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DANIEL HĂLĂSTĂUAN 
Preşedinte Subfiliala de Cruce Roşie 
a municipiului Vulcan 
 
Pentru că a iniţiat un spectacol caritabil, sub 
egida Crucii Roşii prin care, pe de o parte, 
pune în valoare tinerii talentaţi din 
municipiul Vulcan şi Valea Jiului, iar pe de 
altă parte, strânge fondurile necesare 
pentru a oferi unor familii nevoiaşe cu mulţi 
copii cele necesare unui Paşte mai fericit; 
Pentru că se dovedeşte a fi un liant al 
tinerilor din Vulcan în jurul unor idei 
generoase; 
Pentru toate acestea şi încă pentru multe 
altele, premiantul acestei săptămâni 
considerăm că trebuie să fie Daniel 
Hălăstăuan, preşedintele Subfilialei de 
Cruce Roşie din municipiul Vulcan. 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Greutăţile politicii de Valea Jiului 
Lucian ISPAS 
 
Oricât ar părea de simplă, la o 
primă vedere, politica nu este o 
activitate chiar atât de uşoară. 
Bunăoară, numai săptămâna  
trecută, doi oameni cu pretenţii în 
viaţa politică locală din Valea  
Jiului s-au dovedit a fi victime ale 
propriilor aspiraţii politice.  
 
Cum deseori se întâmplă în  
politica românească, deciziile cu 
privire la cât de mult trebuie sau 
cât de mult au voie să se impună 
într-un anumit partid anumite  
persoane se decide la un alt 
nivel. Acest lucru l-a înţeles şi 
Daniel Stepan, membru al PPDD 
Petroşani. Nu ştim dacă prezenţa 
lui mediatică mult peste nivelul 
liderilor locali ai propriului său 

partid sau faptul că promovează 
mult mai intens activitatea politică 
a “ciocoiului” politic Haralambie 
Vochiţoiu este cea care a stat la 
baza excluderii lui Stepan din 
PPDD, dar cert este că  
evenimentul s-a produs, iar  
Stepan îşi va pierde, mai mult ca 
sigur, şi fotoliul de consilier local 
de la Petroşani. 
 
În fine, tot săptămâna trecută am 
aflat că întemeietorul PMP în 
judeţul Hunedoara, Alexandru 
Lăutaru a capotat din punct de 
vedere politic. Domnia sa a 
înţeles în fine că în politică nu e 
ca la catedră şi că, în viaţa  
publică, nu dai note, ci trebuie să 
primeşti note. Drept pentru care 
Lăutaru a anunţat că se retrage 
din politică. 

Senatorul Vochiţoiu şi-a făcut 
încă un partid la Petroşani 

Lucian ISPAS 
 
Mai de voie, mai de nevoie, 
UNPR l-a adoptat pe  
senatorul Haralambie  
Vochiţoiu şi, pentru a nu-l lăsa 
fără o funcţie de conducere în 
partid, a fost reînfiinţată  
organizaţia UNPR Petroşani.  
 
Evenimentul s-a produs  
sâmbătă, într-o sală de  
cursuri de la liceul privat care 
funcţionează în clădirea Casei 
de Cultură din Petroşani. Aici 
s-au întâlnit cei câţiva veterani 
ai UNPR din Valea Jiului,  
alături de alţi circa 20 de  
subalterni sau prieteni ai 
senatorului Vochiţoiu pentru a 
semna actul de constituire al 
noii ortganizaţii UNPR  
Petroşani.  
 

În fruntea acesteia a fost ales, 
evident, senatorul Vochiţoiu. 
Din componenţa Biroului  
Politic Permanent al UNPR 
petroşani vor mai face însă 
parte şi Nicolae Iliaş -  
vicepreşedinte, Neluţa Maria 
Ofenberg - vicepreşedinte, 
Constantin Alexandrescu - 
vicepreşedinte, Ioan  
Cărăimăneanu -  
vicepreşedinte, Ioan  
Alexandru Toacă - secretar, 
Daniela Ciocodeică - membru 
şi Cristina Niţescu - membru. 
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Europarlamentarul Iuliu Winkler a fost ales, pentru un 
nou mandat, în fruntea UDMR Hunedoara 
Lucian ISPAS 
 
Deputatul european Iuliu Winkler a fost 
reales, sâmbătă, pentru un nou mandat de 
doi ani, în funcţia de preşedinte al 
Organizaţiei Judeţene Hunedoara a UDMR 
în cadrul Conferinţei judeţene de alegeri.  
 
“Dorim ca, în 25 mai, să obţinem un 
rezultat foarte bun la alegerile pentru 
Parlamentul European şi să ne pregătim 
mult mai bine pentru alegerile locale şi  
parlamentare din 2016. Ne dorim să 
recâştigăm prezenţa în Consiliul Local 
Petroşani, să o întărim pe cea din Deva, 
Hunedoara, Lupeni în aşa fel încât acolo 
unde avem comunităţi mai importante 
maghiare să fim prezenţi şi în forurile locale 
de decizie”, a declarat Iuliu Winkler. 
 
Referindu-se la  prezenţa în Consiliul 
Judeţean, preşedintele UDMR Hunedoara 
a afirmat că acest obiectiv este destul de 
greu de atins din cauza ponderii 
demografice reduse a comunităţii maghiare 
din judeţ. “Este dificil pentru că demografia 
ne aduce în situaţia de a nu putea atinge 
pragul de 5%. Cu toate acestea, dorim, în 
continuare, o prezenţă marcantă pe scena 
politică din Hunedoara, să fim parteneri 
corecţi, să fim deschişi, să fim un factor de 

stabilitate şi, atunci când suntem la 
guvernare, prin demnitarii UDMR, prin cei 
pe care îi propunem în funcţii de decizie la 
nivel central sau judeţean, să ajutăm 
dezvoltarea judeţului Hunedoara”, a spus 
Iuliu Winkler. 
 
Preşedintele UDMR Hunedoara, vorbind de 
mandatul pe care tocmai l-a încheiat în 
fruntea filialei judeţene, a precizat că au 
fost realizate multe lucruri bune, cum sunt 
cele din domeniul culturii, al educaţiei în 
limba maghiară şi al promovării dialogului 
cu societatea civilă.  
 
Iuliu Winkler şi-a exprimat speranţa ca, la 
alegerile europene, să fie o prezenţă cât 
mai mare la vot a alegătorilor  
euro-optimişti. „Cred că prezenţa la vot 
este importantă pentru consolidarea 
legitimităţii Parlamentului European, 
singurul for ales direct al UE. Eu cred că 
acea majoritate tăcută, care este însă plină 
de speranţă în viitorul UE, trebuie să iasă la 
vot şi trebuie să-şi manifeste speranţa în 
viitorul nostru comun, un viitor mai bun 
decât prezentul”, a mai declarat deputatul 
european şi liderul UDMR Hunedoara. 
În opinia lui Winkler, România trebuie să-şi 
fortifice prezenţa în Parlamentul European, 
în toate instituţiile europene prin mai multă 

consecvenţă, seriozitate şi prin mai mult 
profesionalism. 
 
La Conferinţa judeţeană de alegeri a 
UDMR Hunedoara, care s-a desfăşurat în 
aula Liceului Teoretic "Téglás Gábor" din 
Deva, au participat 108 delegaţi din partea 
celor 16 organizaţii locale.  La lucrările 
Conferinţei judeţene a participat 
preşedintele Uniunii, vicepremierul 
Kelemen Hunor, şi Borbely Karoly, secretar 
de stat în Ministerul Economiei.  
La deschiderea Conferinţei judeţene de 
alegeri au participat şi liderii filialelor 
judeţene ale partidelor politice. 

Ziua Romilor în Valea Jiului 
Tiberiu VINŢAN 
 
În 1971, la primul Congres 
internaţional al romilor, care a 
avuit loc la Londra, s-a stabilit 
ca ziua de 8 aprilie să devină 
Ziua Internaţională a Romilor.  
 
Tot atunci a fost adoptat, ca 
imn internaţional al rromilor, 
cântecul "Gelem, gelem", al 
cântăreţei Olivera Vuco, din 
cunoscutul film iugoslav "Am 
întâlnit şi ţigani fericiţi", 
peliculă ce datează din 1967. 
De asemenea, a fost adoptat 
şi steagul internaţional al 
romilor, având jumătatea de 
jos verde, simbol al câmpurilor 
înverzite, şi jumătatea de sus 
albastră, simbol al cerului 
senin, iar la mijloc o roată, 
simbolizând, pe de o parte, 
soarta, roata succesiunii vieţii, 
iar pe de altă parte 
nomadismul în relaţie cu 
spatiul originar al romilor, în 

India. În anul 2002, de 8 
aprilie, s-a sărbatorit şi jubileul 
milenar, reprezentând 1.000 
de ani de atestare a romilor în 
Europa.   
 
Şi în Valea Jiului, prezenţa 
romilor este o constantă adânc 
înrădăcinată în timp. În 
prezent, romii fac parte 
integrantă din comunităţile 
locale din Valea Jiului. Tocmai 
de aceea, decizia 
administraţiilor publice locale 
din municipiile Petroşani şi 
respectiv Vulcan de a 
organiza , pe data de 8 aprilie, 
evenimente dedicate 
comunităţilor locale ale romilor 
este pe cât de firească, pe atât 
de binevenită. 
 
Activităţile dedicate Zilei 
Internaţionale a Romilor vor 
avea loc pe 8 aprilie la sediul 
primăriilor din Petroşani şi 
Vulcan.  

Apa Serv este aproape de punerea în 
folosinţă a unei noi microhidrocentrale 

Tiberiu VINŢAN 
 
Producţia de energie electrică 
prin intermediul 
microhidrocentralelor din 
patrimoniul Apa Serv Valea 
Jiului a constituit unul dintre 
factorii care au stat la baza 
obţinerii unor rezultate 
economice pozitive în ultimii ani. 
Mai mult, directorul societăţii, 
Costel Avram, apreciază că 
acestora li se datorează şi 
echilibrarea balanţei financiare, 
fapt care a permis păstrarea 
nemodificată a preţului apei în 
Valea Jiului. 
 
În acest sens, investiţia realizată 
în primele luni ale acestui ani, 
privind construcţia unei noi 
microhidrocentrale, la Vulcan, în 
zona cunocută sub numele “La 
Brazi”, reprezintă un nou pas 
înainte în activitatea 

distribuitorului regional de apă 
din Valea Jiului.  
 
Directorul general al ASVJ, 
Costel Avram spune că, în foarte 
scurt timp, această nouă 
microhidrocentrală, a treia din 
cadrul Apa Serv (după cele de la 
Polatişte şi Valea de Peşti), va fi 
pusă în funcţiune. De altfel, 
potrivit estimărilor lui Avram, în 
cursul acestei săptămâni 
microhidrocentrala de la Vulcan 
va intra în probe.  
 
Construcţia acestui nou MHC 
este o investiţie proprie a 
societăţii Apa Serv în valoare 
totală de 150.000 de lei. Prin 
activitatea MHC-urilor proprii, 
Apa Serv şi-a asigurat însă 
indepenedenţa energetică 
pentru consum şi a livrat chiar în 
sistemul energetic naţional 
aproape 2000 de MWh în 2013. 
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În lumea cu poveşti şi flori veţi întâlni nu numai copii, 
ci şi inimoşi şi frumoşi tineri liberali petrileni 
Tiberiu VINŢAN 
 
La Petrila, de la mic la mare, 
liberalii se dovedesc a fi oameni 
de spirit, atât în vorbă, cât mai 
ales în fapte. Sub aceste  
auspicii s-a înscris şi  
evenimentul pe care Daniel 
Preda şi colegii săi din  
Organizaţia Tineretului  
Naţional-Liberal (TNL) de la 
Petrila l-au organizat  

săptămâna trecută când, într-un 
mod cât se poate de inedit, au 
marcat “Ziua Mondială a Cărţilor 
pentru Copii”. 
 
Evenimentul a avut loc chiar în 
faţa sediului PNL Petrila,  
transformat preţ de câteva ore 
în “lumea cu poveşti”. Câteva 
sute de copii s-au adunat aici, 
instantaneu, alături de părinţi şi 
bunici, atraşi nu doar de muzica 

pentru copii, ci şi de o  
senzaţională reprezentaţie a 
clovnilor invitaţi de tinerii  
liberali. Momentul de vârf al 
evenimentului l-a constituit însă 
distribuirea celor peste 450 de 
volume de poveşti, povestiri, 
benzi desenate şi alte cărţi  
pentru copii, pe care liberalii de 
la organizaţia PNL Petrila le-au 
strâns la îndemnul colegilor lor 
de la organizaţia de tineret, 
pentru a le dărui, în această zi 
specială, copiilor din Petrila.  
 
“În primul rând, ca liberali, cred 
că este de datoria noastră să 
promovăm în rândul oamenilor 
din oraşul nostru toate  
aspectele care ţin de cultură. 
Asta cu atât mai mult cu cât 
Petrila are un nume cu  
puternică rezonanţă în ceea ce 
priveşte creaţia literară. De data 
aceasta, folosind “Ziua  
Internaţională a Cărţii pentru 
Copii” am dorit ca prin simplul 
gest de a le dărui copiilor din 
Petrila o carte de poveşti să 
contribuim la atragerea lor spre 
lectură, spre cărţile copilăriei, 
spre minunata lume a  
poveştilor. Iar faptul că am  
întâlnit câteva sute de copii care 
au fost absolut încântaţi să  
primească o carte, ne face să 
credem că demersul nostru a 
fost unul reuşit”, ne-a declarat 
preşedintele tinerilor liberali din 
Petrila, Daniel Preda. 
 
La rândul său, preşedintele PNL 
Petrila, Costel Avram, s-a  
declarat încântat de succesul 
acţiunii derulate de tinerii liberali 
petrileni. “Sunt absolut  
fascinat de ceea ce am văzut 
astăzi la Petrila. Mărturisesc că 
nu am ştiut ce pun la cale 
colegii mei de la organizaţia de 
tineret a PNL Petrila, dar trebuie 
să recunosc că iniţiativa lor s-a 
dovedit a fi una deosebit de  
frumoasă, motiv pentru care 
vreau să-i felicit, atât pe Daniel 
Preda, cât şi pe toţi membri  
organizaţiei liberale de tineret”, 
a declarat Costel Avram. 
 
La succesul acestei acţiuni au 
contribuit din plin majoritatea 
membrilor PNL Petrila, dar şi 
alţi oameni de suflet care au 

înţeles să doneze o carte de 
poveşti pentru copiii Petrilei. 
Unul dintre oamenii care a pus 
umărul şi la reuşita acestui 
eveniment este consilierul local 
PNL Doiniţa Bălănesc. Liderul 
organizaţiei de femei a PNL 
Petrila, cea care a iniţiat o  
acţiune similară, anul trecut, de 
“Ziua Internaţională a Cărţii”, 
recunoaşte că acţiunea tinerilor 
liberali a fost una cu emoţii mai 
profunde. “Cred că nu este o 
satisfacţie mai mare pentru un 
om şi mai ales pentru un liberal 
decât să vadă pe chipul unui 
copil un zîmbet, iar în priviri să-i 
zărească bucuria de a răsfoi o 
carte de poveşti. Pentru că  
ne-au oferit această bucurie, 
prin succesul acestui frumos 
eveniment, vreau să-i felicit pe 
tinerii liberali ai Petrilei care ne 
demonstrează, şi în acest fel, 
că PNL are un viitor strălucit la 
Petrila”, a declarat Doiniţa 
Bălănesc. 
 
Nu numai cărţile pentru copii, ci 
şi distracţia la maxim au făcut 
parte din reţeta unui eveniment 
apreciat, la unison, de toată  
lumea. Poate mai puţin doar de 
cătreprimarul Păducel care  
constată pe zi ce trece că,  
precum în basmele copilăriei, la 
Petrila PNL creşte într-o zi cât 
alţii în două şi într-un an cât alţii 
în nouă. Pentru că şi petrilenii  
s-au convins că dacă ai carte, 
neîndoielnic ai şi parte ! 

Vedeţi mai multe imagini de la 
acest eveniment în ediţia  
electronică a ziarului, la adresa 
www.afacerivj.wordpress.com 
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ziua de curăţenie generală şi de  
respect pentru natură a cetăţenilor 

din municipiul Petroşani 

Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru al treilea an consecutiv, mai bine de 
o mie de oameni, în special tineri, din  
municipiul Petroşani, s-au mobilizat la  
acţiunea de voluntariat organizată de  
Primăria municipiului Petroşani sub  
genericul “Ziua Verde”. Acestora li s-au  
alăturat membri ai unor organizaţii  
neguvernamentale reprezentative de pe 
raza municipiului Petroşani şi cetăţeni 
dorinici să se implice personal în această 
frumoasă acţiune de voluntariat.  
 
Izvorâte din propunerea lansată în cadrul 
Forumului Pro Urbis de la Petroşani de  
către părintele ortodox Octavian Pătraşcu, 
acţiunile programate în cadrul Zilei Verzi au 
fost organizate în acest an într-un fericit 
parteneriat cu nou înfiinţata asociaţie de 
interes public “Casa Pro Urbis”.  
Preşedintele acestei asociaţii, Eduard  
Wersanski arată, de altfel, că “aceasta este 
prima acţiune majoră care se desfăşoară 
sub egida asociaţiei Casa Pro Urbis”. Tot în 
premieră, Ziua Verde a venit, anul acesta, 
însoţită şi de organizarea unui Târg al 
Florilor în municipiul Petroşani.  
 
Conştienţi că “O viaţă sănătoasă într-o 
lume curată” nu înseamnă doar un simplu 
motto al unei acţiuni care trebuie bifată în 
calendarul activităţilor extracurriculare, ci 
realmente un mod de viaţă, tinerii din  
Petroşani au împărţit oraşul în sectoare de 
lucru şi, doar în câteva ore, au reuşit să-l 

cureţe de hărtii şi alte resturi menajere 
abandonate pe domeniul public, de oameni 
care n-au înţeles încă faptul că viaţa într-o 
comunitate a  secolului XXI impune  
respectarea unor minime reguli de respect 
pentru mediul înconjurător. De altfel, şi  
primarul municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi, este ferm convis că prin aceste 
gen de activităţi, “reuşim să transmitem un 
mesaj pozitiv, un mesaj prin care toată  
lumea să înţeleagă că Petroşaniul este 
casa noastră, a tuturor celor care locuim 
aici şi fiecare în parte avem datoria de a 
păstra curăţenia şi a respecta bunurile din 
oraş, aşa cum facem şi acasă.” Similar, 
părintele Octavian Pătraşcu este convins 
că “fiecare dintre noi avem datoria şi putem 
face în aşa fel încât Ziua Verde să poată fi 
celebrată, la Petroşani, în fiecare zi.” 
 
O atenţie aparte a fost acordată în acest an 
zonei de agrement “Brădet”, reamenajată 
de administraţia locală din municipiul  
Petroşani în cadrul proiectului european 
privind modernizarea centrului civic şi a 
parcurilor din zona centrală a oraşului. 
Membri Asociaţiei “Casa Pro Urbis”  
consideră că în această frumoasă zonă de 
agrement trebuie continuate eforturile de 
modernizare şi dotare, astfel încât ea să 
redevină o destinaţie de interes pentru  
cetăţenii Petroşaniului, dar şi pentru turişti. 
În acest sens, dincolo de curăţenie -  
obiectiv pentru care, la Ziua Verde, în acest 
an, s-au mobilizat aproape 100 de voluntari 
de la Şcoala IG Duca, dar şi de la Asociaţia 

Pro Parâng, Asociaţia Casa Pro Urbis şi 
Subfiliala de Cruce Roşie Petroşani -  
primarul Petroşaniului a dispus amenajarea 
unui număr de 7 filigorii şi 3 cişmele de 
apă. Iar investiţiile vor continua.  
 
În ansamblu, şi ediţia din acest an a Zilei 
Verzi a fost, la Petroşani, o reuşită. O  
reuşită atât prin activităţile de curăţenie 
generală derulate, cât mai ales prin  
coagularea comunităţii locale într-un  
obiectiv comun, pentru care participanţii 
merită din plin caldele mulţimiri ale edililor. 
“Mulţumesc tuturor celor ce au participat la 
Ziua Verde, eveniment al comunităţii 
noastre, ajuns la ediţia a III-a. Mulţumesc 
membrilor asociaţiei Casa Pro Urbis 
împreună cu care am organizat acest 
eveniment. Mulţumesc elevilor şi 
profesorilor acestora care au manifestat din 
nou atitudinea civică necesară într-o urbe 
civilizată. Sper ca numărul de saci cu 
deşeuri colectate de tinerii noştri, să scadă 
în anii următori. Acesta ar fi cel mai 
important efect al dezvoltării unei atitudini 
cetăţeneşti normale”, a mai declarat 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi.  

 
Urmăriţi un reportaj filmat la acest eveniment, în 

cadrul emisiunii “Exclusiv”, difuzată marţi,  
8 aprilie, ora 18,00 la Kapital TV şi distribuită în 

ediţia electronică a ziarului, la adresa 
www.afacerivj.wordpress com/productie tv 
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Medalia de aur şi premiul special din Hong Kong pentru 
inventatorul hunedorean Corneliu Birtok-Băneasă la Salonul de 
Invenţii de la Geneva 
Sorin BLADA 
 
Inginerul auto Corneliu Birtok-
Băneasă a reuşit să câștige 
medalia de aur şi premiul 
delegației din Hong Kong la 
Salonul Internaţional de Invenţii 
de la Geneva cu un dispozitiv de 
transfer al aerului care reduce 
consumul de carburant cu peste 
5% la camioane şi autobuze, în 
condiţii de trafic.  
 
"Am fost jurizat de patru membri 
ai unui juriu internaţional, 
specialişti în industria auto. 
Aceştia au apreciat 
aplicabilitatea invenţiei mele, în 
special eficienţa în cazul 
autobuzelor, unde viteza de 
deplasare este redusă şi sunt 
multe opriri. Cu toate acestea, 
dispozitivul dinamic de transfer 
al aerului (DDTA) îşi păstrează 
eficienţa, iar consumul de 
carburant se reduce cu până la 
7%", a declarat sâmbătă, pentru 
AGERPRES, inventatorul 
Corneliu Birtok-Băneasă, aflat 
încă la Geneva. 
 
Invenţia inginerului din Deva a 
fost testată de acesta timp de 
trei ani, pe camioanele unei 
firme din Deva. Probele practice 
au arătat o reducere a 
consumului de carburant cu  
5-7% și o creştere a puterii 
motorului cu 4%, în condiţii de 
trafic normal. Rezultatele au fost 
confirmate și în condiţii de 
laborator, la Facultatea de 
Inginerie din Hunedoara. 

"Dispozitivul este testat acum şi 
pe autobuzele companiei de 
transport local din municipiul 
Alba Iulia, iar rezultatele sunt 
foarte bune", a adăugat Corneliu 
Birtok-Băneasă. 
 
Potrivit inventatorului, 
dispozitivul pe care l-a creat a 
intrat în atenția Asociaţiei 
Române pentru Transport Rutier 
Internaţional (ARTRI), care ar 
putea fi interesată să 
promoveze invenţia pe 
camioanele sale. Un calcul 
efectuat de inginerul auto, 
înainte de a pleca la Geneva, 
arăta că la o firmă de transport 

în care 
maşinile pot 
parcurge chiar 
şi un milion de 
kilometri pe an 
reducerea de 
carburant rezultată 
prin aplicarea invenţiei 
ar putea duce la scăderi 
semnificative ale costurilor. 
"Gândiţi-vă la o reducere a 
consumului cu numai doi litri la 
suta de kilometri. Pe ansamblu, 
rezultă o economie substanţială, 
deloc de neglijat în condiţiile şi 
la preţurile actuale ale 
carburanţilor", explică inginerul 
auto. 
 
De altfel, ARTRI l-a sprijinit pe 
Corneliu Birtok-Băneasă să 
participe la Salonul Internaţional 
de Invenţii de la Geneva, după 
ce acesta a fost selectat în 
delegaţia României de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 
În ceea ce priveşte actuala 
ediţie a Salonului Internațional 
de Invenții de la Geneva, 
desfăşurat în perioada 2-6 
aprilie, Corneliu Birtok-Băneasă 
a remarcat prezenţa mare a 
invențiilor provenite din ţările 
asiatice. În acest context, 

delegaţia inventatorilor din Hong 
Kong i-a acordat românului 
premiul pentru cea mai bună 
inovaţie (Best Innovation 
Award). 
 
Inginerul din Deva este 
cunoscut în lumea ştiinţifică 
pentru invenţiile sale destinate 
autovehiculelor, primul dispozitiv 
fiind un filtru de aer special care 
permite reducerea consumului 
de benzină cu 10% la 
autoturisme și autoutilitare. 
Invenţia a fost pusă în practică 
sub forma unui produs ce poate 
fi folosit de beneficiarii direcţi 
sub forma unui kit de instalare. 
 
Corneliu Birtok-Băneasă se află 
la cea de-a şasea participare la 
Salonul Internaţional de Invenţii 
de la Geneva, fiind medaliat cu 
aur în anii 2010, 2012 şi 2013, 
cu argint în 2009 şi cu bronz în 
2011. 
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Asfalt nou pe străzile din Centrul vechi al 
Vulcanului 
Tiberiu VINŢAN 
 
Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii rutiere şi 
pietonale în toate zonele 
municipiului Vulcan este una 
din principalele direcţii de 
acţiune pe care şi le-a 
propus, pentru acest 
mandat, primarul Gheorghe 
Ile.  
 
Este evident faptul că, în 
ultimii ani, în acest sens, au 
fost făcuţi paşi importanţi, 
aşa cum la fel de evident 
este şi faptul că încă mai 
sunt multe de făcut până 
când Vulcanul va avea peste 
tot străzi şi trotuare demne 
de statul Vulcanului de oraş 
turistic european.  
 
Din fericire, autorităţile 
locale au în vedere toate 
străzile pe care mai trebuie 
făcute reparaţii şi 
modernizări. Zilele acestea, 
a venit rândul cetăţenilor din 
zona de nord a Centrului 
vechi, mai exact din cartierul 
situat în zona cuprinsă între 
magazinul comercial Penny 
şi biserica ortodoxă de lângă 
Şcoala generală “Teordora 
Lucaciu”.  
 
Aici, angajaţii firmei care a 
început încă din toamna 
anului trecut lucrările de 
reabilitare a carosabilului, au 

început acum turnarea unui 
nou covor de asfalt. Primarul 
municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile, spune că, 
până s-a ajuns la acest 
stadiu al lucrărilor, au fost 
schimbate bordurile şi s-au 
creionat trotuare noi pentru 
pietoni, iar de săptămâna 
trecută a început turnarea 
noului covor de asfalt.  
 
Lucrările vor continua în 
perioada următoare, prin 
modernizarea infrastructurii 
rutiere şi pietonale în zona 
cuprinsă între Poştă şi 
magazinul Profi, în spatele 
blocurilor de pe bulevardul 

Mihai Viteazu, cunoscute 
oamenilor drept “zona Unic”.  
 
“Ceea ce reuşim acum să 
ducem la bun sfârşit în acest 
cartier al vechiului centru al 
oraşului nostru este o 
promisiune mai veche pe 
care am făcut-o cetăţenilor 
de aici şi pe care, din 
diverse motive, a trebuit să o 
decalăm de mai multe ori. 
Mă bucur că, în sfârşit, am 
reuşit să ducem la bun 
sfârşit şi acest proiect, cu 
atât mai mult cu cât el era 
unul absolut necesar. Vom 
continua cu lucrările la 
drumuri şi trotuare, în zonele 
secundare ale oraşului, în 
cartierele dintre blocuri, atât 
anul acesta cât şi în anii 
următori, până când la 
Vulcan vom avea o reţea de 
drumuri demnă de statutul 
nostru urban”, spune 
Gheorghe Ile.  

CSM Petroşani a preluat numele-fanion 
al sportului din Valea Jiului: Jiul 
Lucian ISPAS 
 
CSM Petroşani a devenit cu acte în 
regulă CSM Jiul Petroşani, printr-o 
hotărâre a Consiliului Local 
Petroşani, „mutarea” fiind apreciată 
atât de comunitatea locală din 
Petroşani, cât mai ales de către 
către oficialii de la echipa de fotbal 
Jiul.  
 
„Este un pas important pentru noi 
şi un semn că Primăria Petroşani a 
respectat promisiunile pe care le-a 
făcut. Cu siguranţă, suntem pe 

drumul cel bun”, a declarat 
managerul echipei de fotbal, Marin 
Tudorache.  
 
Proioectul de Hotărâre propus, în 
acest sens Consiliului local al 
municipiului Petroşani de către 
primaruzl Tiberiu Iacob Ridzi, la 
şedinţa din ultima zi a lunii martie, 
a fost aprobat în unanimitate de 
voturi. Astfel, actuala echipă Jiul 
care activează în Liga a IV-a va 
putea trece sub patronajul noului 
club din sezonul viitor, 2014-2015, 
care va demara în această vară.  

Blocurile din oraşul Uricani ar 
putea fi reabilitate cu bani 
europeni 
Tiberiu VINŢAN 
 
Primarul oraşului 
Uricani este conştient 
de faptul că una din 
problemele cele mai 
mari cu care se 
confruntă în prezent 
oamenii din Uricani este legată de 
nevoia reabilitării termice şi estetice a 
blocurilor, mai ales în zona oraşului 
vechi. 
 
În acest sens, Dănuţ Buhăescu este 
preocupat de identificarea celor mai 
bune soluţii pentru rezolvarea acestei 
probleme.  Una dintre acestea ar putea 
veni chiar de la Uniunea Europeană, 
care a prevăzut pentru bugetul 2014-
2020 fonduri pentru astfel de investiţii. În 
vederea accesării banilor, comunităţile 
locale trebuie să se organizeze în aşa fel 
încât să poată face faţă regulilor impuse 
de UE pentru accesarea acestor fonduri. 
În acest context se înscriu şi demersurile 
pe care Primăria Oraşului Uricani le face 
acum pentru a convinge oamenii de 
necesitatea de a-şi constitui asociaţii de 
proprietari pentru a putea fi incluşi în 
programul european de reabilitare a 
blocurilor.  
 
Dănuţ Buhăescu spune că deja 
semnalele primite în acest sens de la 
cetăţeni sunt foarte bune şi chiar îşi 
manifestă optimismul cu privire la 
accesarea fondurilor necesare pentru 
reabilitarea primelor 20 de blocuri din 
Uricani încă de anul viitor, blocuri pentru 
care deja se lucrează la documentaţiile 
necesare.  
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Prin talent şi solidaritate, tinerii de la 
Crucea Roşie Vulcan fac, prin cântec,  

zâmbet şi atitudine, mulţi copii fericiţi ! 
Tiberiu VINŢAN 
 
“Un cântec, un zâmbet, un 
copil fericit !” Propoziţia de 
mai sus nu reprezintă doar o 
înşiruire de cuvinte frumoase, ci 
un obiectiv prin care tinerii din 
cadrul Subfilialei de Cruce 
Roşie din municipiul Vulcan îşi 
propun să acţioneze, pe de o 
parte, pentru a demonstra o 
dată în plus, că Vulcanul este o 
adevărată pepineră de talent şi, 
pe de altă parte, pentru a aduce 
zîmbetul necesar unor sărbători 
fericite în familiile celor cu nevoi 
din comunitatea locală.  
 
Pentru al treilea an consecutiv, 
spectacolul caritabil realizat de 
Subfiliala de Cruce Roşie,  
condusă de inimosul său  
preşedinte Daniel Hălăstăuan, a 
făcut dovada că tinerii  
Vulcanului sunt OAMENI în 
toată puterea cuvântului.  
Numărul mare de tineri care  
n-au pregetat să cumpere un 
billet la showul anual al Crucii 
Roşii, au umplut până la refuz 
sala cinematografului din  
Vulcan. Spre surpriza chiar şi a 
viceprimarului Cristian  
Merişanu, prezent la eveniment, 
care nu-şi imagina că cele 450 
de locuri ale sălii se vor dovedi 
vreodată insuficiente pentru un 
spectacol cu bilet.  
 
Cei care au prins însă un loc, 
au avut toate motivele să se 
declare mulţumiţi. Pe de o 
parte, din banii strânşi de pe 
bilete, Subfiliala de Cruce Roşie 
a reuşit să acopere toate  
cheltuielile organizării  
spectacolului caritabil şi să 
rămână şi cu 3.780 de lei, bani 
care vor fi utilizaţi pentru  
achiziţionarea de produse 
specifice sărbătorilor de Paşte 
(cozonaci, ouă roşii, ciocolată 
etc.) care vor fi oferite unui  
număr de 63 de familii din  
Vulcan cu venituri modeste şi 
cu foarte mulţi copilaşi.  
 
Pe de altă parte însă, bucuria a 
fost dublată de şansa de a 
putea viziona un spectacol de 

excepţie, susţinut de tineri de 
excepţie ai Vulcanului. Nume 
devenite deja un punct de reper 
pe orice afiş de spectacol din 
Valea Jiului şi nu numai,  
precum ale unor solişti precum 
Lorena Lalu, Călin Tacea,  
Adelina Lupan, Alexandra 
Dabija şi formaţii precum The 
Broken Legs, ori cel al  
dansatorilor renumiţi din cadrul  
ansamblului Parângul Petroşani 
sau Vivace Crew din Vulcan 
ş.a. au reuşit să impresioneze şi 
la spectacolul caritabil al Crucii 
Roşii din municipiul Vulcan. 
Unde mai punem la socoteală 
că acestora li s-au adăugat şi 
campionii clubului de karate 
“Pantera neagră” sau uimitorul 
dansator Rareş Borşa.  
 
Cu asemenea “ingrediente”  
artistice, spectacolul Crucii 
Roşii s-a dovedit a fi nu doar 
unul caritabil, ci şi unul absolut 
senzaţional.  
 
Dincolo de aplauzele cuvenite 
artiştilor, în mod evident la fel 
de multe aplauze li se cuvin  
celor care, prin activitatea lor 
voluntară de zi cu zi, au făcut 
posibil ca Subfiliala de Cruce 
Roşie din municipiul Vulcan să 
fie cel mai activ şi cel mai vizibil 
ONG din Valea Jiului în anul 
2013, fapt care i-a adus  
preşedintelui acesteia şi unul 
din râvnitele “Premii Exclusiv” la 
gala de excelenţă din acest an. 
Tot sub zodia excelenţei, s-au 
înscris şi cele câteva diplome 
pe care Daniel Hălăstăuan a 
dorit să le acorde, în cadrul 
acestui eveniment, unor oameni 
a căror implicare a făcut ca 

fenomenul Crucii Roşii să 
devină un pilon al comunităţii 
locale din municipiul Vulcan. 
Printre laureaţii Crucii Roşii  
Vulcan din acest an s-au  
numărat primarul Gheorghe Ile 
(pentru sprijinul constant dat 
Crucii Roşii), dr. Maria 
Berghean (pentru activitatea de 
un sfert de secol dedicată Crucii 
Roşii), Flori Grecea (pentru  
proiectul organizaţiei de Cruce 
Roşie din Petrila destinat  
activităpţilor medicale din satul 
Răscoala), Cristian Andruşca 
(pentru coordonarea echipei de 
tineret a Crucii Roşii Vulcan), 
Feraru Emanoel (pentru cel 
mai bun voluntar), Stoica Luiza 
(pentru cea mai bună  
voluntară), Vandraş Denisa, 
Urzică Alina, Cioacă Mariana, 
Pleşan Raluca (toţi laureaţi  
pentru derularea proiectului de 
succes “Piticot”) şi Biro Robert 
(pentru cel mai activ voluntar). 
 
“Doresc să-i felicit pe voluntarii 
Crucii Roşii din Vulcan pentru 
organizarea acestui spectacol 
caritabil ca, de altfel, pentru  
activitatea lor constantă şi  
activă în viaţa comunităţii  
noastre. Cred că valorile umane 
care modelează tinerii voluntari 
sunt necesare tuturor  
cetăţenilor comunităţii noastre” 
apreciază primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile. 
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Liceul Tehnologic “Retezat” din Uricani gazda târgului judeţean 
al firmelor de exerciţiu 
Tiberiu VINŢAN 
 
La doar trei ani de la înfiinţarea 
sa, Liceul Tehnologic Uricani  
şi-a dat săptămâna trecută  
examenul maturităţii, odată cu 
desemnarea sa drept gazdă a 
ediţiei din acest an a “Târgului 
judeţean al firmelor de  
exerciţiu”, un eveniment  
important pentru liceele cu profil  
tehnologic din judeţul  
Hunedoara. Pentru buna  
organizare a evenimentului,  
directorul Liceului “Retezat” din 
Uricani a beneficiat, ca de  
fiecare dată, de susţinerea  
Primăriei oraşului Uricani, care 
a acoperit costurile necesare 
derulării acestui eveniment care 
a transformat, preţ de o zi,  
oraşul de la marginea de vest a 
Văii Jiului, în Capitala  
business-ului de exerciţiu din 
judeţul Hunedoara. 
 
Nu mai puţin de 8 licee 
tehnologice din tot judeţul  
Hunedoara au participat la cea 
de-a doua ediţie regională a 
Târgului firmelor de excerciţiu, 
prilej cu care au fost prezentate 
ofertele a 23 de firme de  
exerciţiu. Potrivit organizatorilor, 
„Târgul firmelor de exerciţiu” 
reprezintă un bun prilej pentru 
elevi să-şi dezvolte 
competenţele manageriale, de 
comunicare în limba română şi 
chiar engleză, dar şi de 
promovare a conceptului de 
firmă de exerciţiu la nivel local. 
„Pentru liceenii hunedoreni, 
evenimentul a reprezentat un 
adevărat schimb de experienţă. 
Fiecare echipă coordonatoare a 
unei firme virtuale a prezentat în 
cadrul evenimentului o ofertă a 
întreprinderii, un site al 
acesteia, dar şi spoturile 
publicitare ale firmei. În cadrul 
acţiunii au fost amenajate 

standuri de prezentare ale 
acestor firme”, a declarat 
coordonatorul proiectului, 
profesorul Bogdan Bădău.  
 
Fără îndoială, standul prezentat 
de elevii de la Liceul Tehnologic 
“Retezat” Uricani a fost unul 
dintre cele mai apreciate, atât 
prin calitatea exponatelor, cât 
mai ales prin subiectul central al 
acestuia care vizează 

promovarea proiectului de 
dezvoltare a turismului în Valea 
Jiului, proiect intitulat “Castelul 
din Carpaţi”. Aşa a luat naştere 
„Castelul din Carpaţi SRL”, o 
firmă virtuală bine pusă la 
punct, care cuprinde oferte de 
cazare, servicii de echitaţie şi 
de alpinism, după modelul unei 
firme reale de profil. Mai mult 
decât atât, tinerii s-au gândit şi 
cum ar putea atrage cât mai 
mulţi turisţi cu o astfel de firmă, 
astfel că au înfiinţat şi un site 
online al întreprinderii. „Hotelul 
Castelul din Carpaţi are 150 de 
camere spaţioase, fiecare dintre 
ele oferind clienţilor vedere 
asupra ansamblului de fortificaţii 
militare. Camerele păstrează 
elemente de arhitectură 

originale care împreună cu 
mobilierul creează un stil de 
înaltă clasă. Cele situate în 
aripa sudică a hotelului au 
vedere spre Traseul celor Trei 
Fortificaţii, unde accesul este 
gratuit pentru clienţii hotelului. 
De la ferestrele camerelor, 
oaspeţii au prilejul de a urmări 
ceremonialul de execuţie a 
salvelor de tun. O altă 
panoramă deosebită este 
oferită şi de camerele situate în 
aripa estică a hotelului. Oraşul 
Uricani, situat pe un picior de 
plai binecuvântat de Dumnezeu, 
ocupă un loc important în 
peisajul Văii Jiului, fiind situat în 
partea de vest a depresiunii, la 
o altitudine de 715 m. Cadrul 
natural, de un pitoresc aparte, 

oferă turiştilor posibilităţi de 
odihnă, destindere şi sport, atât 
vara cât şi iarna”, se arată în 
caracterizarea firmei de 
exerciţiu „Castelul din Carpaţi 
SRL”.  
 
Alte standuri care au atras 
atenţia juriului, format din 
profesori ai liceelor tehnologice 
din judeţul Hunedoara, de 
inspectorii şcolari Marta Mate şi 
Dana Luiza Cioară, dar şi din 
reprezentanţi ai Consiliului local 
şi Primăriei Uricani, au fost cele 
realizate de elevii Colegiului 
“Hermes” din Petroşani sau ai 
Colegiului Tehnologic din Deva. 
 
Prezent la eveniment, primarul 
oraşului Uricani a ţinut să 
precizeze că “acest experiment 
educaţional este unul deosebit 
de interesant şi de util, totodată, 
având în vedere faptul că el le 
poate deschide tinerilor apetitul 
pentru business încă de pe 
băncile şcolii”. Primarul oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu speră 
ca o bună parte din elevii care, 
cu acest prilej, doar s-au jucat 
de-a capitalismul, să-şi 
transfere, mai târziu 
competenţele în viaţa reală, 
devenind oameni de afaceri de 
succes. Aşa cum Uricaniul deja 
are câteva modele în acest 
domeniu.  
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Medicii din Petroşani au aflat noutăţi despre “Dializa Peritoneală”, de la 
reputatul chirurug dr. Cătălin Buga 
Simona PĂTRĂŞCOIU 
 
IHS Medical School, în 
parteneriat cu Centrul de 
Nefrologie şi Dializă IHS 
Petroşani au organizat, la 
începutul acestei luni, un inedit 
curs medical cu tema “Dializa 
Peritoneală”. Cursul a fost 
susţinut de de către dr. Cătălin 
Buga, medic chirurg la Spitalul 
Clinic “Dr. Ioan Cantacuzino”, 
Bucureşti. 

 
Potrivit organizatrorilor, cursul a 
constituit o relevantă experienţă 
pentru asistenţii medicali şi 
medicii din specializările 
chirurgie, nefrologie şi ATI din 
Spitalul Clinic de Urgenţă 
Petroşani şi de la Centrul de 
Nefrologie şi Dializă IHS. Cursul 
a inclus atât prezentări teoretice 
ale metodei de dializă 
peritoneală, cât şi demonstraţii 
operatorii, tehnici de îngrijire şi 
urmărire post-operatorie a 
pacientului.  
 
“Deşi este o metodă de 
supleere a funcţiei renale mai 
fiziologică decât hemodializa, 
prezentând în acelaşi timp 
avantaje de natură economică, 
dializa peritoneală este în 
cădere liberă în România, 
tendinţă care se manifestă la 
nivelul întregii Europe. 
Principala temere este legată 
de complicaţiile metodei, însă 
aici sunt foarte importante 
angajamentul echipei 
multidiscipilinare de îngrijire şi 
educaţia pacientului şi a familiei 

sale. Pentru pacienţii care nu au 
contraindicaţii, dializa 
peritoneală ar trebui să fie 
prima metodă terapeutică 
prezentând o serie de avantaje, 
incluzând o autonomie 
crescută, posibilitatea reluării 
sau menţinerii vieţii profesionale 
şi sociale şi controlul asupra 
condiţiei lor”, a declarat Dr. 
Cătălin Buga. 
 

Având ca domenii de interes 
chirurgia generală la pacientul 
diabetic, herniile şi eventraţiile, 
dializa peritoneală, piciorul 
diabetic, rănile cronice, 
intervenţiile clasice şi 
laparoscopice abdominale, Dr. 
Cătălin Buga a realizat prima 
intervenţie chirurgicală pentru 
dializa peritoneală în România. 
Dr. Buga continuă să fie un 
promotor al acestei metode 

susţinând cursuri teoretice şi 
practice pentru echipe 
multidisciplinare implicate în 
dializa peritoneală. 
 
“IHS promovează conceptul de 
îngrijire integrată a pacientului, 
unic pe piaţa serviciilor 
medicale de dializă din 
România. Astfel, sistemul IHS 
nu se adresează numai 
persoanelor cu boală cronică de 
rinichi în stadiile care necesită 
dializă, ci şi celor care prezintă 
factori de risc pentru 
dezvoltarea afecţiunilor renale, 
sau celor cu afecţiuni renale 
cunoscute, în diferite stadii de 
evoluţie. Conform viziunii IHS 
asupra bolilor cronice de rinichi, 
colaborarea multidisciplinară şi 
asistenţa integrată a pacienţilor 
cu afecţiuni complexe sunt 
esenţiale în îmbunătăţirea 
calităţii vieţii acestora”, a 
declarat Dr. Petronela 
Şodolescu, medic şef al 
Centrului de Nefrologie şi 
Dializă IHS Petroşani. 

Relaţii la telefon 0722-807.221 
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Pericolul bolilor transmisibile prin vectori constituie tema centrală de 
dezbatere din acest an a “Zilei Mondiale a Sănătăţii” 
Dr. Cecilia BIRĂU 
 
         Ziua Mondială a Sănătăţii 
se celebrează în fiecare an în 
data de 7 aprilie, pentru a 
marca întemeierea Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS) în 
anul 1948 şi reprezintă o 
oportunitate pentru locuitorii din 
orice comunitate să se implice 
în activităţi care pot duce la o 
stare de sănătate mai bună.În 
acest an campania se 
desfăşoară sub sloganul 
„Entităţi mici, pericol mare!” 
şi are ca tema „bolile 
transmise prin vectori”. 
 
 Scopul  campaniei este de a 
sensibiliza populaţia, 
profesioniştii din domeniul 
sănătăţii şi autorităţile publice în 
privinţa ameninţării pe care o 
reprezintă vectorii şi bolile 
transmise prin aceştia şi 
stimularea familiilor şi 
comunităţilor pentru a acţiona şi 
a se proteja. 
 
Vectorii sunt entităţi mici 
(ţânţarii, muştele, gândacii, 
căpuşele, melcii de apă dulce) 
care pot transmite boli de la o 
persoană la alta şi dintr-un loc 
în altul. Aceştia ne pot pune 
sănătatea în pericol atât acasă, 

cât şi atunci când călătorim. 
Campania organizată în anul 
2014, cu ocazia Zilei Mondiale a 
Sănătăţii, se concentrează 
asupra unor vectori importanţi şi 
a bolilor pe care aceştia le pot 
cauza, precum şi asupra a ceea 
ce putem face pentru a ne 
proteja. 
 
Bolile transmise prin vectori 
sunt răspunzătoare pentru 17% 
din povara globală estimată 
pentru toate bolile infecţioase. 
Boala transmisă prin vectori cu 
cea mai mare mortalitate, 
malaria, a cauzat în 2010 
aproximativ 660.000 de decese. 
În România, în anul 2011 s-au 
înregistrat 40 de cazuri de 
malarie, iar în anul 2012, au fost 
notificate 32 cazuri confirmate, 
toate de import.  
 
Totuşi, boala transmisă prin 
vectori cu cea mai mare 
creştere în lume este febra 
Denga, cu o creştere de 30 de 
ori a incidenţei în ultimii 50 de 
ani. În prezent, 40% din 
populaţia lumii este ameninţată 
de febra Denga. În 2012, o 
izbucnire epidemică din insulele 
Madeira (Portugalia) s-a soldat 
cu peste 2.000 de îmbolnăviri şi 
identificarea a 80 de cazuri de 

import în alte 10 ţări europene. 
În România s-au raportat 2 
cazuri confirmate în 2011 şi 3 
cazuri în 2012 (călători în 
Thailanda şi Madeira). 
 
Alte boli transmise prin vectori 
sunt: Infectia cu virusul West 
Nile, Borrelioza Lyme, 
Encefalita de capuşă, Febra 
butonoasă, Febre hemoragice, 
Leishmanioza, Filarioza, 
Tripanosomiaza americană, 
Tripanosomiaza africană, 
Onchocercoza, Schistosomiaza. 
 
Din fericire, în judeţul 
Hunedoara nu a fost raportat 
niciun caz de infecţie cu virusul 

West Nile în anul 2013. Cu 
toate acestea, controlul 
vectorilor rămâne principala 
măsură de reducere a 
transmiterii bolilor la nivel 
comunitar. 
 
Compartimentul Evaluarea, 
Promovarea Sănătăţii şi 
Educaţie pentru Sănătate din 
cadrul DSP Hunedoara va 
organiza campania “Ziua 
Mondială a Sănătăţii”, pentru 
Valea Jiului acţiunea fiind 
prevăzută a avea loc în data de 
9 aprilie, ora 11,00 la Colegiul 
Naţional “Mihai Eminescu” şi 
Şcoala Generală “Avram 
Stanca.” 

“Fotoreporter junior” vă propune o 
călătorie în imagini prin România 

Lucian ISPAS 
 
Asociaţia culturală “Iosif 
Tellmann” din Lupeni, 
Sindicatul “Muntele” şi 
redacţia ziarelor “Afaceri 
în Valea Jiului” şi 
“Curierul Văii Jiului” 
organizează o nouă ediţie 
a concursului 
“Fotoreporter junior”. 
Tema din acest an 
este ,,Cǎlǎtor prin ţara 
mea’’. 
 
Fotografia prezentǎ în 
concurs trebuie sǎ fie de 
mǎrime A4, pusǎ în folie 
iar eticheta va conţine: 

numele, şcoala şi 
localitatea elevului, iar pe 
verso numele profesorului 
coordonator. Fotografia 

trebuie însoţitǎ de un 
reportaj, care va cuprinde 
date importante despre 
aceste obiective, astfel 
încât sǎ punǎ în evidenţǎ 
bogǎţiile şi frumuseţile 
patriei noastre. 
 
Lucrǎrile vor fi predate 
pânǎ în data de 
30.04.2014, la Galeria de 
Artǎ ,,Iosif 
Tellmann’’Lupeni. 
 
Relaţii la numărul de  
telefon: 0726084047. 
Vernisajul şi festivitatea 
de premiere vor avea loc 
în data de 16.05.2014.  
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Capitala  
de pe graniţa a  

trei ţări europene:  
Slovacia, Austria, Ungaria 

Tiberiu VINŢAN 
 
Încă din cele mai vechi timpuri, istoria şi 
cultura capitalei de astăzi a Slovaciei - 
Bratislava, oraş situat la doar 50 de 
kilometri de Capitala fostului Imperiu 
Austro-Ungar (Viena), a fost marcată de 
unguri şi bavarezi, care şi-au disputat 
dreptul de a stăpâni străvechea cetate a 
Bratislavei, astăzi cel mai important simbol 
al oraşului. Deşi a primit oficial numele de 
Bratislava abia în 1919, după încheierea 
Primului Război Mondial, denumirea 
datează de la 1837. Cu toate acestea, 
ungurii, spre exemplu, o denumesc şi astăzi 
(inclusiv pe indicatoarele rutiere de pe 
autostrada ce duce spre această destinaţie) 
Pojoni, în timp ce germanii o numesc în 
continuare Pressburg. 
 
Bratislava, te întâmpină cu liniştea şi 
curăţenia tipice metropolelor europene cu 
care se învecinează: Viena sau  
Budapesta. Capitala Slovaciei este singura 
Capitală europeană situată pe graniţă, la 
confluenţa a trei state europene: Ungaria, 
Austria şi Slovacia, fiind totodată una din 
cele 4 capitale europene pe care le străbate 
Dunărea. 
  
Arhitectura oraşului, de la cetatea 
Bratislavei care tronează majestuos în plin 
centrul oraşului, pe malul drept al Dunării se 
asemănă foarte mult cu cea a Capitalei 
fostului Imperiu Habsburgic, Viena. De 
altfel, dezvoltarea Bratislavei a înflorit în 

perioada în care oraşul, sub stăpânirea 
Austro-Ungariei, a fost desemnat drept 
capitală a statului maghiar şi, mai apoi, în 
timpul domniei împărătesei Maria Teresa, 
devenind cel mai important oraş al Slovaciei 
şi Ungariei. Liniştea şi ordinea care 
domnesc astăzi în Bratislava, nu trădează 
câtuşi de puţin istoria zbuciumată a oraşului 
care a fost aproape distrus de otomani în 
secolul XVI, ars în secolul XVIII de trupele 
lui Napoleon şi ocupat, în secolul XX, pe 
rând, de germani şi ruşi. Declarat capitală a 
statului slovac în 1939, Bra-tislava a pierdut 
această calitate după cel de-al doilea 
Război Mondial, odată cu constituirea 
Cehoslovaciei. Abia după “divorţul de 
catifea” din 1993, Bratislava a redevenit 
Capitala Republicii Slovace. 

 Privită de sus, din curtea Castelului 
medieval, renovat cu migală şi pus în 
valoare asemenei întregului centru istoric al 
oraşului, panorama Bratislavei se dezvăluie 
într-o îngemănare de culori vii, de turnuri 
medievale şi clădiri vechi (dar excelent 
conservate) înconjurate de construcţii 
monumentale ale începutului de secol XXI, 
de la blocuri de sticlă şi până la 
impresionantele poduri peste Dunăre care 
leagă, la fel ca-n Budapesta, vechiul oraş 
de cartierele construite în perioada 
comunistă.  
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Probabil structura cea mai  
impresionantă a oraşului este 
Castelul Bratislava, situat la 
“kilometrul zero”, pe un teren aflat 
la 85 m deasupra nivelului Dunării. 
Acesta a reprezentat acropolisul 
unui oraș celtic, apoi a făcut parte 
din Imperiul Roman, a fost o mare 
aşezare slavă, apoi un centru 
politic, militar şi religios al Moraviei 
Mari. Castelul propriu-zis, a fost 
construit din piatră în secolul X pe 
când regiunea intra sub influenţa 
regatului Ungariei. Ulterior, el s-a 
transformat într-o fortăreaţă gotică  
(la 1430) devenind apoi castel 
renascentist (în 1562) şi baroc (în 
1969).  În timpul domniei Mariei 
Tereza, castelul a devenit un sediu 
regal prestigios. Distrus în 1811 de 
un puternic incendiu, castelul nu a 
mai fost restaurat decât în 1950, 

redevenind astăzi principala 
atracţie turistică din Bratislava. În 
vecinătatea castelului se află şi 
cele mai multe din clădirile  
administrative ale statului, 
Parlamentul slovac, Palatul 
prezidenţial sau Primăria.  

Tot aici, în Bratislava, se află cel 
mai vechi parc din Europa, dar şi 
alte zeci de parcuri care fac din 
capitala Slovaciei un adevărat oraş 
verde, cantitatea de spaţiu verde 
fiind de aproape 50 de hectare pe 
cap de locuitor.  
 
Bratislava nu este doar un centru 
cultural şi istoric de excepţie, ci şi 
una din cele mai dezvoltate regiuni 
economice din Europa. De 
exemplu, dacă nu ştiaţi, celebru 
SUV Wolksvagen Touareg este 
produs 100% în fabrica deschisă 
de constructorul auto german aici 
în 1991.  
 
Bratislava este unul dintre cele mai 
vizitate oraşe ale Europei, în bună 
parte datorită frumuseţii sale dar, 
cu siguranţă, şi faptului că se află 
la mai puţin de 30 de minute de 
călătorie cu maşina faţă de una 
dintre metropolele de top de pe 
întregul mapamond: Viena. Spre 
deosebire însă de aceasta,  
Bratis-lava este o destinaţie ceva 
mai puţin costisitoare, dar aproape 
la fel de spectaculoasă.  
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Catrene cu... tâlc 

Căsătorie din interes 
 

Ea e tânără, isteaţă, 
El e cam trecut prin viaţă... 
Pe când fu s-o treacă pragul, 
A făcut infarct, moşneagul ! 

de Gheorghe Niculescu 

 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la radio şi 
televiziune, preucm şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
 * campanii de promovare şi publicitate; 
 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
 * relaţii publice şi management comunicaţional (inclusiv gestionarea situaţiilor 
de criză); 
 * redactare comunicate şi organizări de conferinţe de presă şi/sau alte 
evenimente publice; 
 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 

Sarea în bucate 
Benefică petru organism dar în acelaşi timp vino-
vată pentru agravarea anumitor afecţiuni, sarea, 
această substanţă ionică formată din cristale, este 
nelipsită din orice bucătărie de pe suprafaţa 
pământului. 
Nu se ştie exact când oamenii au început să con-
sume şi mai apoi să exploateze sarea. Cert este 
că în Epoca Bronzului oamenii foloseau sarea, iar 
pentru extragerea ei prin fierbere confecţionaseră 
vase de lut poroase. 
 
O altă metodă de obţinere a sării a fost timp înde-
lungat cea prin evaporare cu ajutorul luminii soare-
lui. Oamenii captau apa din izvoare sărate în gropi 
special amenajate, iar prin evaporarea apei obţi-
neau bulgări cenuşii de aglomerant cu gust sărat. 
Dacă la început negoţul cu sare se făcea cu ajuto-
rul caravanelor pe drumurile sării, mai târziu 
comerţul cu sare a căpătat o amploare deosebită 
fiind trasportat cu ambarcaţiuni pe mare. Zăcămin-
tele de sare au început să fie exploatate în ocne, 
unde erau folosiţi drept forţă de muncă prizionierii. 
 
Sarea a devenit atât de preţioasă pentru oameni 
datorită proprietăţilor sale. La început folosită drept 
condiment, a fost mai apoi utilizată la conservarea 
cărnii, peştelui şi legumelor. În medicină sarea a 
fost mult timp folosită la dezifectarea rănilor şi co-
agularea sângelui. Odată cu dezvoltarea chimiei, 
sarea a fost folosită în industria detergenţilor şi 
cosmetică, iar drumurile au fost mult timp tratate 
împotriva gheţii cu ajutorul sării. 
 
În ceea ce priveşte consumul de sare, corpul uman 
are nevoie pentru o bună funcţionare de 6 grame 
zilnic. Cantitatea ce depăşeşte această limită afec-
tează tensiunea arterială sau rinichii. Deci, cum-
pătare în folosirea cristalelor de sare. 

Lucian ISPAS 
 
Politica UE în domeniul 
concurenţei nu are doar un 
caracter de supraveghere 
şi reglementare a 
competiţiei pe piaţa unică, 
ci este însoţită şi de 
instrumente de stimulare a 
economiei, a declarat 
deputatul european Iuliu 
Winkler (UDMR, PPE)  
într-o conferință de presă 
prilejuită de organizarea, 
vineri, la Deva, a unei 
reuniuni cu privire la rolul şi 
atribuţiile Consiliului 
Concurenţei pe plan local.  
    
"Piaţa unică este însăşi 
esenţa existenţei UE care 
dă putere economică celor 
500 de milioane de 
consumatori ţi celor 28 de 
state membre. (...) Fără o 
politică eficientă în 
domeniul concurenţei, 
piaţa unică nu-şi poate 
atinge întregul său 
potenţial. (...) În cadrul 
reuniunii organizată la 
Deva, mesajul principal pe 
care l-am transmis s-a 
referit la nevoia cooperării 
dintre Consiliul 
Concurenţei, autorităţile 
locale şi mediul de afaceri 
cu scopul obţinerii unei mai 
mari flexibilităţi în folosul şi 
pentru stimularea mediului 
antreprenorial", a afirmat 
deputatul european.  
El a arătat că printr-un 
dialog deschis, printr-o mai 
bună colaborare cu 
autorităţile locale şi prin 
folosirea  instrumentelor 
stimulative ale politicii din 

domeniul competiţiei pot să 
se nască iniţiative benefice 
pentru mediul de afaceri 
local. "Am adus un 
exemplu de creativitate şi 
flexibilitate care s-a născut 
într-un municipiu reşedinţă 
de judeţ şi care este 
rezultatul cooperării de 
care vorbeam. (...) 
Consiliul local al acelui 
oraş în parteneriat cu 
Camera de Comerţ şi 
Industrie a realizat un 
program pentru sprijinirea 
sectorului IMM după 
majorarea taxelor şi 
impozitelor locale. Astfel, 
Consiliul local a finanţat un 
fond de granturi care poate 
fi accesat de acele IMM-uri 
care îndeplinesc anumite 
criterii de eligibilitate cum 
ar fi: IMM-ul să fie înfiinţat 
în municipiul reşedinţă de 
judeţ,  să nu aibă taxe şi 
impozite restante, să fie 
creator de noi locuri de 
muncă etc.", a arătat Iuliu 
Winkler. 
 
Deputatul european 
consideră că această 
poveste este una de 
succes şi a fost posibilă, în 
primul rând, pentru că 
autorităţile locale au putut 
colabora direct cu 
inspectorii din teritoriu ai 
Consiliului Concurenţei. "În 
cele 28 de state membre, 
fiecare autoritate naţională 
competentă se poate 
organiza cum consideră 
necesar. Consider însă că 
existenţa în România a 
unei reţele descentralizate 

a Consiliului Concurenţei 
este benefică", a spus 
Winkler.  
 
În opinia sa, experţii din 
cadrul inspectoratelor 
teritoriale, fiind familiarizaţi 
cu mediul de afaceri şi cu 
administraţiile locale, au 
toate premisele să intre 
într-un dialog constructiv 
cu reprezentanţii acestora. 
La Conferinţa de la Deva, 
care face parte dintr-o 
serie de evenimente pe 
care Consiliul Concurenţei 
o organizează în ţară 
pentru a populariza rolul şi 
atribuţiile acestei instituţii, 
a noilor modificări în 
abordarea ajutorului de 
stat şi a ajutorului de stat 
ca formă de sprijin al 
dezvoltării locale, au luat 
parte şi Bogdan M. 
Chiriţoiu, preşedintele 
Consiliului Concurenţei, 
Gyerkó László, consilier de 
concurenţă, Dézsi Attila,  
inspector de concurenţă în 
cadrul  Inspectoratului de 
concurenţă Hunedoara, 
reprezentanţi ai autorităţilor 
locale şi judeţene.  

Politica UE în domeniul concurenţei asigură şi 
instrumente de stimulare a economiei 
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Zborul i-a fascinat pe oameni 
încă din cele mai vechi timpuri. 
Inspiraţi din legenda lui Icar, 
marii oameni de ştiinţă ai tuturor 
timpurilor au căutat să 
găsească soluţia prin care omul 
să-şi poate îndeplini visul de a 
vedea lumea de sus.  
 
Istoria ştiinţei ne spune că 
genialul Leonardo da Vinci a 
fost primul care şi-a îndreptat 
atenţia spre crearea unui aparat 
de zbor. Acesta a proiectat de 
altfel un aparat numit ortopter 
care, din punct de vedere 
ştiinţific avea toate şansele să 
se ridice de la sol. Doar că, 
potrivit schiţelor lui da Vinci, 
pentru a-şi lua zborul, aripile 
ataşate membrelor omului 
trebuiau să-l facă pe acesta  
să-şi mişte în acelaşi timp 
mâinile şi picioare, lucru care  

s-a dovedit a fi imposibil de 
realizat.  
 
Mai târziu, în secolul al XVII-lea, 
preotul italian Francesco da 
Lana îşi imagina, la rândul său, 
o corabie zburătoare, care ar fi 
trebuit să se poată ridica în aer 
cu ajutorul a patru globuri din 
metal, golite de aer. Acest 
proiect fantezist a rămas şi el 
nerealizat. Totuşi, spre sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, omul a 
reuşit să urce spre cer cu  
ajutorul balonului umplut cu aer 
cald. 
 
În secolul următor, au fost  
construite primele planoare, de 
către inginerul german Otto 
Lilienthal, care a murit într-o 
încercare de a zbura. Însă 
planorul a reprezentat primul 
pas spre construirea unui 
aparat mai greu decât aerul 
care să se deplaseze prin  
mijloace proprii. 
 
Principiul care a stat la baza 
creaţiei avioanelor moderne, a 
fost enunţat de matematicianul 
şi medicul elveţian Daniel  
Bernoulli, în 1783. Acesta şi-a 
dat seama că dacă un lichid sau 

un gaz se scurge cu viteză 
mare, are o presiune mai  
scăzută decât la o scurgere 
lentă. Aerul fiind un amestec de 
gaze, observaţia devine valabilă 
şi în cazul lui. Dacă aerul se 
întâlneşte cu aripile unei păsări 
în mişcare, va pătrunde parţial 
pe deasupra, parţial pe  
dedesubtul lor. Datorită faptului 
că faţa superioară a aripii este 
arcuită, deci mai lungă decât 
faţa inferioară, aerul va  
parcurge o distanţă mai mare 
deasupra aripii. Aceasta va 
creşte viteza curentului de aer 
deasupra aripii, astfel aerul va 
exercita o presiune mai mică pe 
faţa superioară a aripii decât pe 
cea inferioară. Diferenţa de  
presiune va împinge aripa în 
sus. Această diferență de  
presiune poartă numele de forţă 
de ascensiune aerodinamică.  
 
Utilizând acest principiu al lui 
Bernoulli în construirea  
aparatelor de zbor, au apărut 
primii pionieri ai aerului, de-a 
lungul întregului secol XIX. 
Prima reuşită îi aparţine lui Sir 
George Gaylay, supranumit  
tatăl aviaţiei, care a construit în 
18356 primul planor care a şi 

zburat. I-a urmat, în 1897, 
francezul Clement Ader, care a 
reuşit să ridice de la sol un 
planor cu un motor cu elice. 
Acestuia, de altfel, îi este 
atribuit în istorie, titlul de  
inventator al primului avion din 
lume care a zburat efectiv. 
Chiar dacă zborul a însemnat 
de fapt doar un salt de câţiva 
metri de la sol. 
 
Primul zbor cu adevărat reuşit a 
fost cel realizat cu aparatul  
fraţilor Wilbur şi Orville Wright 
câţiva ani mai târziu, în 1903. 
Aceştia au reuşit să parcurgă cu 
aeroplanul 36 de metri în 22 
secunde, zborul având loc la 
Kitty Hawk, în Carolina de Nord 
(SUA). În 1908, Henri Farman a 
reuşit să zboare pe o distanţă 
de un kilometru, iar un an mai 
târziu, tot un francez, Louis 
Blériot, a traversat în zbor  
Canalul Mânecii.  
 
Românii se pot lăuda la rândul 
lor cu performanţele tehnice 
obţine de zburători pasionaţi 
precum Aurel Vlaicu, Traian 
Vuia sau Henri Coandă (care a 
proiectat primului avion cu  
reacţie, în 1910).  
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Bulă, mare om de afaceri în România, 
intră într-o bancă elveţiană: 
- Vreau să depun nişte bani în cont, 
spune Bulă. 
- Ce sumă? 
Bulă răspunde în şoaptă: 
- Cinci milioane de euro. 
Tipa de la ghişeu îi răspunde amabil:  
- Puteţi vorbi cu voce tare. La noi nu vă 
judecă nimeni ca sunteţi sărac.  
*** 
Berlusconi are 71 de ani, iubita lui are 
18. 
Bill Gates are 51 de ani, iubita lui 24. 
Madonna are 52 de ani şi are un iubit 
de 21. 
Dacă nu v-aţi găsit încă iubirea, nu vă 
panicaţi... probabil încă nu s-a născut.  
*** 
Un băiat îşi întreabă tatăl: 
- Tată, este adevarat că în unele ţări 
bărbatul nu îşi cunoaşte nevasta decât 
după căsătorie? 
- La fel se întamplă în toate ţările, 
fiule...  
*** 
Unui avocat îi este cerut sfatul de către 

un cămătar: 
- Cum îmi pot primi cei 3.000 de lei 
înapoi de la Ionescu dacă eu mi-am 
pierdut chitanţa de împrumut? 
- Scrieţi-i o scrisoare şi spuneţi-i să vă 
trimită odată cei 6.000 împrumutaţi. 
- Bine, dar eu i-am împrumutat doar 
3000. 
- Tocmai asta vrem să obţinem de la 
el, o dovadă că va datorează doar 
3.000...  
*** 
Şeful către secretară: 
- Cine ţi-a spus că doar pentru că  
te-am sărutat de câteva ori ai dreptul 
să leneveşti toată ziua? 
- Avocatul meu.  
*** 
Un beţiv dă un telefon: 
- Alo, bună ziua, biroul de consiliere a 
alcoolicilor anonimi? întreabă beţivul. 
- Da, cu ce vă putem ajuta? 
- Puteţi să-mi spune-ţi, vă rog, la  
sarmalele de porc, cu mămăliguţă, ce 
fel de vin merge, alb sau roşu?  
*** 

Avion cu motor, ia-mă şi pe mine-n zbor... 



16 Afaceri în Valea Jiului 

Petroşani, str.1 Decembrie 1918 nr.120,  
Telefon: 0354 - 107484, 0722 - 575244 
Vulcan, str. N. Titulescu bloc 4T parter 
Telefon: 0354-108716 
EM Paroşeni, str. Paroşeni nr. 22 
Telefon: 0354108717  

Am scăzut cu 2% dobânda la 
toate împrumuturile ! 
Am înfiinţat împrumutul 
special (cu cea mai mică 
dobândă) pentru concediul 
de odihnă  ! 

Participăm la bucuriile din 
familia membrilor, cu până la 
500 de lei ! 

Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 


