
 Publicaţie independentă de analiză economică şi politică locală 

8 pagini * 1 LEU  
 ISSN 1842-4473   

Anul XII * Nr. 405 
3-15 mai 2013 

Director: Tiberiu VINŢAN 

în Valea Jiului 

Lumina Sfântă a Învierii Domnului nostru Isus Hristos să reverse asupra 
dumneavoastră sănătate, bunătate şi  fericire, iar Sfintele Sărbători ale Paştelui să 
vă aducă pace, belşug şi numai bucurii alături de cei dragi. 
 
Vă doresc, din toată inima, să aveţi parte de un Paşte fericit ! 
Hristos a înviat ! 

 
Ing. Gheorghe Ile 

Primarul municipiului Vulcan 

Paşte fericit şi Hristos a înviat ! 
MONICA IACOB RIDZI 

Deputat 

 Tuturor creştinilor din municipiul 
Petroşani care sărbătoresc Învierea Dom-
nului  pe  5 mai le doresc ca sărbătoarea 
Sfintelor Paşti să le aducă speranţă şi căl-
dură în inimi, iar în case să le pătrundă 
lumina sărbătorii creştine. 

Vă doresc sărbători fericite alături de 
cei dragi! 

 
Hristos a Înviat! 

 
Tiberiu Iacob-Ridzi 

Primarul municipiului Petroşani 

Vă doresc să vă bucuraţi din plin de 
miracolul Învierii, iar credinţa să vă 
aducă sărbători luminate şi îmbelşugate, 
sănătate şi fericire alături de cei dragi. Fie ca spiritul Sfintelor sărbători 

de paşti să vă aducă Lumină, 
căldură în suflet şi momente pline 

de fericire şi bucurie alături de 
familie şi de cei dragi. 

DĂNUŢ BUHĂESCU 
Primarul oraşului Uricani 

Odată cu finalizarea proiectului “Invitaţie la folclor şi natură 
în Valea Jiului”, finanţat din bani europeni nerambursabili, 
oraşul Uricani reuşeşete să popularizare, la nivel naţional şi 
internaţional, câteva din reperele turistice de certă valoare 
ale acestor locuri.  Zilele trecute, la Uricani, autorităţile 
locale, reprezentanţi ai agenţiilor de turism, jurnalişti de 
specialitate şi turişti din Germania au diseminat rezultatele 
ineditului proiect. Detalii în pagina 3-a.  
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Urmăreşte 

în fiecare joi, de la 18,30 la  

Realizator: 
TIBERIU 
VINŢAN 

“În spatele fiecărui om stă o poveste de viaţă. 
Te invit în fiecare miercuri seara, de la 19,30 
pe frecvenţa postului de televiziune  
TV PARÂNG, să descoperim împreună 
poveştile de viaţă ale unor oameni speciali 
din Valea Jiului, în cadrul emisiunii  
VIAŢA REALĂ.” 

Tiberiu Vinţan, 
jurnalist 

O n ouă emisiune de televiziune,  
realizată de  TIBERIU VINŢAN 
la Televiziunea Parâng 

Solicită o oferta personalizată la 0722-554.809 

„Problema copiilor cu părinţi în străinătate nu mai este 
doar una de familie, ci una care priveşte întreaga 

comunitate !” 

 Deputatul PP-DD Monica Ia-
cob Ridzi a depus la Camera Depu-
taţilor un proiect legislativ care vi-
zează acordarea unui ajutor finan-
ciar pentru persoanele care au în în-
grijire copii ai căror părinţi sunt ple-
caţi temporar în străinătate.  
 Potrivit proiectului de act nor-
mativ, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice va trebui să acorde fiecă-
rei persoane care are în îngrijire co-
pii ai căror părinţi sunt plecaţi tem-
porar la muncă, în străinătate, un a-
jutor financiar echivalent cu jumătate 
din cuantumul acordat pentru creşte-
rea şi îngrijirea unui copil în regim de 
asistenţă maternală. Ajutorul financi-
ar se va acorda lunar, pentru fiecare 
copil aflat în îngrijire, sub formă de 
tichete valorice de masă. Distribui-
rea tichetelor valorice de masă cade 
în sarcina primăriilor unde îşi au do-
miciliul persoanele care au în 
îngrijire copiii ai căror părinţi sunt 

plecaţi temporar în străinătate, dar 
finanţarea acestora se va face prin 
intemediul bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 „Un recent raport al Ministe-
rului Muncii, Familiei, Protecţiei So-
ciale şi Persoanelor Vârstnice arată 
că la sfârşitul anului 2012 aproape 
80.000 de copii aveau unul sau am-
bii părinţi plecaţi temporar, la muncă 
în străinătate. Chiar dacă la nivel 
statistic numărul acestor copii este 
în scădere faţă de 2011, când erau 
înregistraţi cca. 85.000, cifra este 
mare şi reprezintă un motiv de în-
grijorare pentru întreaga noastră co-
munitate. Acelaşi raport arată că în 
cazul a 15.800 de familii ambii pă-
rinţi sunt plecaţi în străinătate, drept 
pentru care cca. 23.000 de copii au 
rămas fără nici un sprijin familiar. Alţi 
22.000 de minori rămaşi acasă sunt 
în îngrijirea rudelor de până la gradul 
IV, aşa numita familie extinsă, fără a 

beneficia însă de nici o măsură de 
protecţie. In final cca. 1.000 de mi-
nori au intrat în sistemul de protecţie 
specială. O bună parte din aceşti 
copii au rămas în îngrijirea, creşte-
rea şi educaţia unor persoane care, 
şi ele la rândul lor, au probleme fi-
nanciare şi nu dispun de mijloace 
materiale suficiente pentru a suplini 
lipsa unei familii în adevăratul sens 
al cuvântului. Prin prevederile aces-
tei legi încercăm să suplinim cel 
puţin parţial, componenta materială, 
cea socială fiind mult mai greu de 
acoperit. Milioanele de euro pe care 
aceşti părinţi le trimit în ţară nu 
reprezintă decât un mit. Este ade-
vărat că există unele persoane care 
au trimis şi mai continuă să trimită 
bani familiilor rămase în ţară, dar 
sumele sunt din ce în ce mai mici şi 
sunt destinate pentru construirea, în 
etape, de locuinţe. De altfel este 
greu de crezut că o familie care are, 
în străinătate, o situaţie materială 
bună îşi poate abandona copiii spre 
creştere unor străini. Am optat 
pentru un ajutor financiar sub formă 
de tichete valorice de masă, tocmai 
pentru ca beneficiarii să nu fie 
tentaţi, în cazul unui ajutor financiar 
bănesc, să utilizeze aceste sume 
pentru diverse cheltuieli care nu sunt 
necesare creşterii şi îngrijirii mi-
norului”, a declarat, pe marginea 
acestui subiect, deputatul Monica 
Iacob-Ridzi. 

Lucian ISPAS 

Bucuria Învierii Domnului Isus Hristos şi Sfintele 
Paşte îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele 
mai frumoase şi mai curate gânduri, urări de 
sănătate, bunăstare  şi fericire alături de cei dragi, 
împreună cu creştineasca urare: 
 

HRISTOS A ÎNVIAT ! 
 

Constantin Brânduşe 

 În cadrul acțiunilor Campaniei  Globale  pentru 
Educaţie, Colegiul Național de Informatică ” Carmen 
Sylva ” din Petroşani a organizat o dezbatere în data de 
22n aprilie 2013 cu tema ”Fiecare copil are dreptul la un 
profesor. Profesori bine pregătiţi pentru toţi copiii”. La 
dezbatere au fost invitaţi, alături de cadrele didactice şi 
elevi  ai şcolii, Valeria Popescu în calitate de preşedinte 
al organizaţiei ”Salvaţi copiii” – filiala Hunedoara, pri-
marul Municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, vice-
primarul Dorina Niţă, Adrian Zvîncă în calitate de re-
prezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara şi di-
rectorul CNI ”Carmen Sylva” Petroşani, Lucian Resme-
riţă. Acţiunile care au fost derulate pe parcursul cam-
paniei au cuprins concursuri tematice pe secţiuni (de-

sene, eseuri, prezentări PPT pe calculator) lecţii de di-
rigenţie având titlul ”Fiecare copil are dreptul la un 
profesor. Profesori bine pregătiţi pentru toţi copiii”. De 
asemenea au fost pregătite chestionare pentru pro-

fesori, iar elevilor din toată şcoala le-au fost distribuiţi 
fluturaşi pe care aceştia să îşi exprime opinia în legătură 
cu tema enunţată.  
 În cadrul dezbaterii, un grup de elevi voluntari ai  
Organizaţiei ”Salvaţi copiii” – filiala Hunedoara  au pre-
zentat, în format electronic, rezultatele unui sondaj de 
opinie, elevi ai clasei a VI-a B au interpretat o scenetă, 
iar elevii clasei a V-a B-intensiv engleză, au expus un 
scurt metraj - film interviu realizat cu şi despre elevii 
şcolii. Acest proiect este coordonat de directorul  adj. 
prof. Mariana Rodica David şi de consilierul educativ 
prof. Mihaela Fleancu în colaborare cu profesori şi elevi. 
 

Claudiu MOLDOVAN 

”Fiecare copil are dreptul la un profesor. 
Profesori bine pregătiţi pentru toţi copiii” 

O nouă iniţiativă legislativă de maxim interes a deputatului Monica Iacob Ridzi 
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Sfintele Sărbători ale Paştelui  îmi conferă 
ocazia de a le adresa tuturor 
colaboratorilor noştri , colegilor, turiştilor  
şi tuturor cetăţenilor municipiului Vulcan 
cele mai sincere urări de sănătate, 
fericire, bunăstare şi numai bucurii. 
Lumina Sfântă a Învierii să vă octrotească 
pretutindeni ! 
 

HRISTOS A ÎNVIAT ! 
 
Şeful Postului de Jandarmi  Ordine Publică 
Montan “Pasul Vâlcan” 
Plt.mj. BĂRĂIAC DANIEL  

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Paştelui, doresc tuturor 
salariaţilor INCD INSEMEX Petroşani, colaboratorilor şi partenerilor 

noştri, precum şi tuturor locuitorilor din Valea Jiului sărbători 
luminate, sănătate, bucurie şi belşug.  

dr.ing. CONSTANTIN LUPU 
Director general INCD-INSEMEX Petroşani 

Oraşul Uricani îşi 
dezvăluie potenţialul 
turistic pe bani europeni 
 Poartă principală de intrare în 
Munţii Retezat, oraşul Uricani este aşe-
zat nu doar într-un peisaj natural de 
excepţie, ci şi într-o zonă în care fol-
clorul, tradiţiile şi istoria sunt tot atâtea 
repere unice care fac din acest micuţ 
oraş de la capătul de vest al Văii Jiului o 
destinaţie turistică de top. Din păcate, 
până acum, promovarea acestor mirifice 
locuri nu a fost una foarte reuşită. Din 
fericire, situaţia se poate schimba în pe-
rioada imediat următoare, odată cu 
finalizarea proiectului “Invitaţie la fol-
clor şi natură în Valea Jiului”, imple-
mentat de Unitatea Administrativ Teri-
torială Oraşul Uricani în cadrul Progra-
mului Operaţional Regional şi co-finanţat 
de Uniunea Europeană prin Fondul Euro-
pean pentru Dezvoltare Regională. 
 În fapt, prin intermediul acestui 
proiect, implementat cu succes în 2012-
2013 şi finalizat în urmă cu o săptămână,  
s-a reuşit, prin utilizarea unor mijloace 
specifice de publicitate (pliante, afişe, 
panouri de informare, editarea de ghiduri 
turistice, publicitate media şi realizarea 
unui complex site de prezentare) promo-
varea produselor turistice specifice din 
zona oraşului Uricani şi a localităţilor 
componente Câmpu lui Neag şi Valea de 

Brazi, prin punerea în valoare a unor 
elemente de artă populară şi folclorice 
ale momârlanilor, obiceiurile nedeilor tra-
diţionale, obiceiurile de Crăciun, resur-
sele naturale unice ale Parcului Natural 
Retezat, zestrea carstică a celor aproape 
100 de peşteri din zona Câmpuşel, cea 
mai bogată zonă carstică din ţara noas-
tră.  
 În acest sens, în cadrul proiectului 
au fost prezentate machete cu conţinut 
descriptiv pentru revistele naţionale de 
turism, au fost realizate 10 panouri in-
formative outdoor amplasate în diverse 
zone de impact, au fost tipărite şi dis-
tribuite, prin intermediul operatorilor locali 
de turism şi prin intermediul agenţiilor 
naţionale de turism, 10.000 de flyere, 
1.200 de afişe, 11.00 de ghiduri turistice 
(editate în limba română, engleză, ma-
ghiară, germană şi italiană) şi 11.000 de 
hărţi turistice, toate având ca teme de 
interes prezentarea complexă şi com-
pletă a ofertelor turistice din arealul ora-
şului Uricani. De asemenea, în cadrul 
proiectului a fost realizată o bază de date 
cu informaţii turistice, o fotogalerie cu 
peste 200 de imagini inedite şi o video-
galerie cu 15 filme de prezentare a fru-
museţilor naturale ale zonei şi cu tradiţiile 

unice ale localnicilor, toate acestea fiind 
ridicate pe un site public de informare: 
www.turismuricani.ro, site realizat de 
asemenea, în limba română şi alte 4 
limbi de circulaţie internaţională. 
 “Prin toate aceste elemente de 
promovare, dorim să prezentăm oraşul 
Uricani aşa cum este el în realitate şi nu 
aşa cum, din păcate deseori cu răutate, 
ne prezintă alţii. Credem în şansele de 
dezvoltare a turismului în oraşul nostru şi 
tocmai de aceea am aplicat pentru acest 
proiect, finanţat din bani europeni, pentru 
a arăta ţării şi lumii întregi că Uricaniul 
este o bijuterie a naturii şi un loc în care 
tradiţiile şi ospitalitatea oamenilor se în-
gemănează armonios cu cadrul natural 
de excepţie care ne înconjoară”, spune 
primarul oraşului Uricani, Dănuţ Buhăes-
cu.  
 Pentru acest proiect, administraţia 

locală de la Uricani a avut alocaţi 
872.481,40 lei, din care 633.735,00 lei 
fiind valoarea finanţării nerambursabile, 
dar implementarea efectivă a proiectului 
s-a făcut cu doar puţin peste 400.000 de 
lei. “Acest lucru înseamnă că, în vremuri 
de criză, firmele care au licitat pentru 
execuţia lucrărilor, au înţeles să lucreze 
pe profit minim, oferind însă calitatea ce-
rută. Cred că şi din această perspectivă, 
proiectul nostru poate constitui un exem-
plu de bune practici în accesarea şi ges-
tionarea banilor europeni”, apreciază pri-
marul Buhăescu.  
 Cu convingerea faptului că o re-
clamă bună constituie una din cheile 
succesului pentru orice destinaţie tu-
ristice, managerul proiectului de la Uri-
cani, ing. Viorel Mihăilescu îşi exprimă 
speranţa că, odată ce produsele de mar-
keting vor ajunge la destinatarii lor finali, 
turiştii, numărul acestora va creşte cu 
peste 25% faţă de nivelul actual. “Esti-
măm o creştere a numărului de turişti, în 
perioada următoare, cu circa 4000 mai 
mult decât până în prezent, dar în mod 
cert, odată ce informaţiile referitoare la 
traseele turistice cu plecare din oraşul 
Uricani, la peşterile din zona Câmpuşel 
şi la tradiţiile momârlanilor din satele 
noastre tradiţionale vor ajunge la cei care 
pot fi potenţiali turişti, succesul imple-
mentării acestui proiect nu va întârzia să-
şi arate roadele şi în viaţa oamenilor din 
oraşul Uricani şi localităţile adiacente”, 
apreciază Viorel Mihăilescu.  
  

Tiberiu VINŢAN 
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

Dumnezeu să vă dea 
sănătate, fericire şi 
numai bucurii, iar 

Sfintele Sărbători ale 
Paştelui să vă 

lumineze viaţa. 
Tuturor clienţilor 

noştri, colaboratorilor 
şi sătenilor de la 

Câmpu lui Neag le 
doresc din toată inima  

Paşte fericit! 
 

Cornel Todea 

Emisiunea “De Paşti ca-n Valea Jiului”, pe care Mondo TV o va difuza în ziua de 
Paşte a fost realizată, cu mare drag, în gospodăria familiei Todea din Uricani.   
Vă oferim din suflet această emisiune, alături de toate urările noastre de bine.  

De Ziua veteranilor de război, Vulcanul i-a 
omagiat pe luptătorii din Marele Război 

 Este deja o frumoasă şi ono-
rantă tradiţie a municipalităţii din Vul-
can ca, în preajma Zilei Naţionale a 
Veteranilor de Război, luptătorii din 
Marele Război Mondial pe care viaţa 
i-a aşezat în acest oraş, să fie cinstiţi 
aşa cum se cuvine de către primarul 
Vulcanului. Ca de fiecare dată, la 
Vulcan, Ziua Veteranilor de Război a 
fost organizată împreună cu Asoci-
aţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere din Valea Jiului, ai cărei 
membrii de onoare sunt şi veteranii 
de război ai Vulcanului.  
 În acest an, evenimentul a fost 
umbrit de trista veste a trecerii în 
nefiinţă a unuia dintre cei 8 veterani 
de război, venerabile personalităţi ale 
oraşului. Nelipsit de la evenimentele 
publice ale municipalităţii din Vulcan, 
plutonierul adjutant în retragere 
GLIGOR KOVACS (cunoscut vulcă-
nenilor drept Bobi bacsi) a pierdut 
bătălia cu viaţa, trecând la cele veş-
nice în chiar preziua evenimentului 

generat de o nouă aniversare a Zilei 
Veteranilor de Război. În semn de 
preţuire, colegii veterani, primarul 
Vulcanului şi alte cadre militare i-au 
acordat onorul, punându-i pe catafalc 
drapelul sfânt al ţării pe care a slujit-o 
şi a respectat-o până în ultima sa 
clipă. Dumnezeu să-l odihnească ! 
 Dincolo de acest trist eveni-
ment, Ziua Veteranilor de Război a 
prilejuit un nou moment de depănare 
a ineditelor, unicelor şi frumoasele 
amintiri din război ale veteranilor. 
Pentru primarul municipiului Vulcan 
reîntâlirea cu veteranii de război a 
fost încă un prilej de a le adresa un 
salut plin de respect şi de a le în-
mâna o cuvenită scrisoare de recu-
noştinţă şi o binemeritată “primă de 
Paşte”. Au beneficiat astfel, de res-
pectul şi admiraţia întregii comunităţi 
locale a municipiului Vulcan, vete-
ranii:  
locotenent ALEXANDRU DRĂGAN; 
locotenent EMIL ABĂLAŞEI; 
plutonier major LAZĂR 
BOŢOROGA; 
plutonier major IOAN CORNEA; 
plutonier major GHEORGHE 
MAFTEI; 
plutonier adjutant NICOLAE 
TOMUŞ; 
Plutonier adjutant GHEORGHE 

VOICU. 
 “Fiecare revedere a acestor 
oameni de omenie mă ajuta să-mi 
amintesc că România trăieşte şi prin 
aceste exemple de curaj, de patrio-
tism şi de onestitate” a concluzionat , 
pe marginea acestui emoţionant eve-
niment, ing. Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan 
 

Tiberiu VINŢAN 

Prezentarea rezultatelor 
Atelierului de rhitectură 

SHARE: Participă! 

 Prin programul Colonia Veselă. Arhitectură 
Socială, Asociația Colonia Veselă propune pro-
iecte aplicate nevoilor comunității din cartierul 
Colonie din Petroșani. Un astfel de proiect este și 
SHARE: Participă, desfășurat în parteneriat cu 
Asociația Româno-Engleză pentru Sprijin în Comu-
nitate Petroșani 2010, Universitatea din Petroșani, 
Facultatea de Arhitectură din Timișoara, respectiv 
Facultatea de Arhitectură din București. 
 În cadrul acestui demers, 11 studenţi ai Fa-
cultăților de Arhitectură menţionate anterior rea-
lizează, în perioada 22-26 Aprilie, analize de arhi-
tectură şi urbanism pentru spaţiul public repre-
zentat de două străzi din cartierul Colonie: strada 
Ecaterina Teodoroiu şi strada Egalităţii, inter-
sectate în proximitatea Centrului Comunitar Spe-
ranţă pentru Colonie. În urma consultărilor cu re-
zidenții sunt înregistrate necesitățile acestora, care 
sunt ulterior structurate pe priorităţi. 
 Ca urmare a discuţiilor şi aplicării unor me-
tode contemporane de intervenţie, elaborăm pro-
puneri care vizează în primul rând siguranţa în 
spaţiul public, participarea rezidenţilor la viaţa pu-
blică şi integrarea centrului comunitar într-o stru-
ctură urbană coerentă. 
 

Stud. Arh. Mihai-Ionuț Danciu 
Facultatea de Arhitectură din Timișoara 
Coordonator proiect SHARE: Participă! 

 
“Sunt din ce in ce mai putini. Trecuţi de 
90 de ani, veteranii de război din 
Vulcan au revenit şi anul acesta, mai 
puţini la număr cu unul, la întâlnirea 
cu prietenii lor de la Primărie şi cu cei 
din rândul ofiţerilor în rezervă. 
Cele 7 Scrisori de Recunoştinţă pe care 
le-am pregătit au devenit 6 şi una Post 
Mortem pentru Plutonierul Adjutant în 
retragere Gligor Kovacs. 
Fiecare revedere a acestor oameni de 
omenie mă ajuta să-mi amintesc că 
România trăieşte şi prin aceste exemple 
de curaj, de patriotism şi de onestitate. 
La Mulţi Ani tuturor Veteranilor de 
Război din România şi profundă 
recunoştinţă !” 

Ing. Gheorghe ILE 
Primarul municipiului Vulcan 
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Fie ca Sfintele Paşti să vă lumineze sufletul şi casa, să vă aducă numai 
bucurie şi sănătate, iar Dumnezeu să vă aibă în pază ! 
Urăm membrilor noştri de sindicat, tuturor ortacilor şi familiilor acestora 
sărbători fericite. 

Sărbătoarea Sfintelor Paşte îmi oferă onoarea şi bucuria de  a vă 
aduce, pe lângă vestea miracolului Învierii lui Hristos, sincere 
urări de sănătate, viaţă lungă, prosperitate şi fericire alături de 
cei dragi. 
Doresc tuturor membrilor Sindicatului Huila din Valea Jiului ca 
miracolul Învierii să reverse în sufletele dumneavoastră Lumina 
cea dătătoare de speranţă şi încredere într-un viitor mai drept  
şi mai bun. 

      HRISTOS A ÎNVIAT ! 

Ing. Domokos Laszlo 
Preşedinte Sindicatul “Huila” Valea Jiului 

Sfintele Sărbători de Paşte să vă  inunde 
sufletul de pace şi credinţă, să vă umple 
casa de lumină şi să vă aducă mai aproape 
de cei dragi. 
La ceas de sărbătoare, adresăm tuturor 
ortacilor noştri, membrilor Sindicatului 
liber EM Uricani şi familiilor acestora 
sărbători cu bine. 
 

HRISTOS A ÎNVIAT ! 
 
Conducerea  
Sindicatului liber EM Uricani 

Spitalul din Petrila se redeschide, 
ca secţie a Spitalului de Urgenţă 
din Petroşani 

 Ceea ce părea deja 
imposibil de realizat -  re-
deschiderea Spitalului de 
la Petrila -  după doi ani de 
la adoptarea deciziei de 
închidere a acestuia, este 
deja o certitudine. Efortu-
rile conjugate ale comuni-
tăţilor locale din Petrila şi 
Petroşani, susţinute de de-
putatul Monica Iacob Ridzi 
au dat, în cele din urmă 
roade, astfel încât, peste 
mai puţin de o lună de zile, 
Spitalul din Petrila îşi va 
redeschide porţile pentru 
pacienţi, ca secţie a Spita-
lului de Urgenţă din Petro-
şani.   
 Vestea a fost adu-
să, în cadrul unei conferin-
ţe de presă, de către de-
putatul Monica Iacob Ri-
dzi, de primarii Ilie Păducel 
şi Tiberiu Iacob Ridzi şi de 
managerul Spitalului de 
Urgenţă din Petroşani, dr. 
Alin Vasilescu. “După în-
delungate drumuri la Mi-
nisterul Sănătăţii, după o 
bogată corespondenţă cu 
factorii de decizie de la ni-
vel local, regional şi naţio-
nal, mă bucur că am putut 
găsi înţelegere şi că, într-o 
fericită coincidenţă, sărbă-
toarea Învierii aduce petri-
lenilor şi vestea redeschi-
derii în scurt timp, a Spita-
lului din Petrila. Am obţinut 
pentru această unitate me-
dicală care va funcţiona ca 
secţie a Spitalului de ur-
genţă din Petroşani, nu 
doar acceptul de redeschi-
dere ci şi garanţia că, prin 
contract cu Casa de Asi-
gurări Sociale de Sănătate 
pentru cele 30 de paturi 
(15 pentru secţia de boli 
cronice şi alte 15 pentru 
secţia de îngrijiri paleati-
ve), funcţionarea acestuia 
va avea finanţarea nece-
sară. În scurt timp, cel mai 
probabil undeva în cursul 
lunii iunie, Spitalul din Pe-
trila îşi va redeschide por-
ţile. Am promis acest lucru 
locuitorilor din Petrila şi 
mulţumesc bunului Dum-
nezeu că am putut să mă 
ţin de promisiune. Le mul-
ţumesc pentru înţelegere 

tuturor celor care m-au 
sprijinit în acest demers”, a 
declarat deputatul Monica 
Iacob Ridzi.   
 Noua unitate medi-
cală va funcţiona cu 30 de 
paturi, din care 15 pentru 
secţia de boli cronice şi 
alte 15 pentru amenajarea 
primei şi, deocamdată, sin-
gurei secţii de îngrijiri pale-
ative pentru bolnavii aflaţi 
în stadii terminale ale unor 
boli grave, din întregul ju-
deţ. Finanţarea acestora 
va fi asigurată prin con-
tractele care vor fi semna-
te, la începutul lunii iunie 
cu Casa Naţională de Asi-
gurări de Sănătate, dar la 
buna funcţionare a spitalu-
lui va contribui şi Primăria 
Petrila care va asigura în-
treţinerea clădirii şi plata 
utilităţilor. 
 Directorul unităţii 
medicale, dr. Alin Vasiles-
cu spune că vestea este 
una bună pentru toată Va-
lea Jiului. Pentru petrileni, 
acest lucru înseamnă re-
deschiderea spitalului şi 
posibilitatea de a beneficia 
de tratament medical a-
proape de casă, iar pentru 
Spitalul de Urgenţă din 
Petroşani înseamnă o im-
portantă “gură de oxigen” 
în gestionarea activităţii 
generale a unităţii medi-
cale. “În primul rând vor-
bim despre această secţie 
de îngrijiri paleative care 
degrevează o parte din 
secţiile de oncologie sau 
terapie intensivă ale spita-
lului, oferind totodată o în-
grijire decentă bolnavilor 
pentru care medicina nu 

mai poate face prea mul-
te”, spune dr. Alin Vasi-
lescu. 
 Bucuros de succe-
sul demersurilor făcute 
pentru redeschiderea Spi-
talului din Petrila, primarul 
municipiului Petroşani, Ti-
beriu Iacob Ridzi arată că 
“dacă nu ar fi fost prea 
multe reţineri şi reticenţe 
faţă de soluţia comasării 
celor două unităţi medicale 
din Petroşani şi Petrila, 
toate aceste demersuri ar 
fi fost realizate încă de 
acum doi ani. Realităţile 
prezentului ne arată că, 
mai devreme sau mai târ-
ziu, soluţiile pentru anumi-
te domenii esenţiale unei 
comunităţi sunt aceleaşi şi 
ele trebuiesc adoptate.”  
 În acest context, pri-
marul municipiului Petro-
şani s-a arătat deschis şi 
pentru a întinde o mână 
de ajutor Spitalului Munici-
pal Vulcan, aflat acum într-
o perioadă de criză pro-
fundă. “Nu vreau să mă a-
mestec în problemele ce-
lor de la Vulcan însă, dacă 
cei de la Spitalul din Vul-
can doresc o comasare cu 
Spitalul de Urgenţă din 
Petroşani, eu sunt gata să 
le întind o mână de ajutor. 
Până la urmă, experienţa 
Petrila ne-a demonstrat 
că, mai devreme sau mai 
târziu, tot la această solu-
ţie se va ajunge”, a de-
clarat Tiberiu Iacob Ridzi. 
 Spitalul din Petrila 
va fi deschis efectiv, în a 
doua jumătate a lunii iunie. 
 

Tiberiu VINŢAN 

 
“M-a ajutat bunul Dumnezeu ca după repetate demersuri 
pe care le-am făcut împreună cu primarii din Petroşani şi 
Petrila, dar şi cu managerul Spitalului de Urgenţă din 
Petroşani să le pot aduce locuitorilor din oraşul Petrila 
vestea bună a redeschiderii spitalului din acest oraş.  
Ştiu că închiderea acestui spital în urmă cu doi ani de zile, 
a adus multă supărare şi suferinţă pentru petrilenii care 
au nevoie de îngrijirile medicilor. Tocmai de aceea în 
activitatea mea, mi-am propus să fac tot ceea ce pot pentru 
ca acest spital să fie redeschis.“ 
 

Monica Iacob-Ridzi 
Deputat de Valea Jiului 



Afaceri în Valea Jiului - REPORTAJ 

 De patrusprezece ani încoace, sute de oa-
meni din Lupeni, din Valea Jiului sau turişti veniţi 
din alte regiuni ale ţării, însoţesc, în Vinerea Mare, 
procesiunea “Drumului Crucii” de la Lupeni la 
Straja. Aceasta este una din cele mai lungi pro-
cesiuni religioase din lumea al cărei scop este 
acela de a rememora patimile lui Isus, pe drumul 
său către Golgota.  
 La Lupeni, procesiunea Drumului Crucii a 
fost iniţiată în urmă cu 14 ani de către Emil Părău, 
omul de numele căruia se leagă, de altfel, întreaga 
existenţă şi dezvoltare a staţiunii turistice de pe 
versantul drept al masivului Straja. În urmă cu 
două decenii ani, când asemeni multor persoane 
cu ceva bani în buzunar, Emil Părău avea să-şi 
ridice o micuţă cabană de vacanţă pentru familia 
sa în imediata apropiere a capului de întoarcere al 
telescaunului din Straja, locaţia nu avea nici o 
perspectivă în ceea ce priveşte dezvoltarea turis-
mului. Ideea i-a aparţinut lui Emil Părău. Acesta îşi 
aduce aminte că “am început prin a caza, în 
propria mea cabană, un grup de studenţi de la 
Timişoara. Aceştia au revenit an de an la noi la 
Straja şi aşa m-am gândit să investesc în turism.” 
În scurt timp, Cabana “Montana” a devenit princi-
palul reper turistic în Straja, iar prin tenacitatea de 
a promova an de an regiunea, Emil Părău a reuşit 
performanţa de a duce Straja în elita staţiunilor 
turistice din ţara noastră. “În tot ceea ce am făcut, 

am avut credinţă în Dumnezeu, am muncit cu 
pasiune şi am crezut în şansa acestei zone”, 
spune investitorul. 
 Apariţia celor mai importante puncte de 
atracţie turistică ale staţiunii Straja de astăzi au 
fost, în opinia lui Emil Părău, semne divine. “Straja 
a fost locul unor aprige lupte în timpul Primului 
Război Mondial – povesteşte Emil Părău. Mulţi 
soldaţi şi-au găsit aici obştescul sfârşit şi sufletele 
lor au continuat să rătăcească. Am realizat acest 
lucru după ce, la mijlocul anilor 90, am fost martor 
al unui eveniment surprinzător. Un bec din sala de 
mese a cabanei mele s-a ars, în interiorul lui 
apărând în chip miraculos semnul Sfintei Cruci”. 
Emil Părău a considerat evenimentul drept “un 
semn divin” şi a căutat explicaţii la cele mai înalte 
feţe bisericeşti. “Stareţul Mănăstirii Lainici mi-a 
spus că acesta este un semn de la Dumnezeu că 
la Straja trebuie să ridicăm o cruce pentru odihna 
sufletelor eroilor neamului care au pierit în aceste 
locuri”, îşi aminteşte Părău. 
 Împreună cu sprijinul EM Lupeni, Emil Părău 
a ridicat la Straja “Crucea Eroilor”, unul din sim-
bolurile de astăzi ale acestei staţiuni. Câţiva ani 
mai târziu, Emil Părău a ctitorit la Straja şi un schit 
duhovnicesc, devenit nu doar un simplu “obiectiv” 
de atracţie pentru turiştii credincioşi, ci punct de 
reper pentru viaţa spirtuală din Valea Jiului şi din 
întreaga ţară. Iar “Drumul Crucii” a venit ca o 

continuare firească a modului în 
care Straja s-a transformat, în egală 
măsură, în staţiune turistică şi loc 
de pelerinaj religios. 
 În acest an, la cea de-a XIV-a 
procesiune spre Golgota din Straja, 
sunt aşteptaţi din nou, sute de 
credincioşi, de la oameni simpli la 
per-sonalităţi ale vieţii publice din 
judeţul Hunedoara, cu toţii uniţi în 
cuget şi-n simţiri în Vinerea Mare, 
de rememorarea patimilor lui 
Hristos. “Drumul Crucii” de la Lu-
peni la Straja este cel mai lung din 
lume, credincioşii purtând pe umeri 
o cruce de 100 de kilograme, 4,40 
metri lungime şi 2,20 metri lăţime, 
pe un traseu lung de exact 10,145 
kilometri, la o altitudine de 1440 de 

metri, pe distanţa cuprinsă între Cimitirul Eroilor 
din centrul muni-cipiului Lupeni şi Schitul Straja 
din staţiunea cu acelaşi nume. Pe traseu, pelerinii 
fac 14 opriri, în locuri marcate, unde preoţii care 
conduc cortegiul, citesc din Cartea Sfântă cele 12 
Evanghelii. De altfel, crucea purtată de credincioşi 
pe “Drumul Crucii” este sculptată cu imagini re-
prezentând cele 14 popasuri, având încrustată în 
ea, aşa cum spun organizatorii procesiunii, o aş-
chie din lemnul sfânt al crucii purtate de Hristos, 
adusă de pe Muntele Athos, precum şi moaşte ale 
mai multor sfinţi. “O singură dată în an credincioşii 
se pot închina la cele 14 moaşte de sfinţi care sunt 
încrustate pe cruce, în cadrul acestei procesiuni 
prin care nu dorim altceva decât să rememorăm 
suferinţa la care a fost supus Mântuitorul pentru 
iertarea păcatelor noastre. În acest fel, învăţăm să 
preţuim mai mult credinţa, să fim mai buni cu noi şi 
cu semenii noştri şi să nu uităm să-i mulţumim lui 
Dumnezeu pentru tot ceea ce avem”, explică Emil 
Părău raţiunea procesiunii de la Lupeni. Apoi, preţ 
de un an de zile, crucea purtată de credincioşi pe 
Golgota din Straja, va străjui altarul schitului mo-
nahal păstorit de părintele Dimitrie. Anul viitor, în 
Vinerea Mare ea va fi coborâtă din nou la Ci-
mitirul Eroilor din Lupeni, pentru a fi apoi readusă 
la Straja, într-o nouă procesiune a Drumului Crucii, 
menită să aducă aminte oamenilor cuvintele 
Mântuitorului: “acel de voieşte să vină la Mine, să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi 
urmeze Mie. Cel care nu-şi ia crucea şi nu vine 
după Mine, nu este vrednic de Mine”… 
 

Tiberiu VINŢAN 



Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Prăjitura Pinguin 
 
 Pentru că se apropie sărbătorile 
pascale, reţeta de prăjitură propusă face cinste 
unei mese festive. Pentru blat este nevoie pentru început 
de 10 gălbenuşuri care se freacă spumos cu 200 grame 
zahăr. Se amestecă mai apoi cu 140 grame făină, 60 ml 
lapte, 280 ml ulei, 100 grame griş, 80 grame cacao, 5 linguri 
miere, un praf de copt şi spuma de la 10 ouă. Se Împarte 
compoziţia în două şi se coc două blaturi.  
 Pentru cremă este nevoie de 500 ml frişcă lichidă care 
se bate cu două linguri miere, o cutie lapte condensat , 
100ml lapte normal şi ul plic de gelatină dizolvată în 
prealabil. Pentru prima glazură se topeşte pea bur 120 
grame ciocoltă simplă, cu 70 grame unt, o lingură apă şi 
două linguri ulei. 
 Galzura a doua se prepară în acelaşi mod din 220 
grame ciocolată, 100 grame unt, o lingură apă şi două 
linguri ulei. Prăjitura se asamblează astfel: se pune primul 
blat, se acoperă cu jumătate din cremă şi se dă la rece o 
oră. Se scoate din frigider, iar peste cremă se pune prima 
glazură, după care vine al doilea strat de frişcă, deasupra al 
doilea blat, iar la final prăjitura se îmbracă cu glazura a 
doua.  
 Poftă bună! 

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa de 
Cultură a Studenţilor Petroşani, Direcţia Judeţeană pentru 

Sport şi Tineret Hunedoara, Universitatea din Petroşani 
 

organizează 
 

BURSA LOCURILOR de MUNCĂ pentru TINERI 
 

MIERCURI – 8 MAI 2013, între orele 09 - 13, 
în SALA DE CONFERINŢE A BIBLIOTECII 

UNIVERSITĂŢII DIN PETROŞANI  

 Chiar şi fără prezenţa trupească a Tatianei Stepa, aniversarea celor 50 
de ani pe care i-ar fi împlinit pe 21 aprilie 2013 (dacă destinul nu ar fi hotărât 
altfel), sărbătoriţi de prieteni, artişti şi iubitori ai folkului deopotrivă, în cadrul 
ediţiei a II-a a Festivalului Naţional de Folk “Tatiana Stepa” din Valea Jiului, a 
fost una pe măsură. Semn că, dincolo de orice alte aprecieri, muzica de 
calitate şi spiritul inegalabilei artiste din Valea Jiului care a fost Tatiana Stepa 
sunt şi aici, acasă, mai vii şi mai prezente ca niciodată.  
 Sute de oameni au venit la Casa de cultură “Ion Dulămiţă” din Petroşani 
pentru a se bucura de un spectacol de cea mai bună calitate, de muzica live 
exclusiv şi de vocile pline de har ale unor artişti de primă mână ai genului, din 
Valea Jiului (o zonă cu puternice influienţe în muzica folk românească) şi din 
alte colţuri ale ţării. Atmosfera unui astfel de spectacol nu poate fi descrisă în 
cuvinte, pentru că de magia folkului te poţi bucura doar atunci când eşti 
prezent, când poţi fredona, alături de minunaţii artişti ai genului. Au concertat 
pentru un public de excepţie, în ordinea urcării pe scenă: Adi Câmpeanu, Mihai 
şi Beatrice-Bianca Berciu, Emil Horvat, Florentin Budea, Cătălin Stepa (fiul 
Tatiantei Stepa) - toţi din Valea Jiului, urmaţi de Doru Hotima (din Maramureş), 
trupa “Arhaic” (din Alexandria), Maria Gheorghiu (din Reşiţa) şi Emeric Imre 
(din Cluj Napoca). Doar cu vocea şi chitara, artiştii au reuşit să readucă la 
Petroşani atmosfera cenaclurilor de altădată, într-un spectacol magistral care 
s-a prelungit preţ de mai bine de 4 ore, până aproape de miezul nopţii. Semn 
că, de acolo, din lumea de dincolo de nori, artistul de excepţie care a fost 
Tatiana Stepa, vibrează emoţii pentru toţi cei care simt şi trăiesc muzica folk la 
intensitate maximă. În concluzie, ediţia a II-a a Festivalului Naţional de Folk 
“Tatiana Stepa” a fost mai mult decât un simplu spectacol de muzică folk. A 
fost, îndrăznim să spunem, acea frumoasă aniversare de jumătate de secol pe 
care Tatiana şi-ar fi dorit să o trăiască alături de cei dragi: colegii artişti, 
prietenii şi publicul ei drag.  
 Pentru reuşita acestui emoţionant eveniment, un cuvânt de mulţumire i 
se cuvine lui Stelian Zanet, omul care a transformat pasiunea lui pentru muzica 
folk într-un eveniment de anvergură care readuce Valea Jiului în “lumea bună” 
a spectacolului cultural-artistic de cea mai bună calitate.  

Tiberiu VINŢAN 

Spiritul inegalabilei artiste  

TATIANA STEPA 
a reînviat dragostea pentru folk  

în Valea Jiului 
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Afaceri în Valea Jiului - EVENIMENT 

 Înainte de vacanţa de 1 Mai, la Colegiul Tehnic 
“Dimitrie Leonida” din Petroşani, elevi şi profesori au 
fost implicaţi în două acţiuni cultural educative. 
 Prima acţiune face parte din programul desfă-
şurat la nivel internaţional: “Campania globală pentru 
educaţie, ediţia 2013” desfăşurată sub egida Orga-
nizaţiei Salvaţii Copiii în parteneriat cu Ministerul Edu-
caţiei Naţionale şi a mai multor organizaţii nonguver-
namentale, campanie ce are drept scop sensibilizarea 
factorilor de decizie cu privire la aalocarea unor fonduri 
suplimentare către educaţie astfel încât orice om, 
indifferent din ţara din care provine să aibă acces la 
educaţie. 
 GCE  (Campania Globală pentru Educaţie) este 
o mişcare globală, cu membri din peste 96 de ţări, care 
militează pentru realizarea dreptului la Educaţie pentru 
Toţi, în mod gratuit şi în condiţii de calitate. 
 În cadrul acestei mişcări, elevii şi profesorii co-

legiului au dezbătut în cadrul unei mese rotunde, 
alături de invitaţi ai autorităţilor de la nivel local şi ju-
deţean, o serie de probleme cu care se confruntă învă-
ţământul românesc, tema principală fiind “Cariera di-
dactică între vocaţie şi realitate”.  

Dezbaterea s-a încheiat cu o redactarea unei 
scrisori deschise adresate factorilor de decizie,  scri-
soare prezentată în rândurile următoare: 

“Ne confruntăm în prezent, la nivel naţio-
nal, cu diverse probleme cum ar fi: absenteis-mul, 
lipsa motivaţiei atât pentru elevi cât şi pentru pro-
fesori, creşterea fenomenului delicvenţei juvenile, 
programe încărcate, un învăţământ bazat mai mult 
pe noţiuni teoretice decât pe dezvoltarea abilităţilor 
practice.  
 În contextul actual, se impune ca şcoala să 
formeze elevi apţi să participe la dezvolatarea 
societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătiţi 
pentru muncă astfel încât să răspundă atât cererii 
sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. 
 Considerăm că toate acestea nu se pot rea-
liza în condiţiile unei slabe finanţări. Pentru a se 
putea obţine rezultate pozitive, este nevoie de ma-
teriale didactice suficiente, laboraoare şi ateliere 
dotate corespunzător şi mai ales cadre didactice 
bine pregătite şi răsplătite pentru efortul depus. 
 Vă rugăm pe această cale, să sprijiniţi finan-
ţarea învăţământului, astfel încât demersul didactic 
să fie unul calitativ superior, centrat pe nevoile 
elevilor, să încercăm să găsim soluţii la problemele 
cu care se confruntă învăţământul, să canalizăm 
energiile pentru a deveni modele ale societăţii.  
 Şi să nu uităm: „Fiecare copil are nevoie de 

un profesor!” 
 Cel de-al doilea eveniment a marcat Anul 
European al cetăţenilor prin proiectul „Dialog între 
Generaţii”. Ajuns la ediţia a doua, acest proiect are 
drept obiectiv principal încurajarea dialogului între 
generaţii şi între diverse instituţii ale societăţii. 
 Coordonatorul proiectului, prof. Aspru Ioan, a 
ţinut să precizeze: ”Anul european al cetăţenilor este 
consacrat drepturilor care decurg din statutul de 
cetăţean al Uniunii Europene. Vor fi dezbătute dreptu-
rile cetăţenilor europeni, dar se va încerca şi o apro-
piere între generaţii prin diverse acţiuni la nivel local. 
Pe lângă tradiţionalele mese rotunde, vor avea fi şi ac-
ţiuni desfăşurate în timpul Săptămânii Absolventului 
care vor culmina cu întreceri sportive între vitorii şi 
foştii absolvenţi, între elevii şi profesorii colegiului.” 
 

Luminiţa ANDRONACHE 

Evenimente de excepţie la Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” din Petroşani 
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