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în Valea Jiului 
CĂLIN PETER NETZER 

aduce la Petroşani pelicula de succes 
“POZIŢIA COPILULUI” 

 Petroşaniul este, în această săptămână, gazdă a unui 
dublu eveniment cultural de excepţie, al cărui numitor comun 
este regizorul de film Călin Peter Netzer. Acesta, după cum 
deja se cunoaşte, s-a născut la Petroşani şi a locuit aici până la 
vârsta de 4 ani, când familia sa a decis să plece în Germania. 
Remarcabilul succes repurtat de Călin Peter Netzer în cadrul 
Galei Internaţionale de Film de la Berlin, în primăvara acestui 
an, unde filmul “Poziţia copilului” regizat de acesta a fost distins 
cu Marele Premiu “Ursul de Aur” pentru “Cel mai bun film”, a 
determinat o firească atitudine a autorităţilor locale din muni-
cipiul Petroşani care, la propunerea primarului Tiberiu Iacob 
Ridzi, i-au acordat cineastului român titlul de Cetăţean de 
onoare al municipiului Petroşani.  
 Distincţia îi va fi înmânată oficial regizorului Călin Peter 
Netzer la mijlocul acestei săptămâni, mai exact joi, 16 mai 
2013, când acesta va fi prezent la Petroşani, unde va avea loc, 
cu acest prilej, şi prezentarea oficială a filmului de succes  
“Poziţia copilului”. Evenimentul va avea loc la sala Teatrului 
Dramatic “Ion D. Sîrbu”, unde toţi iubitorii artei cinematografice 
din Petroşani sunt invitataţi să ia parte la ceremonia înmânării 
titlului de “Cetăţean de onoare al municipiului Petroşani” re-
gizorului Călin Peter Netzer şi la vizionarea filmului “Poziţia 
copilului”. Intrarea este liberă. 
 Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi se 
declară onorat, la rândul său, de faptul că de pe acum celebrul 
regizor Călin Peter Netzer a acceptat să redevină, onorific, 
cetăţean al oraşului în care s-a născut. Pe de altă parte, pri-
marul Petroşaniului consideră că şi pentru comunitatea Petro-
şaniului este o mare onoare faptul că filmul românesc laureat al 
Premiului “Usrul de aur” de la Berlin va rula şi aici, iar pe dea-
supra premiera va avea loc chiar în prezenţa regizorului Călin 
Peter Netzer. (Tiberiu VINŢAN) 

Teatrul Dramatic “I.D. Sîrbu” 
Petroşani,  

16 mai, ora 18,00 

Ziua Familiei la Petroşani 
 Primăria municipiului 
Petroşani organizează şi în 
acest an Ziua Familiei. În ca-
drul acestui eveniment, mier-
curi 15 mai 2013, ora 13,00 
la sala de marmură a Primă-
riei Petroşani va avea loc de-
cernarea diplomelor de fideli-
tate pentru familiile care au 
împlinit 50 de ani de căsă-
torie. 
 “A devenit deja o tra-
diţie şi, pentru mine, repre-
zintă o datorie de onoare faţă 
de familiile care împlinesc 50 
de ani de căsnicie, sărbători-
rea acestor concitadini, care 
sunt pentru noi adevărate 
modele de viaţă”, spune 
Tiberiu Iacob Ridzi.   

Luminiţa ANDRONACHE 

Deputatul Monica Iacob Ridzi atrage atenţia 
Guvernului şi Parlamentului asupra 
situaţiei tensionate din Valea Jiului 

 Ekart Ioana-Bianca, elevă a Colegiului Teh-
nic "Mihai Viteazu" din Vulcan a obţinut Premiul I 
la Secţiunea Matematică-Fizică a Simpozionului 
Naţional Studenţesc "Student, Ştiinţă, Societate", 
editia a XI-a, 10 Mai 2013. Performanţa acesteia 
constituie un nou prilej de mândrie pentru colec-
tivul Colegiului vulcănean. (L.A.) 

Colegiul “Mihai Viteazu” anunţă 
un nou campion 

 Singurul parlamentar din Valea Ji-
ului care a reacţionat prompt în faţa si-
tuaţiei de criză generată în activitatea 
Societăţii Naţionale de Închideri Miniere 
Valea Jiului la finele săptămânii trecute, 
a fost deputatul PP-DD Monica Iacob 
Ridzi.  
 Aceasta a anunţat că va depune, 
luni dimineaţă, la Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor o declaraţie politică 

pe acest subiect, prin intermediul căreia 
va solicita sprijin Parlamentului şi Gu-
vernului României pentru rezolvarea 
situaţiei din mineritul Văii Jiului. De ase-
menea, Monica Iacob Ridzi a adresat o 
interpelare pe acest subiect şi Ministrului 
Energiei, Constantin Niţă, solicitându-i 
explicaţii pentru problemele apărute la 
nivelul SNÎM şi CEH.  

 Tiberiu VINŢAN 

Detalii în pagina a 3-a 
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Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

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 

Un grup infracţional specializat în cămătărie, şantaj şi 
înşelăciune a fost destructurat de poliţişti  

 Curtea de Apel Alba Iulia a 
admis, vineri seara, propunerea for-
mulată de DIICOT de arestare pre-
ventivă a cinci persoane din Pe-
troşani, acuzate că au făcut parte 
dintr-un grup infracţional organizat, 
specializat în săvârşirea de infrac-
ţiuni de violenţă - cămătărie, şantaj, 
înşelăciune cu consecinţe deosebit 
de grave şi trafic de persoane. 
 Patru dintre hunedoreni, prin-
tre care şi un cuplu, au fost arestaţi 
preventiv pentru 29 de zile, iar pen-
tru o altă persoană s-a dispus ares-
tarea preventivă pe o durată de 30 
de zile de la data prinderii sa-
le. Competenţa Curţii de Apel Alba 
Iulia de a soluţiona acest dosar pe 
fond a fost atrasă de faptul că printre 
persoanele faţă de care se fac cer-
cetări în acest caz se află şi un ofiţer 
de poliţie judiciară din judeţul Hune-
doara, a precizat purtătorul de cu-
vânt al instanţei, Cosmin Muntean.  
 Hotărârea Curţii de Apel Alba 
Iulia nu este definitivă şi ea a fost a-
tacată deja cu recurs de către incul-
paţi, competenţa de soluţionare a a-
cestuia revenind Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 Cei doi soţi arestaţi în acest 

dosar sunt Constantin Litera, de 36 
de ani, considerat de către anche-
tatori liderul grupării, şi soţia aces-
tuia. Aceasta a fost căsătorită ante-
rior cu omul de afaceri şi patron de 
club de fotbal din Petroşani, Alin 
Simota, pentru care a lucrat ca bo-
dyguard şi actualul său soţ. 
 Un grup infracţional organizat, 
constituit din nouă persoane, spe-
cializat în săvârşirea de infracţiuni 
de violenţă, a fost destructurat de 
către procurorii DIICOT - Serviciul 
Teritorial Alba Iulia, împreună cu 
ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul 
IPJ Alba, potrivit unui comunicat dat 
joi publicităţii. Prejudiciul cauzat prin 
activitatea infracţională este de 
peste 800.000 de euro. 
 Victimele grupării infracţionale 
identificate în acest caz sunt opt oa-
meni de afaceri din Hunedoara, ca-
re, pentru sume mici împrumutate, 
au fost deposedaţi de sume impor-
tante de bani, precum şi de activele 
societăţilor comerciale deţinute, de 
bunuri imobile sau de maşini de lux. 
Un astfel de caz este cel al unui om 
de afaceri care, după ce a împru-
mutat o sumă relativ mică, de circa 
30.000 de euro, a fost obligat să re-

turneze în jur de 400.000 de euro, 
rămânând şi fără staţia de carburant 
pe care o deţinea. De asemenea, 
unii dintre ei au fost nevoiţi să-şi 
protejeze familiile de către membrii 
grupării infracţionale, prin mutarea şi 
stabilir-ea acestora peste hotare.  
 “O parte din părţile vătămate 
au fost transportate în Libia, unde au 
fost exploatate prin muncă, toţi banii 
obţinuţi fiind livraţi către persoanele 
care au acordat împrumuturile”, a 
declarat, joi, Ioan Mureşan, procu-
ror-şef al Serviciului Teritorial Alba 
Iulia al DIICOT. Oamenii de afaceri 
lucrau aici în construcţii şi, de multe 
ori, pentru intimidarea lor, se trăgeau 
focuri de armă. În fapt, se reţine că, 
în cursul anului 2011, membrii gru-
pării au acţionat în principal pe raza 
judeţului Hunedoara, în scopul ob-
ţinerii unor beneficii financiare sub-
stanţiale din acordarea unor împru-
muturi cu camătă unor persoane din 
mediul de afaceri local şi perceperea 
unor dobânzi lunare de 10 - 20%, 
precum şi recuperarea prin violenţă 
a sumelor de bani pretinse de către 
învinuiţi, susţin procurorii.  
 

 AGERPRES 

Europarlamentarul Iuliu Winkler apreciază că: 
“Cetăţenii europeni trebuie să spună ce fel de 
Europă îşi doresc !” 
 Deputaţii europeni au intrat, în preajma aniversării 
din acest an a Zilei Europei, într-un dialog direct cu 
cetăţenii care au vizitat, la Bruxelles, Parlamentul Euro-
pean (PE) în cadrul manifestărilor reunite sub genericul 
“Zilele Porţilor Deschise în Parlamentul Europei”, eve-
niment devenit deja o tradiţie nu doar pentru Parla-
mentul European, ci pentru toate instituţiile europene. 
 “Există, în acest moment, o dilemă europeană. 
(…) Este clar că avem nevoie de mai multă Europă, 
însă, cred că, acum, avem nevoie de o Europă diferită. 
Voi sunteţi cei care trebuie să spuneţi de ce Europă 
avem nevoie”, a afirmat Iuliu Winkler (UDMR, PPE) 
adresându-se cetăţenilor care au participat la dezba-
terea cu tema “Anul European al Cetăţenilor – Cum pu-
tem să îmbunătăţim Europa Cetăţenilor”, organizată în 
Parlament cu prilejul Zilelor Deschise. 
 Deputatul european a vorbit despre sporirea legi-
timităţii Uniunii Europene (UE) datorită intrării în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona şi a exemplificat cu Iniţiativa 
Cetăţenească Europeană (ICE) un instrument demo-
cratic pus la dispoziţia cetăţenilor europeni, prin care 
aceştia pot să aducă în atenţia instituţiilor europene 
problemele cu care se confruntă. “Aici, în Parlamentul 
European, noi credem că a crescut legitimitatea demo-
cratică a Uniunii Europene în perioada care a trecut de 
la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Ne 
raportăm inclusiv la ICE, care permite unui milion de 
cetăţeni europeni din cel puțin 7 state să pună pe masa 
instituţiilor europene problemele cu care se confruntă în 
vederea găsirii unei soluţii. Dar, când ajungem acasă, în 
circumscripţiile noastre, constatăm că există o creştere 
a euroscepticismului. (…) În întreaga Uniune, cetăţenii 
îşi doresc prosperitate, noi locuri de muncă, sporirea 
beneficiilor sociale, vor un sistem social care să 
funcţioneze”, a spus Iuliu Winkler. 
 
Creşterea gradului de încredere în instituţiile 
europene se poate face doar prin studiul istoriei UE 
în şcolile din toate ţările memebre 
 
 Referindu-se la creşterea în intensitate a discur-
sului populist şi eurosceptic, deputatul european a 
afirmat că nici un stat membru al UE, nici măcar 
Germania, care este cel mai puternic, nu poate să facă 
faţă singur sporirii competiţiei globale. “Europenii mai 

vârstă îşi amintesc de beneficiile aduse de UE, de 
motivaţia nobilă care a stat şi stă la baza construcţiei 
europene. Poate că tinerii, care sunt şi cei mai afectaţi 
de criza economică, sunt cei care nu mai văd rostul 
Uniunii. De aceea, cred că ar fi important ca în toate 
şcolile din statele membre să se predea o istorie a UE, 
a instituţiilor sale, pentru ca tinerii să înţeleagă de ce s-a 
construit UE”, a adăugat Iuliu Winkler. 
 Participanţii la dezbatere şi-au exprimat opiniile 
cu privire la creşterea ratei şomajului în întreaga UE, 
referitoare la şomajul în rândul tinerilor, în privinţa 
reducerii bugetului UE, a blocajelor în privinţa realizării 
Uniunii Politice Europene, dar şi a celei Comunităţii Eu-
ropene de Apărare, şi-au exprimat îngrijorările cu privire 
la reducerea finanţărilor pentru Programul Erasmus, 
considerat cel mai de succes program al UE, dar şi pe 
cele referitoare la creşterea populismului în statele 
membre pe fondul adâncirii crizei economice. 
 Printre deputaţii europeni prezenţi la dezbatere s-
au numărat Graham Watson (Marea Britanie, ALDE), 
Doris Pack (PPE, Germania), Isabelle Durant (Verzi/
EFA, Belgia, vicepreședinte al PE), Othmar Karas (PPE, 
Austria, vicepreședinte al PE) Jan Mulder (ALDE, 
Olanda), Mathieu Grosch (PPE, Belgia), Marc Tarabella 
(S&D, Belgia).  
 

Lucian ISPAS 

Paznicul Cabanei Buta-
Retezat (Ioan) este 
dispărut din data de 
03.05.2013. Dacă deţineţi 
informaţii, vă rugăm 
sunaţi la 0254 511 106 
(Poliţia Oraş Uricani).   



Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Domnule Prim 
Ministru Victor Ponta, 
Doamnelor şi 
domnilor miniştri, 
Stimaţi colegi 
parlamentari, 
 

 Mă văd pusă în situaţia de a readuce în atenţia 
dumneavoastră un subiect de importanţă majoră pentru 
comunitatea locală din Valea Jiului, într-un moment în 
care situaţia economică şi socială din această zonă a 
ţării este aşezată din nou, într-un mod pe care-l apre-
ciez drept iresponsabil, pe un adevărat butoi de pul-
bere.  

Situaţia este cu atât mai dramatică cu cât ea se 
produce pe fondul în care, în ultima perioadă, Ministerul 
Economiei şi cel al Energiei au dat, în repetate rânduri, 
la apelurile lansate de mine, asigurări că perspectivele 
sectorului minier şi termoenergetic din Valea Jiului se 
îndreaptă spre un făgaş de normalitate. Toate aceste 
asigurări se dovedesc a fi, din păcate, doar nişte simple 
erori de comunicare, dacă nu chiar minciuni gogonate. 
În realitate, situaţia mineritului din Valea Jiului este mult 
mai gravă.  

Este important să ştiţi că, în acest moment, So-
cietatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului a fost 
nevoită să ia decizia de încetare a activităţii la minele 
Petrila, Paroşeni şi Uricani, a căror funcţionare este, 
teoretic garantată şi subvenţionată de stat, până la 
finele anului 2018. Conducerea societăţii miniere a fost 

nevoită să ia această decizie după ce Complexul Ener-
getic Hunedoara a anunţat că nu va mai prelua cărbu-
nele de la minele neviabile din Valea Jiului, cu toate că 
la nivelul dialogului mediat între cele două societăţi de 
Ministerul Energiei se stabilise o cu totul altă decizie. 
Motivele care stau la baza acestei decizii sunt legate de 
faptul că stocul de cărbune de la Complexul Energetic 
Hunedoara este deja încărcat la maxim, respectiv faptul 
că preţul oferit de CEH pentru preluarea cărbunelui de 
la minele Paroşeni, Uricani şi Petrila este de numai 45 
lei/Gcal, preţ care nu poate fi acceptat de SNÎMVJ din 
simplul motiv că toate calculele efectuate pentru imple-
mentarea programului de închidere al celor 3 exploatări 
miniere au fost făcute la un preţ de 65 de lei/Gcal, preţ 
avizat şi garantat de Ministerul Energiei.  

Poate că, din punct de vedere economic ar fi 
de înţeles până la un punct faptul că blocajul este 
generat de faptul că însilozările de huilă la CEH au 
ajuns la capacitatea maximă în timp ce producţia de 
energie a acestuia este la capacitatea minimă, dar nu 
este absolut deloc de înţeles de ce, în faţa unei ase-
menea situaţii, după cum am fost informată de liderii de 
sindicat din Valea Jiului, CEH a achiziţionat, în aceste 
zile, 200.000 de tone de huilă din import.  

 
 Stimaţi colegi,  
 Dincolo de situaţia de la Societatea Naţională 
pentru Închideri de Mine Valea Jiului, mai grav este 
faptul că în aceaşi situaţie iminentă de încetare a ac-
tivităţii se află şi celelalte exploatări miniere din cadrul 

Societăţii Naţionale a Huilei. 
În altă ordine de idei, potrivit informaţiilor pe 

care le-am primit din Valea Jiului, oprirea activităţii la 
cele 3 exploatări miniere – EM Paroşeni, EM Petrila şi 
EM Uricani – va genera nu doar grave probleme 
economice pentru comunităţile locale din Valea Jiului, 
ci şi posibilitatea ca exploatările miniere să fie puse 
într-o situaţie gravă în ceea ce priveşte securitatea 
zăcământului şi chiar punerea în conservare a ter-
mocentralelor Mintia şi Paroşeni, cu costuri imense în 
repornirea activităţii miniere şi energetice. De ase-
menea, încetarea activităţii la minele din Valea Jiului 
poate genera mişcări de protest de amploare care vor 
putea fi cu greu gestionate, având în vedere faptul că 
foarte mulţi oameni din Valea Jiului depind existenţial 
de aceste locuri de muncă.  

În faţa unor asemenea perspective îngrijoră-
toare, vă rog stimaţi colegi să interveniţi, alături de 
mine, pe lângă factorii de decizie din cadrul Guvernului 
României şi al ministerelor de resort pentru a fi luată, 
de urgenţă, o măsură capabilă să asigure deblocarea 
situaţiei economice de la nivelul societăţilor de exploa-
tare a huilei din Valea Jiului şi Complexului Energetic 
Hunedoara, astfel încât lucrurile să poată reveni la 
normalitate. 
 Vă mulţumesc pentru interes şi sprijin şi vă 
doresc noroc bun ! 

 
Deputat PP-DD, 

MONICA IACOB-RIDZI 

„Cine urmăreşte destabilizarea situaţiei economice şi sociale din 
Valea Jiului ? Declaraţia politică a deputatului Monica Iacob Ridzi depusă astăzi la Parlament 

 Peste o sută de mineri din schim-
bul II de la Mina Paroşeni au refuzat, 
vineri seară, să iasă din subteran la ter-
minarea programului, nemulţumiţi că ter-
mocentralele din judeţul Hunedoara nu 
mai vor să preia producţia de huilă extra-
să din subteran, în timp ce la unitatea 
minieră nu mai este loc pentru stocarea 
cărbunelui, conducerea fiind astfel obli-
gată să ia măsura extremă de sistare a 
activităţii de exploatare. Minerii protesta-
tari au decis să iasă la suprafaţă, după 
ce au primit asigurări de la Ministerul E-
nergiei că începând de astăzi (luni, 13 
mai) va fi din nou preluată cantitatea de 
cărbune extrasă de la unităţile miniere 
din SNÎMVJ de către Complexul Energe-
tic Hunedoara. 
 Cum s-a ajuns în această situa-
ţie ? Răspunsul trebuie căutat într-un 
cumul de cauze care, laolaltă, ne arată 
cât de vulnerabil este sistemul energetic 
din ţara noastră. De o bună bucată de 
vreme, între CEH pe de o parte, şi cele 
două societăţi miniere înfiinţate în Valea 
Jiului după fragmentarea CNH, se poartă 
negocieri la sânge pe marginea preţului 
cuvenit pentru huila achiziţionată din 
Valea Jiului pentru termocentralele de la 
Mintia şi Paroşeni. Administraţia din mi-
nerit solicită un preţ în jur de 100 de lei/
Gcal, sindicatele miniere avansând chiar 
cifre de peste 200 de lei/Gcal, în timp ce 
conducerea Complexului Energetic Hu-
nedoara nu acceptă un preţ mai mare de 
65 lei/Gcal. Mai mult, în chiar preziua 
izbucnirii conflictului de la Mina Paroşeni, 
CEH a emis o comandă pentru achiziţio-
narea cărbunelui produs la cele trei ex-
ploatări din cadrul SNÎMVJ la un preţ 
de... 47 lei/Gcal !?  
 De aici, încep scenariile în care, la 
fel ca în povestea rabinului, toată lumea 
are dreptate, dar nimeni nu poare re-

zolva problema. Potrivit calculelor în ba-
za cărora a fost efectuat şi aprobat în 
Guvern programul privind închiderea ce-
lor 3 exploatări miniere considerate ne-
viabile (EM Paroşeni, EM Petrila şi EM 
Uricani), preluarea de către CEH a pro-
ducţiei de cărbune extrase în cadrul a-
cestor mine trebuie să se facă un preţ de 
65 de lei/Gcal, preţ avizat şi garantat de 
Ministerul Energiei. Fără a primi acest 
preţ pentru huila livrată la termocentrale, 
SNÎM nu poate practic funcţiona.  
 Pe de altă parte, după cum arată 
şi tabloul general al vânzărilor în piaţa de 
energie din data de 9 mai 2013, pon-
derea energiei produsă în termocentrale 
era de numai 11,8%, un nivel considerat 
extrem de scăzut. Ca şi cum nu ar fi fost 
de ajuns, ministrul Energiei anunţa, în 

aceeaşi zi la postul de televiziune B1TV 
că, în perioada sărbătorilor pascale, Ro-
mânia a înregistrat cel mai scăzut con-
sum de energie din istorie ! 
 Toate aceste detalii statistice nu 
au însă nici o relevanţă pentru mineri, 
oameni care ştiu una şi bună: dacă ac-
ceptă să muncească în condiţiile în care 
statul le cere să o facă, atunci acelaşi 
stat trebuie să le asigure viabilitatea lo-
curilor lor de muncă şi salariul cuvenit 
pentru munca prestată. Restul, ţine de 
management şi de deciziile politice şi 
economice pe care statul trebuie să le 
adopte pentru buna funcţionare a 
întregului Sistem Energetic Naţional. Aşa 
se face că, atunci când s-au văzut în 
situaţia de a nu mai avea unde să depo-
ziteze cărbunele extras din subteran şi 
când directorul general al SNÎM, Petru 
Drăgoescu, a anunţat că, în lipsa altor 
soluţii de rezolvare a situaţiei este nevoit 
să ia decizia sistării activităţii la cele trei 
mine, oamenii au răbufnit. “Ortacii noştri 
nu cer nici majorări salariale, nici drepturi 
suplimentare, cu toate că şi aceste lu-
cruri li s-ar cuveni, ci vor doar să li se 
asigure dreptul la muncă, iar pentru 
acest drept sunt gata să adopte orice 

măsură de protest, pentru ca de la Bu-
cureşti să se ia măsuri pentru garantarea 
acestui drept”, constată cu obiectivitate 
liderul minerilor de la societatea pe în-
chidere, ing. Domokos Laszlo, preşedin-
tele Sindicatului Huila. 

Tiberiu VINŢAN 

“Ortacii noştri au acceptat, după îndelungi 
negocieri să întrerupă protestul declanşat 

vineri după-amiază, însă au avertizat 
conducerea societăţii că, dacă aşa cum ni s-

a propmis de la Ministerul Energiei, 
începând de luni, nu vor fi reluate în ritm 

normal livrările de cărbune de către 
Complexul Energetic Hunedoara, începând 
cu schimbul II al zilei de luni, vor fi reluate 

protestele la mina Paroşeni.” 
 

Domokos LASZLO 
Preşedintele Sindicatului Huila 
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văzută prin ochi de copii  
la Petroşani 

 Experienţa Europeană a 
comunităţii locale din Petroşani 
este probată de relaţiile de în-
frăţire încheiate cu localităţi din 
Ungaria (Varpalota), Bulgaria 
(Bansko), Italia (Ponte nelle Alpi) 
şi Suedia (Smedjebacken). De 
acest fapt au ţinut cont şi tinerii 
de la unităţile şcolare din Petro-
şani atunci când au conceput pro-
gramul artistic destimat marcării 
Zilei Europei din acest an, la Pe-
troşani. Elevi de la Colegiul Eco-
nomic „Hermes”, Colegiul Naţio-
nal „Mihai Eminescu”, Colegiul 
Tehnic „Dimitrie Leonida”, Cole-
giul Naţional de Informatică „Car-
men Sylva” şi Şcoala Gimnazială 
„I.G. Duca” au transpus, într-un 
inedit spectacol artistic, prezentat 
la sala de marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani, tot ceea 
ce este mai cunoscut din tradiţiile, 
istoria, cultural şi viaţa comunităţi-
lor din România, Ungaria, Bul-
garia, Italia şi Suedia.  

 Pentru inspiraţia şi exce-
lenta lor prestaţie, toţi participanţii 

la sărbătoarea din acest an a Zilei 
Europei la Petroşani au primit o 
diplomă de excelenţă pentru “im-
plicarea în viaţa comunităţii euro-
pene, prin reprezentarea obice-
iurilor şi tradiţiilor unor ţări din Eu-
ropa, cu ocazia sărbătoririi, de în-
treaga comunitate locală, a zilei 
de 9 Mai”. În plus, pentru fiecare 
instituţie de învăţământ partici-
pantă la acest eveniment, autori-
tăţile locale de la Petroşani au 
decis acordarea unui fond de pre-
miere de 500 de lei.  

 Viceprimarul municipiului 
Petroşani, Dorina Niţă a vorbit, în 
discursul rostit la începutul mani-
festărilor dedicate Zilei Europei, 
despre semnificaţia acestui eve-
niment pentru comunitatea noas-
tră, amintitând însă că, pentru 
români, ziua de 9 Mai are o dublă 
semnficiaţie, în această zi fiind 
marcată nu doar Ziua Europei, ci 
şi ziua în care România modernă 
şi-a câştigat Independenţa de 
Stat.  

 Tiberiu VINŢAN 

Cenaclul tineretului reînvie 
la Vulcan 

Solicită o oferta personalizată la 0722-554.809 

 Fără îndoială, mulţi sunt 
aceia care-şi mai aduc aminte cu 
nostalgie cum, în adolescenţă, un 
om şi o chitară erau în stare să 
pună de-un cenaclu ad-hoc, pe 
banca din parc sau chiar pe cea 
din faţa locului. O vreme, am 
crezut chiar că acele vremuri în 
care literatura de calitate şi mu-
zica folk erau “joaca” preferată 
pentru mii de tineri din Valea Jiului 
au ajuns, ca multe alte lucruri 
bune şi frumoase, pe cale de dis-
pariţie. 
 Din fericire, un eveniment 
pus la cale din iniţiativa primarului 
municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, 
ne-a demonstrat tuturor contrariul. 
Ne-a demonstrat că tinerii din 
Vulcan (şi nu numai) nutresc ace-
leaşi sentimente faţă de mişcarea 
cultural-artistică pe care o numim 
cenaclu. Poate doar le lipseşte 
cadrul necesar pentru a exprima 
aceste sentimente. Acesta este 
meritul primarului Ile, de a le fi 
creat tinerilor din Vulcan cadrul 
necesar pentru a demonstra că, 
fără prea mare efort, pot aduna 
sute de oameni la cenaclu şi pot 
culege mii de aplauze pentru ta-
lentul lor.  
 Aşa s-a întâmplat şi vineri, 
la Vulcan, unde Cenaclul tinere-
tului a reînviat într-un loc cu o 
semnificaţie aparte pentru vul-
căneni: în faţa statuii minerului din 
zona centrală a bulevardului Mihai 
Vizeazu. Aici şi-au dat întâlnire 
pentru a face show cei mai buni 
folkişti ai momentului din toată 
Valea Jiului (Florin Paul Camen, 
Emil Horvath, Adrian Câmpeanu,  
Cătălin Stepa, Nicuşor Coroabă, 
Miţă Valahul şi trupa Valahia, Ilea-
na Berki, Sidonia Doica, Petronela 
Baldovin, dar şi tineri aspiranţi la 
această calitate, precum Lorena 
Lalu şi Călin Tacea, Alexandra 
Opriţescu şi Şerban Liviu, Ionuţ 
Biţână, Chiva George, Andrei 
Şchiopu, Alina Urzică şi formaţiile 
“Glasuri de argint”, “Axion Estin”, 
“The Broken Legs” sau tinerii co-
ordonaţi de Arpad Ţuli de la Cen-
trul Şansa ş.a.  
 Împreună, aceştia au pus în 
scenă un spectacol artistic de cea 
mai bună calitate, demn de califi-
cativul auto-propus, anume acela 
de “cenaclu al tineretului”. Că a 
fost aşa, o deovedeşte atmosfera 
de care s-a bucurat evenimentul 
de vineri de la Vulcan, dar şi su-
tele de mesaje de apreciere care 
au fost postate pe Internet, prin 
intermediul siturilor de socializare. 
La un asemenea de succes, apre-
cierea primarului Gheorghe Ile, 
care arată că ”dacă aţi fost la ce-
naclul nostru al tinerilor de toate 
vârstele, ştiţi cum a fost, iar  
dacă n-aţi fost vă spun atât: o să 
mai aveţi ocazia să participaţi la 
evenimente atât de frumoase şi 
benefice pentru comunitatea 
noastră”, este una cât se poate de 
firească. Şi, am adăuga noi, ne-
cesară şi binevenită. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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 La început au fost doar câţiva ciobani. Apoi au apărut minerii. Dintre ei s-
a ridicat, mai târziu, Sîrbu. Mai apoi, Barbu. Prin ei, Petrila a ajuns o mare figură 
pe harta României. Şi tot prin ei, astăzi, Petrila, chiar dacă moare, nu se predă. 
Ba mai mult, evoluează. Dovada e în imaginile din jurul nostru şi din această 
pagină. Pe care vi le prezentăm, cu mulţumiri deosebite autorilor, convinşi că o 
imagine spune, vorba aceea, cât nu o pot face o mie de cuvinte.  
 Să adaugăm, totuşi, pentru posteritate, că imaginile sunt rodul ineditului 
proiect artistic, cultural şi social pus la cale de Ion Barbu şi Fundaţia Culturală 
“Condiţia Română”, prin care, preţ de o săptămână, Petrila a fost din nou 
vedetă, dar şi obiect de studiu pentru cei care se încăpăţânează să o vadă şi cu 
alţi ochi. Spre exemplu, cu ochii... minţii. Nu mai puţin de 101 de mascaţi celebri 
au defilat, în week-end prin toată Petrila, într-un demers artistic menit să sal-
veze de la pieire Mina Petrila, colonia monoculturală Petrila, şi ultima pe lista 
dumneavoastră, colonia colonialistă România.  
 Poftiţi de vedeţi imagini, că de povestit ne facem rost în numărul de 
săptămâna viitoare. Enjoy ! (T.V.) 
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fascinanta cetate medievala 

 Din călătoriile noastre prin locurile 
pitoreşti ale patriei vă prezentăm azi un 
oraş aparte, cu totul special: cetatea 
Sighişoara. Aflată la o distanţă de a-
proape 350 de km de Petroşani, pentru o 
vizită de o singură zi la Sighişoara trebuie 
să pleci la drum cu noaptea în cap. Tra-
seul turistic poate trece prin Sibiu, deşi 
drumul este puţin mai lung, sau, pe 
varianta GPS, pe la Alba Iulia - Blaj - 
Copşa Mică - Mediaş. Oricare din drumuri 
ai alege, destinaţia finală merită tot efortul, 
deoarece la Sighişoara, şi în satele din 
împreujurimi, dacă timpul îţi permite, ai ce 
vizita. 
 Cetatea Sighişoara este una dintre 
cele mai spectaculoase şi pline de mister 
cetăţi medievale încă locuite din Transilva-
nia, reprezintând un veritabil monument 
istoric ce păstrează vie emoţia întâlnirii cu 
trecutul, călătorul descoperind aici o lume 
de un farmec nemaiîntâlnit. Este situată, 
aşa cum îi stă bine unei cetăţi, pe un deal. 
De acolo, de sus, din vârful cetăţii, pano-
rama este spectaculoasă, oraşul nou aş-
ternându-ţi-se la picioare exact aşa cum 
este: modern, curat şi liniştit.  
 După un tur prin oraşul nou (el în-
suşi sistematizat în deplin consens cu 
zona istorică) ajungem într-o parcare 
situată la poalele cetăţii. Accesul cu auto-
turismul în cetate este permis, dar “dom-
nia” are un preţ de cost destul de piperat. 
La fel ca ceilalţi turişti, nu puţini !, o pornim 
încet, la pas, pe drumul pavat cu pietre şi 
după nici zece minute de urcuş suntem la 
porţile masive ce străjuiesc intrarea în ce-
tate. Intrăm cu o uşoară grabă mânată de 
curiozitatea de a afla de ce Sighişoara es-
te considerată  ca fiind cea mai frumoasă 
cetate din Europa.   
 Ştim deja că istoricul cetăţii este 
unul tumultos. Cu toate că pe teritoriul ce-
tăţii s-au găsit vestigii dacice şi mai apoi 
romane, semn că strămoşii noştri locui-
seră pe aceste meleaguri din cele mai ve-
chi timpuri, înfiinţarea aşezării şi-o ad-
judecă saşii, prima atestare documentară 
a acesteia datând din anul 1298, când lo-
calitatea este menţionată sub denumirea 
germană de Schespurch. De atunci ce-
tatea este pomenită în diverse documente 
istorice, dovadă a dezvoltării şi a importan-
ţei crescânde a acestei localităţi. În anul 
1367 este menţionată drept „civitas”, adică 
oraş, iar numele românesc al localităţii 
este înscris pentru prima oară în anul 1435 
fiind adoptat din limba maghiară „Seges-
var”, adică cetatea Segheş.  
 Cetatea este celebră şi datorită tur-
nurilor sale, nouă la număr, fiecare dintre 
ele fiind reprezentativ pentru o breaslă 
meşteşugărească. La început în număr de 
19, breslele meşteşugăreşti din Sighişoara 
şi-au primit primele statute oficiale în anul 
1376, având la bază legi şi obiceiuri mai 
vechi. Se luau măsuri pentru interzicerea 
măririi numărului de angajaţi, planificarea 
procurării materiei prime, pieţe de des-
facere, etc. Concurenţa între bresle era 
acută, iar cea dintre breslele din diferite 
oraşe era de-a dreptul crâncenă. De 
exemplu, dacă lăcătuşii din Braşov adu-
ceau la târgul din Sighişoara "lacăte şi 
broaşte proaste", lăcătuşii sighişoreni 
aveau dreptul să le confişte. Cu timpul, 
meşteşugarii devin tot mai înstăriţi şi ajung 
să aibă reprezentanţi în sfatul cetăţii, lucru 
care era rezervat iniţial doar patricienilor 
feudali. Primul meşteşugar care a ajuns să 
intre în sfatul cetăţii, cu funcţie de jurat, a 
fost un reprezentant al breslei aurarilor, 
Nikolaus, în 1393. Breslele au fost des-
finţate în 1884 deoarece îşi pierduseră 
semnificaţia.Totuşi cetatea mai păstrează 
intacte 9 turnuri, cel mai spectaculos fiind 
cel al ceasornicarilor, poate şi datorită jo-
cului păpuşilor ce anunţă trecerea fiecărei 
ore sau poate a faptului că pe lângă 

acesta a funcţionat secole întregi primăria 
şi magistratura oraşului. 
 O altă locaţie demnă de vizitat în ce-
tate este casa lui Vlad Dracul. Se ştie că 
între anii 1431 şi 1435, Vlad al II-lea Dra-
cul, fiu al lui Mircea cel Bătrân, a locuit 
aici, aşteptând momentul prielnic urcării pe 
tronul Ţării Româneşti. În această peri-
oadă el stăpânea regiunile din jur în nu-
mele regelui Ungariei, Sigismund de Lu-
xemburg, în anul 1431 născându-se şi fiul 
acestuia, nu mai puţin celebrul Vlad Ţe-
peş. La ora actuală casa adăposteşte un 
restaurant tradiţional şi o cofetărie co-
chetă, cu produse ale ciocolateriilor bel-
giene, având însă şi preţurile demne de 
centrul Bruxellesului.  
 Nu e zi de la Dumnezeu ca, în ceta-
tea Sighişoarei să nu întâlneşti vizitatori 
străini şi autohtoni  care bat străzile pietru-
ite, înguste, sau casele în care ambientul 
medieval este încă “viu”, pe care negus-
torii care te îmbie să le vizitezi fie şi doar 
pentru a cumpăra măcar un mic suvenir. 
Ici-colo, întâlneşti artişti care pictează sau 
cântă muzică veche, cu dedicaţie specială, 
pentru o monedă sau o bancnotă. Atmos-
fera este cu totul aparte şi după o vizită 
temeinică a părţii de jos a cetăţii, trebuie 
să-ţi iei având pentru a vizita... centrul. 
Acolo se află Biserica din Deal, unde se 
poate ajunge numai printr-un tunel, con-
struit în anul 1662, urcînd nu mai puţin de 
175 de trepte construite din grinzi mari de 
lemn, păstrate într-o excelentă stare până 
în zilele noastre. Lucru... nemţesc, zicem 
cu convingere ! Tunelul este cunoscut sub 
denumirea de scara şcolarilor, pentru că la 
capătul lui se găseşte o şcoală, astăzi 
Liceul German din Sighişoara.  
 Biserica din Deal este cel mai valo-
ros monument arhitectonic al cetăţii din 
Sighişoara. Pusă sub patronajul Sfântului 
Nicolae, biserica a fost construită între anii 
1345-1525, înglobând două construcţii mai 
vechi de pe platoul superior al dealului: o 
capelă romanică şi un donjon patrulater. 
Monumentul este valoros şi prin existenţa 
singurei cripte cunoscute în Transilvania 
aflată dedesubtul corului, ce conţine mor-
minte din sec. XVI-XVIII. Biserica a fost 
parţial pictată în exterior şi integral în 
interior. În 1776 s-a decis să se distrugă 
pictura veche cu condiţia de a se realiza 
copii exacte pe pergament, din păcate 
dispărute între timp. Biserica din Deal a 
cunoscut doua mari restaurări: una in 1934 
cand s-a decopertat o parte din vechile 
fresce şi cea din 1991-1999, restaurare 
integrală realizată de Fundaţia Messer-
schimitt din Munchen, proiectul de resta-
urare primind în anul 2004 unul din cele 5 
premii “European Union Prize Cultural He-
ritage” (la categoria Patrimoniu Cultural).  
Biserica este renumită nu numai datorită 
faptului că în anul 1506 aici s-a întâlnit 
nobilimea maghiară, săsească şi secu-
iască pentru a reînnoi “Unio Trium Natio-
num”, tratat ce prevedea accesul în viaţa 
politică a Transilvaniei doar a acestor trei 
naţiuni, ci şi datorită existenţei în bună 
formă de funcţionare a orgii, care în fie-
care vineri încântă urechile ascultătorilor. 
Biserica emană un aer de evalvie şi linişte 
tulburată doar de vocea ghidului perma-
nent al bisericii.  
 Afară priveliştea este de-a dreptul 
fascinantă, de sus de lângă biserică, 
oraşul nou al Sighişoarei aşternânduţi-se 
la picioare în toată splendoarea sa. În 
plus, numeroasele terase şi restaurante cu 
iz medieval, încântă nu doar privirile, ci şi 
papilele gistative cu adevărate regaluri 
culinare. Categoric, Sighişoara este un 
oraş şi o cetate care trebuiesc văzute şi 
revăzute de fiecare om pasionat de istorie 
şi turism deopotrivă. 
 

Luminiţa ANDRONACHE 
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Prăjitura 
Primăriţa 

 În căutările mele ca să prepar ceva dulce 
nou, am întâlnit reţeta unei delicioase prăjituri. 
Uşor de preparat şi cu un gust deosebit este o 
prăjitură de savurat chiar şi vara lângă o cană de 
cafea cu gheaţă. 
  Pentru început se prepară un blat. 6 
gălbenuşuri se freacă spumos cu 8 linguri zahăr, 
se amestecă mai apoi cu 5 linguri apă, 5 linguri 
făină, 5 linguri nucă măcinată, o lingură cacao, 
un plic praf de copt şi spuma din 5 albuşuri. 
 Blatul se coace în tavă tapetată cu hârtie 
de copt. Între timp se prepară un blat (foaie de 
doboş tort) din 2 gălbenuşuri frecate cu două 
linguri zahăr şi apoi amestecate cu 2 linguri 
făină, 2 albuşuri spumă şi puţin praf de copt. 
Foaia se coace pe dosul tăvii.  
 Pentru cremă se fierb pe abur 3 ouă, o 
lingură făină, 10 linguri zahăr şi 2 linguriţe cafea 
solubilă. După ce se îngroaşă, se răceşte şi se 
amestecă cu 300 grame unt sau margarină. 
Întrun vas se pune la caramelizat 8 linguri de 
zahăr. Peste blatul cu nucă se toarnă zahărul 
caramelizat. După ce se răcăreşte se pune cre-
ma de cafea, apoi foaia de doboş, iar deasupra 
glazură de ciocolată fiartă pe abur din 150 grame 
ciocolată menaj amestecată cu 70 grame unt şi o 
linguriţă ulei.               Poftă bună! 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Situat în localitatea Petroşani ,Complexul Hotelier 
Rustic & Palace reprezintă o marcă de referinţă în 

domeniul hotelier din Valea Jiului.Complexul Hotelier 
Rustic &Palace constituie un punct de atracţie în 

afaceri şi turism, serviciile şi condiţiile moderne de 
cazare, iar restaurantele şi experienţa în organizarea 

evenimentelor ne recomandă. 

Concurs de creaţie jurnalistică pentru 
elevi la Hunedoara 
 În elegantul decor al hotelului “Maier” din Hune-
doara, s-a desfăşurat, la mijlocul săptămânii trecute, 
un inedit eveniment menit să marcheze Ziua Interna-
ţională a Presei. Astfel, în organizarea Uniunii Ziariş-
tilor Profesionişti din România (UZP), aici a avut loc un 
concurs de creaţie jurnalistică destinat elevilor hune-
doreni, concurs organizat în parteneriat cu redacţiile 
publicaţiilor “Curierul Văii Jiului”, “Zona specială” şi 
“Afaceri în Valea Jiului”.  
 Tot cu acest prilej, tinerii hunedoreni cu veleităţi 
jurnalistice au avut posibilitatea de a dialoga, pe teme 
de actualitate, cu preşedintele UZPR Doru Dinu Glă-
van şi cu jurnalistul Ştefan Nemecsek, autorul lucrării 
de specialitate “Istoria presei din Valea Jiului şi ţinutul 
Hunedoarei”. (L.I.) 

Expoziţia de arte vizuale a Fundaţiei 
Ianza a ajuns în Germania 
 Categoric, atunci când a de-
clarat că intenţionează să prezinte 
cultura şi arta de valoare din Valea 
Jiului până dincolo de graniţele Ro-
mâniei, Cristian Sergiu Ianza, preşe-
dintele Fuindaţiei “Ianza Art Inter-
Cultural” din Petroşani nu a făcut 
doar un joc de cuvinte.  
 Prima expoziţie de arte vizu-
ale, organizată sub genericul aces-
tei fundaţii - marcând un “Început” 
de zile mari -  a făcut deja un mic tur 
al României, poposind pe simezele  
galeriilor de artă din Petroşani, Hu-
nedoara, Bucureşti, şi Curtea de Ar-
geş iar, în aceste zile, a trecut ba-
rierele ţării, urmând a fi vernisată în 
Germania, la galeriile de artă ale 
oraşului Kronach, localitate în care 
s-a născut celebrul pictor renas-

centist Luchas Kranach cel Bătrân. 
Vernisajul expoziţiei prezentate la 
Kronach de Fundaţia Ianza va avea 
loc la mijlocul acestei săptămâni, 
mai exact în data de 16 mai, eve-
nimentul fiind onorat de prezenţa 
artiştilor petroşăneni Cristian Sergiu 
Ianza şi Sorin Oprea. Pe simeze vor 
sta însă, alături de lucrările celor doi 
artişti din Valea Jiului, şi picturi sem-
nate de alte nume grele ale artei 
plastice din Valea Jiului, precum Eu-
gen Bencău, Petre Birău, Angela 
Pârvu, Titus Blaj, Simonel Bucur şi 
Daniela Paşca, dar şi lucrări ale ar-
tiştilor germani Peter Bannert, Horst 
Böhm, Walter Busch, Gila Dressel, 
Doris Hofmann, Helmut Schäl şi Ka-
ren Schöntag.  
 Iubitorii de artă din Valea Jiu-

lui vor putea urmări prezentarea ver-
nisajului expoziţiei internaţionale de 
arte vizuale “Anfang/Beginn/Început” 
prin intermediul sitului dedicat eveni-
mentelor internaţionale al Fundaţiei 
“Ianza Art Inter-Cultural”, la adresa 
de internet www.ianza-art.eu 
 Preşedintele fundaţiei, artis-
tistul plastic Cristian Sergiu Ianza 
spune că “aşa cum ne-am propus 
încă de la înfiinţarea Fundaţiei, iată 
că reuşim să creăm o punte de le-
gătură între Petroşani (oraş al unor 
artişti plastici de certă valoare) şi 
Kronach (oraş care poartă numele 
unui mare artist al Renaşterii), sub 
acest generic al culturii şi artei de 
cea mai bună calitate. Sigur că do-
rinţa mea rămâne pe mai departe 
aceea de a creea o punte de legă-
tură între Petroşani şi Kronach, care 
să se dezvolte şi pe alte paliere de 
activitate, cu atât mai mult cu cât, în 
ceea ce mă priveşte, sunt locuitor 
atât al Petroşaniului, cât şi al Kro-
nachului.” 
 În acest sens, un prim dialog 
între autorităţile locale din cele două 
oraşe a fost deja deschis, odată cu 
corespondenţa purtată pe marginea 
evenimentului organizat în Germa-
nia de Fundaţia “Ianza Art Inter-
Cultural”. 

Tiberiu VINŢAN 
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Preşedinte  

Fundaţia “Ianza Art Inter-Cultural” 



Afaceri în Valea Jiului - EVENIMENT 

 Împătimiţii sporturilor de iarnă mai 
pot schia, încă două-trei săptămâni, pe o 
pârtie din zona Vârfului Parângul Mic, la o 
altitudine de 2.075 metri, unde stratul de 
zăpadă măsoară circa doi metri, pe o 
cornişă situată în partea vestică, anunţă 
Agerpres, citând o declaraţia a şefului 
Serviciului Salvamont Petroşani, Dumitru 
Bârlida. 
 “Este vorba de o cornişă foarte ma-
re, care s-a format în iarnă, la peste 2.000 
de metri altitudine, pe partea vestică a 
Vârfului Parângul Mic. Pârtia pe care se 
poate schia măsoară circa 300 de metri şi 
are o lăţime de 40 de metri. Stratul de ză-
padă are o grosime de doi metri şi cred că 
se va putea schi în condiţii bune încă 
două sau trei săptămâni”, a declarat sâm-
bătă, pentru AGERPRES, şeful Salva-
mont Petroşani, Dumitru Bârlida. 
 Salvamontiştii care au verificat la 
finele săptămânii trecute zona Vârfului Pa-
rângul Mic, s-au întâlnit la schi câteva zeci 
de persoane care au venit iniţial în sta-
ţiunea Parâng, iar apoi au preferat să facă 
sport pe pârtia de pe versantul ves-
tic. “Vremea este foarte frumoasă şi se 

poate face plajă în paralel cu schiul. De 
asemenea, atmosfera este foarte clară, 
astfel încât de aici se poate vedea Masivul 
Făgăraş”, a mai spus şeful Salvamont 
Petroşani. 
 Potrivit acestuia, pentru a atrage tu-
riştii la munte, cabanierii din staţiunea 
Parâng au redus tarifele de cazare şi 
masă, iar în unele situaţii unele preţuri se 
mai pot negocia. Accesul spre staţiunea 
Parâng se poate face cu maşina. Turiştii 
pot urca până la cota 1800, iar de acolo 
accesul spre pârtia din Parângul Mic se 
face pe jos.  
 

Lucian ISPAS 

În Parângul Mic se 

mai poate schia în 

următoarele două 

săptămâni ! 

Nedeia troiţei, evenimentul care duce mai departe tradiţia momârlanilor de la  Câmpu lui Neag  
 Cu sau fără descălecatul politicie-
nilor vremii, nedeia din Duminica Tomii 
de la Câmpu lui Neag, îşi continuă tra-
diţia, graţie Primăriei şi Consiliului local 
Uricani care, împreună cu destoinicul 
gospodar Corneluţ Todea ţin vie flacăra 
acestui important eveniment din viaţa 
comunităţii locale. Aşa s-a întâmplat şi 
în acest an, când în faţa troiţei ctitorite în 
noua vatră a satului de oameni de sea-
mă ai satului Câmpu lui Neag, la iniţia-
tiva venerabilului cetăţean de onoare al 
oraşului Uricani Nicolae Stoi, a fost agi-
taţie mare. Aşa cum şade bine unui eve-
niment atât de important.  
 Deşi nedeia este serbată cu mici 
şi bere, cu cântec joc şi voie bună, sluj-
ba de pomenire şi parastasul care se 
pune cu acest prilej în faţa troiţei, pre-
cum şi acest monument în sine, amin-
tesc de un moment extrem de trist din 
istoria satului. Este evocarea tragediei 
de acum mai bine de trei decenii când 
datina nedeii din Duminica Tomii a fost 
brusc întreruptă, după ce buldozerele au 

ras de pe faţa pământului nu doar vatra 
frumoasei aşezări momârlăneşti de la 
poalele Retezatului şi mormintele stră-
bunilor locului, ci şi cultura, religia şi isto-
ria sătenilor. Atunci, în negura vremurilor 
de tristă amintire, sub povara distru-
gerilor provocate de goana după căr-
bune, s-a întrerupt şi lungul şir al da-
tinilor, nedeia din Duminica Tomii de la 
Câmpu lui Neag încetând să mai aibă 
loc. Şi poate că ea s-ar fi pierdut de-
finitiv dacă, în anul 2003, cu voia lui 
Dumnezeu şi prin strădania unor gos-
podari ai satului, odată cu ridicarea troi-
ţei memoriale, Corneluţ Todea, Nicolae 
Stoi şi alţi oameni de nădejde ai comu-
nităţii locale nu ar fi pus umărul la re-
învierea frumoasei tradiţii a nedeii de la 
Câmp. “În acel an 2003, odată cu sfin-
ţirea troiţei ridicate în amintirea sufe-
rinţelor celor care au trăit cumplitul mo-
ment al distrugerii satului, după rându-
ielile creştine a reînviat şi datina străbu-
nă a nedeii, prin grija şi dragostea faţă 
de tradiţiile locale a domnului Todea 

Cornel care şi-a luat angajamentul de a 
reînoda firul tradiţiei întrerupte dureros 
în 1985 şi care nu a abandonat această 
misiune nici în prezent”, spune Nicolae 
Stoi.  
 La fel de adevărat este că, din  
anul 2005, primarul oraşului Uricani, Dă-
nuţ Buhăescu a asumat organizarea a-
cestei manifestări de către administraţia 
publică locală. Aşa s-a întâmplat şi în 
acest an când, la propunerea primarului 
Buhăescu, pentru buna organizare a ne-
deii de la Câmpu lui Neag au fost alocaţi 
banii necesari din bugetul local.  
 La sărbătoarea nedeii de la Câmp 
din acest an, imediat după slujba de 
sfinţire a troiţei, oficiată în fiecare an de 
părintele ortodox, responsabili cu buna 
dispoziţie au fost soliştii de muzică po-
pulară Ileana Lăceanu, Lenuţa Ciută, Ion 
Marţincu şi ansamblul Casei de cultură 
din Uricani, acompaniaţi de formaţia de 
muzică populară de la Lupeni.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Nedeia Paroşană reînvie adevărata tradiţie a 
serbărilor câmpeneşti ale momârlanilor 

 Pentru ca nedeile tradiţionale 
ale momârlanilor să nu devină doar 
banale întâlniri la doi mici, o bere şi un 
scurt spectacol de folclor, primarul mu-
nicipiului Vulcan a gândit pentru ediţia 
din acest an a tradiţionalei “Nedei Pa-
roşene” (care deschide seria nedeilor 
tradiţionale ale momârlanilor de pe 
raza satelor Vulcanului) un eveniment 
de factură deopsebită. “De fapt, am 
căutat să aflu de la cei bătrâni, cum 
erau odinioară nedeile momârlanilor şi 
să încropim, la Primărie, un program al 
nedeilor din Vulcan care să readucă în 
atenţie obiceiurile strămoşeşti”, spune 
primarul Gheorghe Ile.  
 Aşa se face că, anul acesta, la 

“Nedeia Paroşeană”, pe lângă slujba 
religioasă de hram, sfinţirea bucatelor 
tradiţionale şi programul de folclor de 
la căminul cultural din Paroşeni, parti-
cipanţii la nedeie au fost invitaţi să se 
întreacă în diverse competiţii precum: 
hora paroşeană pe dreapta, tăiatul 
lemnelor cu joagărul, aruncatul cu pot-
coava, ciocănitul ouălor, dar şi la o ne-
cesară paradă a portului popular al 
momârlanilor.  
 Întrucât la ora la care ziarul nos-
tru pleca la tipar, Nedeia Paroşeană 
era încă în plină desfăşurare, cu amă-
nunte şi imagini vom reveni, pe larg, în 
ediţia de săptămâna viitoare. 

Luminiţa ANDRONACHE 


	pagina1.pdf
	pagina2.pdf
	pagina3.pdf
	pagina4.pdf
	pagina5.pdf
	pagina6.pdf
	pagina7.pdf
	pagina8.pdf

