la domiciliu, iar
în carantină instituționalizată se
aﬂă 124 de persoane.
Până ieri, 13 aprilie, 25.441 persoane diagnosticate cu Covid-19
au murit, 193 decese ﬁind înregistrate în ultimele 24 de ore.

Fiica Angela Albuț cu soțul
Ovidiu. (1596)



O rugăciune, ﬂori și

gânduri de neuitare sunt tot ceți mai putem oferi acum, la ceasul greu al despărțirii de bunicul nostru drag,
DUMITRU BODEA.
Dumnezeu să te odihnească



în pace și să-ți lumineze druDraga şi scumpa noas-

tră,

uita niciodată! Nepotul Cosmin
Albuț cu soția Brigitta. (1597)

puternică și l-a smuls de lângă

a plecat de lângă noi la Tatăl

mine. Ceasul despărțirii a sosit,

cel Ceresc, după o lungă şi grea

lăsând în urmă un gol imens și

suferinţă trupească. A fost un

lacrimi, iubitul meu soț,

om cu deosebite calităţi suﬂe-

miliilor Rus-Vid, Porumb și Ti-

teşti, ca mama, ca soţie, chiver-

mar, acum la ceas de despărțire

nisitoare în toate cele omeneşti

vremelnică

şi duhovniceşti. Am sperat, ne-

mamă, soacră, bunică și stră-

am rugat pentru însănătoşirea

bunică

MITICĂ.
Dumnezeu să te odihnească în pace! În veci îndurerată,
soția Maria Bodea. (1595)

ei, dar moartea trimisă de Tatăl
Ceresc a luat-o dintre noi, lăsând în urmă lacrimi şi durere.
O vom păstra în mintea şi inimile noastre în tot restul vieţii
noastre. Dumnezeu să o odihnească de-a dreapta Sa! În veci
amin! Înmormântarea va avea



Împărtășim durerea fa-

de

scumpa

lor

nească, Cimitirul Municipal.
Fiicele Monica şi Daniela cu fa-



cu speranța revederii, anunțăm

odihnească în Împărăția Sa Cerească! Sincere condoleanțe familiilor îndoliate. Nașul Petru
Agathe, familia Horea Rusneac
și Doina. (1580)





Conducerea A.N.C.M.R.R.

„Gl. Traian Moșoiu” Filiala Bihor își exprimă întreaga com-

Lazăr Corbu. (1591)

pasiune, ﬁind alături de fami-

noastre mame, soacre și bunici
ANA MOTICEAC,
în vârstă de 66 ani. Înmormântarea va avea loc joi, 15

Alexandru în aceste momente
Cu o rugăciune, o can-

delă aprinsă, o ﬂoare și un gând
pios ne luăm rămas bun și ne
rugăm la bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace pe iubitul
nostru tată, socru și bunic,

comemorări

Rotar, familia Lucian Rotar și

miliile, tristul şi nemângâiatul,





Cu compasiune și durere în suﬂet, suntem alături de
verișorul nostru Lazăr Corbu la
trecerea la cele veșnice a dragii
noastre
ANA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Sincere condoleanțe
ﬁicelor Monica și Daniela.
Fam. Lucia Corbu. (412)

Dumnezeu s-o ierte și s-o

lia domnului col. (r.) Rus-Vid
Cu durere în suﬂet, dar



Cu adâncă durere în
suﬂet, ne despărțim de cel care
a fost soț iubitor, bunic, străbunic drag și ajutor de nădejde
pentru noi toți, cei ai casei lui,
scumpul nostru
GHEORGHE EDER,
în vârstă de 86 ani. Înmormântarea va avea loc în data de
15 aprilie, ora 13.00, de la Capela Orășenească. Te vom purta
în suﬂete toată viața! Dumnezeu să te așeze în Împărăția Sa!
Soția Elisabeta, nepoata Eva cu
soțul Ioan Biro și strănepoata
Diana, în veci îndurerați. (411)

ANA RUS-VID.

loc în data de 15 aprilie 2021,
ora 14.00, din Capela Orăşe-



Drum lin către cer! Miai fost frate și la nevoie tată și
pentru toate îți mulțumesc!
Dormi în pace, fratele meu drag
DUMITRU BODEA.
Sora Maria, cumnatul Vasile, nepotul Mircea cu familia.
(1592)

mul suﬂetului tău. Nu te vom

ANA MOTICEAC,

plecarea în veșnicie a dragei



O inimă bună a înce-

rugat dar moartea a fost mai



Cu suﬂetele îndoliate, ne luăm rămas bun de la
mătușa noastră,
MARIA TOMELE,
din Mihai Bravu. Suntem
alături de verișorii noștri, Florica și Sandu și de familiile lor
în aceste momente triste când
își conduc mama pe ultimul
drum. Sincere condoleanțe. Rodica și Viorel Hodiș. (1604)



când conduce pe ultimul drum
pe cea care a fost
ANA RUS-VID,
o mamă și o bunică extraordinară, un suﬂet nobil care și-a
stimat familia și semenii. Sincere condoleanțe familiei îndure-

aprilie, ora 14.00, de la Capela

DUMITRU BODEA.

Orășenească. Îi mulțumim lui

Nu te vom uita niciodată!

Dumnezeu pentru viața ei! Fii-

Dormi în pace! Fiul Marius

A.N.C.M.R.R.

cele Monica, Daniela cu fami-

Bodea, nora Camelia și nepoții

Moșoiu” gl. bg. (r.) conf. univ.

lia. (1593)

Bogdan și Adrian. (1594)

dr. Vasile Creț. (1599)

rate. Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică. Președintele
„Gl.

Traian

Te-ai stins tăcut şi
demn, ai alunecat spre lumină liniştit şi împăcat, lăsând în
urmă tot zbuciumul vieţii, întro primăvară timpurie, când totul renăştea parcă mai devreme, când soarele pulsa în toţi
mugurii spre perpetuarea frumosului pământean. Te purtăm
în inimi şi în suﬂete de 5 ani,
pentru totdeauna, dragul nostru,
ing. PETRICĂ
NEGRUŢIU
şi povestim cu drag strănepoţilor tăi un basm ce l-ai scris
trăindu-l zi de zi, despre locomotive şi vagoane, despre şine
de tren şi ﬂuierat de locomotivă. Odihnă veşnică! Soţia
Lena, ﬁul Doru cu soţia Dana,
nepoţii Vlad şi Delia cu familiile. (1590)

