
 

 Publicaţie independentă de analiză economică şi politică locală 

în Valea Jiului 
 16 pagini * 1 LEU  
 ISSN 1842-4473   

Anul XIV * Nr. 450 
5-12 mai 2014 

Detalii în pag. 2-3 

Primarii din Petroşani şi 
Vulcan şi-au prezentat onorul 
ultimilor  veterani de război ai 
Văii Jiului Detalii în pag.  a 4-a 

Detalii în pag.  a 8-a 



Afaceri în Valea Jiului 2 

Cine stă la masa presei în Valea Jiului ? 
Tiberiu VINŢAN 
 
Din 1993 încoace, când 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
(ONU) a decis ca ziua de 3 mai 
să fie dedicată libertăţii presei, 
jurnaliştii de pe întregul 
mapamond marchează această 
zi drept ziua breslei jurnalistice.  
 
ONU a declarat ziua de 3 mai 
drept Ziua Mondială a Libertăţii 
Presei pentru a aduce în atenţia 
publică importanţa şi 
necesitatea respectării libertăţii 
de exprimare, conform 
articolului 19 din Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, 
potrivit căreia: “Orice om are 
dreptul la libertatea opiniilor şi 
exprimării; acest drept include 
libertatea de a avea opinii fără 
imixtiune din afară, precum şi 
libertatea de a căuta, de a primi 
şi de a răspândi informaţii şi idei 
prin orice mijloace şi 
independent de frontierele de 
stat."  
 
Departe de a fi un simplu prilej 
de bucurie pentru slujitorii 
jurnalismului, ziua de 3 mai este 
mai ales ziua în care producţiile 
jurnalistice sunt supuse analizei 
consumatorilor de media, ziua 
în care se fac prognosticuri 
referitoare la gradul de libertate 
în exercitarea profesiei de către 
se bucură ziariştii în cadrul 
trusturilor de presă pe care le 
deservesc.  
 
Mai mult sau mai puţin liberă, 
mai mult sau mai puţin 
obiectivă, mai mult sau mai 
puţin profesionistă, mai mult 
sau mai puţin apreciată, presa 
din Valea Jiului rămâne, la mai 
bine de 25 de ani de la 
“explozia” mediatică de după 
1989, o parte importantă din 
viaţa comunităţilor locale din 
Valea Jiului. Între timp însă, 
generaţiile de jurnalişti s-au mai 
schimbat, aşa cum s-au 
schimbat şi mogulii care 
patronează instituţiile mass-
media din arealul Văii Jiului. Din 
generaţia jurnaliştilor de 
dinainte de 1989, puţini mai 
sunt astăzi cei care mai ocupă 
un loc la “masa presei”. Ultimii 
“mohicani” din redacţia fostului 
ziar local “Steagul roşu”, care 

mai sunt activi în spaţiul 
jurnalistic din Valea Jiului sunt 
Mircea Bujorescu (redactor şef 
al publicaţiei “Mesager”, editată 
de Consiliul local şi Primăria 
municipiului Petroşani), Ştefan 
Nemecsek (editorul publicaţiei 
“Curierul Văii Jiului” - cea mai 
longevivă producţie media de 
după 1990), Ileana Firţulescu 
(redactor şef al ziarului “Cronica 
Văii Jiului”) şi Gheorghe 
Olteanu (redactor la “Ziarul Văii 
Jiului”). Printre “veteranii” presei 
locale din Valea Jiului, cu o 
carieră de un sfert de secol în 
domeniul jurnalistic, prestează 
în continuare cu succes, atât în 
mass-media scrisă, cât şi în 
domeniul audio-vizual, Genu 
Tuţu (director al Casei de 
producţie Art Studio, redactor 
sportiv la “Gazeta de 
Dimineaţă” şi realizator TV la 
Kapital TV şi TV Parâng) şi 
Tiberiu Vinţan (director al 
Grupului de publicaţii “Exclusiv”, 
coordonator al subredacţiei 
Valea Jiului al cotidianului 
regional “Servus Hunedoara” şi 
realizator TV la Kapital TV).  
 
Mulţi dintre tinerii care au 
îmbrăţişat după 1990 cariera de 
jurnalism, în principal la redacţia 
cotidianului “Matinal”, fost “Zori 
noi” (ziarul a cărui cotă de piaţă 
nu a mai fost egalată de nici o 
altă publicaţie locală de după 
anii 90) dar şi la alte redacţii ale 
unor publicaţii private şi care  
şi-au demonstrat din plin 
talentul şi profesionalismul în 
domeniul media, au abandonat, 
din varii motive (dar în principal 
din raţiuni de ordin financiar) 
această profesie, trecând în 
tabăra consumatorilor de presă 
locală. O bună parte dintre 
“recruţii” presei libere şi-au 
continuat însă drumul spre 
succes în cariera jurnalistică, 
unii fiind astăzi nume cu 
rezonanţă pe eşichierul media 
din Valea Jiului sau chiar de 
dincolo de graniţele acestuia. 
Pentru a susţine această 
afirmaţie este suficient să vă 
dezvăluim faptul că fostul 
tehnoredactor voluntar al 
publicaţiei “Unda de şoc” (pe 
vremea când avea puţin peste 
14 ani), Cătălin Docea, este 
astăzi directorului unuia dintre 

cele mai importante trusturi de 
presă din Valea Jiului şi un 
gazetar de excepţie. Similar, 
fostul corespondent teritorial al 
ziarului “Evenimentul zilei” şi, 
mai apoi, al postului de radio 
“Europa FM”, Marius Mitrache, 
este astăzi directorul 
cotidianului “Cronica Văii Jiului”, 
publicaţie apreciată dacă nu 
“cea mai bună”, atunci în mod 
indubitabil “cea mai...completă” 
din zonă. La fel putem vorbi 
despre cazul fostului redactor al 
ziarelor “Opinia Văii Jiului” şi 
“Curierul Văii Jiului”, Ramona 
Roşulescu, cea care este astăzi 
directorului apreciatului cotidian 
regional “Gazeta de Dimineaţă”.  
 
În aceeaşi categorie a 
jurnaliştilor de succes ai Văii 
Jiului îl putem plasa, spre 
exemplu, pe fostul redactor de 
la “Curierul Văii Jiului” şi 
reporter al TV Parâng, Ilie 
Pintea, care îndeplineşte deja 
de ani buni cu un real succes 
calitatea de reporter special al 
postului naţional de radio 
România Actualităţi în judeţul 
Hunedoara sau fostul reporter 
al ziarului “Exploziv”, Luminiţa 
Andronache, astăzi director al 
singurei reviste de turism din 
regiune, “Zona alpină”.  Un alt 
corespondent de presă al cărui 
nume este nu doar cunoscut, ci 
şi respectat în Valea Jiului este 
cel al fostului corespondent 
teritorial al “României libere”, 
Carmen Cosman-Preda, în 
prezent reporter la “Cronica Văii 
Jiului” şi “Ziarul 
Hunedoreanului”. Iar un altul 
este cel al actualului 
corespondent al ziarului 
naţional “Libertatea”, Maximilian 
Gânju.  
 

Panoul jurnaliştilor cu vechi 
ştate de serviciu în presa 
modernă poate fi completat, la 
fel de bine, cu numele fostului 
redactor al publicaţiilor “Ortacul” 
sau “Săptămâna Văii Jiului”, 
Marian Boboc, care este în 
prezent nu doar redactor şef al 
“Ziarului Văii Jiului”, ci şi un 
apreciat scriitor, reporter şi 
istoric al Văii. La fel putem face 
referire la fostul redactor şi mai 
apoi redactor şef al cotidianului 
“Matinal”, Mihai Barbu care, 
deşi nu mai evoluează cu 
normă întreagă în branşă, 
rămâne un exponent al 
jurnalismului de calitate 
superioară în Valea Jiului. Aşa 
cum fratele acestuia, celebrul 
caricaturist Ion Barbu este un 
nume nelipsit din caseta 
redacţională a celor mai 
apreciate reviste de umor din 
ţara noastră.  
 
Oportunitatea libertăţii de 
exprimare a generat, în Valea 
Jiului, în ultimii ani, o explozie a 
fenomenului de media, anul 
2000 consemnând spre 
exemplu, un record naţional în 
materie, prin apariţia simultană 
a unui număr de peste 30 de 
titluri de media, reprezentând 
publicaţii cotidiene, 
săptămânale sau periodice şi 
posturi de radio şi televiziune. 
Apaţia fenomenului Internet şi 
mai apoi, a celui de “social 
media” a mai domolit elanul 
editorial al investitorilor în media 
din Valea Jiului, dar chiar şi aşa 
regiunea rămâne încă una cu o 
ofertă mai mult decât 
generoasă pentru consumatorii 
de presă din acest colţ de ţară.  
Cine mai sunt, astăzi, jurnaliştii 
care stau la masa presei în 
Valea Jiului ? 
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Cine stă la masa presei în Valea Jiului ? 
Care sunt astăzi instituţiile de 
presă care apar în Valea 
Jiului ? Cine sunt “mogulii” care 
investesc în media în prezent ? 
şi “cine sunt consumatorii de 
presă locală ?”. Iată tot atâtea 
întrebări la care încercăm să vă 
oferim astăzi un răspuns 
obiectiv şi, sperăm, cât mai 
complet posibil. 
 
Din punct de vedere statistic, 
mass-media anului 2014 în 
Valea Jiului înseamnă trei 
posturi de televiziune locală, 
două posturi de radio, trei 
cotidiene locale, patru publicaţii 
săptămânale, 12 publicaţii 
periodice şi patru case 
independente de producţie TV. 
Activitatea acestora se 
concretizează în câteva mii de 
exemplare de ziare care ajung 
zi de zi la cititorii de presă din 
Valea Jiului sau zeci de ore de 
emisie radio şi TV în fiecare zi, 
care ajung în casele oamenilor 
din Valea Jiului pe unde radio, 
prin semnal TV ori prin 
intermediul Internetului.  
 
Din punct de vedere al 
resurselor umane, activitatea 
jurnalistică din Valea Jiului nu 
se mai rezumă însă în prezent 
doar la câteva “vedete”, peste 
100 de jurnalişti (redactori şi 
reporteri) şi tehnicieni 
(tehnoredactori, operatori TV, 
tehnicieni de studio etc.) şi încă 
alţi 20-30 de ocupanţi ai 
posturilor auxiliare din firmele 
locale de media, completând 
organigrama presei locale din 
Valea Jiului. Chiar şi aşa, 
fiecare dintre instituţiile locale 
de presă beneficiază însă de 
cel puţin o “locomotivă” care 
pune în mişcare activitatea 
redacţională, aducând şi 
necesarul plus de imagine 
pentru fiecare “organ” de presă 
în parte. Spre exemplu, este cât 
se poate de evident faptul că 
Mondo TV şi, mai ales, Mondo 

FM beneficiază de un “prime 
time” gestionat cu succes de 
jurnalistul Ionuţ Drăgotesc, un 
nume care se confundă practic 
cu imaginea acestui post de 
radio şi televiziune. Chiar dacă 
la succesul acestui brand 
mediatic contribuie, cu talent şi 
profesionalism şi nume precum 
Marian Grecea, Adrina Risipitu, 
Adriana Pavel, Diana Mitrache, 
Gabriela Alb, Ramona 
Grunwald sau Romulus Burdan.  
 
Tot aşa, este evident faptul că 
fără Cătălin Docea “Ziarul Văii 
Jiului” pare de neconceput (în 
ciuda faptului că jurnalişti 
precum Marian Boboc, Corneliu 
Bran, Alina Pipan Docea, 
Loredana Juglea sau Gheorghe 
Olteanu sunt nume de referinţă 
în mass-media locală). La fel de 
evident este faptul că fără 
Ramona Roşulescu, ziarul 
“Gazeta de Dimineaţă” nu ar 
avea acelaşi succes, în ciuda 
faptului că din redacţie fac parte 
şi alţi jurnalişti cu experienţă 
precum Mihaela Mihai sau 
Rodica Muntoi. Aşa cum nu 
încape îndoială că, deşi 
beneficază de o echipă formată 
din jurnalişti de calibru precum 
Ileana Firţulescu, Carmen 
Cosman-Preda, Mircea Nistor, 
Diana Mitrache sau Maximilian 
Gânju, succesul cotidianului 
“Cronica Văii Jiului” este girat în 
primul rând de faptul că ziarul 
este condus de jurnalistul 
Marius Mitrache.   
 
Cine sunt patronii de media din 
Valea Jiului ? Răspunsul este 
unul relativ simplu, pentru că 
marea majoritate a firmelor cu 
activitate de media din Valea 
Jiului aparţin cu adevărat chiar 
directorilor acestora. Mai mult, 
foarte multe dintre publicaţiile 
Văii Jiului îşi confundă propriul 
brand cu numele editorului . De 
pildă, aşa cum este bine ştiut 
faptul că publicaţia “Afaceri în 

Valea Jiului” şi celelalte 
producţii de media ale Grupului 
Exclusiv îl au şi în spate precum 
şi pe frontispiciu pe Tiberiu 
Vinţan, tot aşa firmele editoare 
ale principalelor ziare din Valea 
Jiului au drept acţionari pe 
Cătălin Docea (la Ziarul Văii 
Jiului), Marius Mitrache (la 
Cronica Văii Jiului), Ramona 
Roşulescu (la Gazeta de 
Dimineaţă), Andrei Vlad (la 
“Valea Jiului”), Ştefan 
Nemecsek (la “Curierul Văii 
Jiului”), Claudiu Moldovan (la 
“Actualitatea hunedoreană”), 
Leila Osman (la “Vocea Văii 
Jiului”), Nicu Taşcă (la “Jurnalul 
Văii Jiului”), sau Genu Tuţu (la 
Casa de producţie TV “Art 
Studio”), Cornel Pintea (la Casa 
de producţie TV “hd365.ro”) ori 
Adrian şi Felicia Portase (la 
Casa de producţie TV Vox 
Montis).  
 
Puţin mai nuanţate sunt 
aspectele legate de patronatul 
posturilor locale de televiziune, 
unde numele real al mogulilor 
încă lasă loc multor supoziţii. 
Cu toate acestea, există şi 
situaţii de transparenţă, în cazul 
radioteleviziunii Kapital fiind 
bineştiut faptul că, deşi funcţia 
de director general al postului 
este gestionată de Levente 
Gergely, proprietarul de facto 
este omul de afaceri Cristian 
Balint. Cu un “mogul” de talia 
acestuia însă, televiziunea 
Kapital a reşit să atragă în 
echipa redacţională jurnalişti 
profesionişti de certă valoare, 
dar şi să aducă “pe sticlă” tineri 
jurnalişti, dornici de afirmare şi 
plini de talent şi oameni care  
şi-au demonstrat valoarea în 
alte domenii de activitate. 
 
Cu o echipă de jurnalişti care 
par bine “înfipţi” în mass-media 
contemporană din Valea Jiului, 
de la nivelul de redactor până la 
cel de proprietari, perspectiva 

schimbului de generaţii pare a fi 
încă un subiect greu de deschis 
în ceea ce priveşte media 
locală. Cum însă nimeni nu e de 
neînlocuit, nici chiar cei mai 
buni jurnalişti, deja activitatea 
unor tineri reporteri care, zi de 
zi, îşi demonstrează măsura 
profesionalismului, atât în presa 
scrisă, cât mai ales la radio şi 
televiziune pare de bun augur în 
această perspectivă. Aşa se 
face că, atât în rândul 
consumatorilor de media din 
Valea Jiului, cât mai ales al 
celor care sunt subiecţii 
interesului mediatic local, nume 
precum Cornel Pintea, Monika 
Baciu, Adriana Trancă, Andreea 
Buga, Anca Todor, Oana Tuţu 
sau Iulia Băluşă au devenit 
repere ale jurnalismului local. 
Aşa cum fenomenul social 
media şi evoluţia blogurilor spre 
calificativul de jurnalism de 
calitate, fac ca nume noi 
precum, spre exemplu, Steluţa 
Şerb să-şi merite cu prisosinţă 
calificativul de jurnalişti.  
 
Cu o presă atât de bogată, cu 
jurnalişti pentru care libertatea 
de expresie dar şi 
responsabilitarea cuvântului 
tipărit au cuvenita rezonanţă în 
propria activitate, pare de la 
sine înţeles că Valea Jiului are 
şi consumatori de media pe 
măsură. Cum nu există însă 
măsurători exacte ale cotelor de 
piaţă de care se bucură ziarele, 
publicaţiile şi audienţele 
emisiunilor de radio şi 
televiziune din Valea Jiului, nu 
avem decât să credem că 
atenţia publicului este pe 
măsura eforturilor pe care noi, 
jurnaliştii, le facem pentru a le 
aduce ştirile de calitate, 
comentariile pertinente, 
investigaţiile necesare şi 
reportajele inedite care ne 
definesc activitatea de zi cu zi. 
Iar pentru această atenţie, noi 
cei din media, vă mulţumim.  
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Petroşaniul îşi recompesează, cu aceeaşi onoare şi 
cu acelaşi respect, veteranii de război 

Tiberiu VINŢAN 
 
Chiar dacă, din păcate, numărul 
veteranilor de război din 
Petroşani este tot mai mic, de la 
un an la altul, respectul cuvenit 
pe care primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi şi autorităţile locale de la 
Petroşani îl acordă acestor 
oameni bravi rămâne unul 
constant. Şi în acest an, 
primarul municipiului Petroşani 
i-a invitat pe cei şapte veterani 
de răboi din Petroşani la o 
întâlnire oficială, prilejuită de 
marcarea Zilei Veteranilor de 
Război, la finalul lunii aprilie. 
Patru dintre aceştia au răspuns 
invitaţiei şi au venit la întâlnirea 
cu primarul Petroşaniului: 
Domnica Ileşoi (87 de ani), 
Iosif Cazan (93 de ani), Iosif 
Demeter (91 de ani) şi Dumitru 
Alionesc (94 de ani). În timp ce 
veteranul Romul Furdui (90 de 

ani) şi-a delegat fiul pentru a-l 
reprezenta la acest eveniment.  
 
Deşi oficială, întâlnirea 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi a 
fost mai degrabă una amicală, 
în care, dincolo de discursul 

oficial şi înmânarea unor 
diplome de onoare din partea 
municipalităţii şi a unui premiu 
în sumă de 400 de lei pentru 
fiecare veteran (potrivit unei 
decizii aprobate în acest sens 
de Consiliul local), Tiberiu Iacob 
Ridzi nu şi-a ascuns emoţiile 
faţă de aceşti oameni a căror 
lecţie de viaţă reprezintă un 
adevărat model pentru noi toţi. 
“Parte din experienţa de viaţă a 
acestor oameni reprezintă 
pentru generaţiile de astăzi doar 
crâmpeie de istorie şi sloganuri 
de propagandă. Însă, pentru 
veteranii care au luptat cu arma 
în mână în Marele Război de la 
jumătarea secolului trecut, 
dragostea de neam şi ţară, au 
însemnat mai mult decât nişte 
simple idealuri. Pentru acest 
lucru, dar şi pentru curajul 
acestor oameni bravi, pentru 
demnitatea şi exemplul lor de 

viaţă, avem datoria de a ne 
pleca, plini de recunoştinţă, în 
faţa veteranilor noştri de 
război”, a declarat Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Veteranii de război prezenţi la 
întâlnirea cu primarul 
Petroşaniului au avut ocazia nu 
doar de a-şi îmbogăţi panoplia 
de distincţii cu încă o 
binemeritată diplomă de 
onoare, ci mai ales prilejul de a 
depăna amintiri din anii grei ai 
luptelor de pe frontul celui de-al 
Doilea Război Mondial. 
 
Veteranii de Război din Valea 
Jiului au fost invitaţi de 
asemenea, la o întâlnire cu 
preşedintele Consiliului 
judeţean Hunedoara, Mircea 
Ioan Moloţ. La rândul său, 
acesta le-a înmânat o diplomă 
şi un mic premiu în bani. 

 

Din falnicul pluton al veteranilor de război, a 
căror prezenţă se făcea remarcată la fiecare 
eveniment public dedicat marilor momente 
istorice sărbătorite în municipiul Vulcan, au mai 
rămas doar patru venerabili reprezentanţi ai 
veteranilor.  
 
Ca în fiecare an, de Ziua Veteranilor de Război, 
aceştia au fost omagiaţi de către autorităţile 
locale din municipiul Vulcan. Anul acesta, 

numărul funcţionarilor din primărie care au dorit 
să fie prezenţi la eveniment a fost mai mare 
decât cel al distinşilor sărbătoriţi. Un motiv în 
plus pentru ca respectul pe care primarul 
Gheorghe Ile  şi echipa sa îl acordă acestora să 
fie unul cel puţin la fel de remarcabil precum a 
fost şi este rolul pe care veteranii de război şi  
l-au asumat nu doar în anii grei ai războiului, ci şi 
în ultimii mai bine de 50 de ani în viaţa 
comunităţii locale din municipiul Vulcan.  

Veteranii 
Vulcanului 
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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 ! 

Chinezii caută oportunităţi de 
investiţii în Valea Jiului, la Uricani 
Tiberiu VINŢAN 
 
Cu toate că informaţiile 
cele mai recente 
acreditează ideea că 
parteneriatul încheiat de 
România şi China în 
domeniul oportunităţii 
investiţiilor chineze în ţara 
noastră ar fi eşuat, există 
destule semnale menite să 
demonstreze exact 
contrariul.  
 
Din fericire, investitorii 
chinezi par să fie interesaţi 
şi de oportunităţile de 
afaceri pe care le poate 
propune Valea Jiului. Aşa 
se face că, săptămâna 
trecută, o delegaţie de 
investitori din China a fost 
prezentă la Uricani. 
Chinezii au avut mai multe 
runde de discuţii cu 
primarul oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu. Acesta 
le-a prezentat mai multe 
obiective de investiţii care 
există, în prezent, pe raza 
oraşului Uricani. 
 
“Le-am prezentat 
investitorilor veniţi din 
China facilităţile pe care 
noi, ca autoritate publică 
locală, le putem pune la 
dispoziţia lor şi chiar am 

vizitat la faţa locului câteva 
obiective, în special din 
domeniul turismului, 
producţiei industriale şi 
agriculturii pe care le avem 
şi pe care le putem pune la 
dispoziţia celor care 
doresc să investească”, 
spune primarul Buhăescu. 

Primarul oraşului Uricani 
apreciază că, din dialogul 
purtat cu investitorii chinezi  
s-au desprins chiar şi 
câteva direcţii de acţiune 
care s-ar putea concretiza 
în demararea unor afaceri 
de succes ale investitorilor 
din China la Uricani. “Eu 
mă declar optimist în ceea 
ce priveşte perspectivele 
continuării dialogului cu 
delegaţia din China şi am 
convingerea că acest 
dialog se va concretiza şi 
în demaarrea unor afaceri 
cu capital chinez în Valea 
Jiului, care să fie capabile 
să genereze cât mai multe 
locuri de muncă în oraşul 
nostru”, mai precizează, cu 
optimismul care-l 
caracterizează, primarul 
Dănuţ Buhăescu.  

Apa Serv Valea Jiului este prima societate din România care a început 
implementarea unui proiect european pe Programul de Mediu 2014-2020 
Tiberiu VINŢAN 
 
Apa Serv Valea Jiului este prima societate 
din România care a început implementarea 
unui proiect european pe Programul de 
Mediu 2014-2020. Informaţia a fost 
prezentată chiar de către directorul general 
al societăţii, Costel Avram, care a semnat, 
la Bucureşti, ultimele documente 
preparative înaintea demarării efective a 
lucrărilor. 
 
Noul proiect vizează o nouă etapă privind 
reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi 
canalizare din Valea Jiului şi are aprobat un 
buget de aproape 90 de milioane de euro 
din fonduri europene alocate prin 
intermediul noului Program Operaţional 
Sectorial Mediu (POSM) 2014-2020. “Din 
discuţiile pe cre le-am avut săptămâna 

trecută la Ministerul Mediului, unde s-au 
făcut ultimele preparative înaintea 
demarării efective a licitaţiei privind 
desemnarea firmei care va asigura 
asistenţa tehnică a proiectului, am aflat că 
proiectul derulat de Apa Serv este primul 
de acest fel pe care-l implementează o 

societate românească pe noul buget al 
POSM în România”, spune Costel Avram. 
 
Odată cu desemnarea firmei care va 
asigura asistenţa tehnică a implementării 
noului proiect derulat de Apa Serv cu 
fonduri europene, se va da şi startul 
întocmirii studiilor de fezabilitate şi, mai 
apoi, a dosarelor de licitaţie pentru 
desemnarea constructorilor, astfel încât 
finalul acestui an să găsească deja 
operatorul regional de apă şi canalizare din 
Valea Jiului şi cu primele contracte de 
execuţie finalizate. Mai mult decât atât, 
directorul general al Apa Serv Valea Jiului, 
Costel Avram crede că societatea pe care 
o conduce va fi şi prima din România care 
va finaliza prima parte a acestui  
mega-proiect de investiţii în modernizarea 
infrastructurii de apă şi canalizare.  
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

Jurnaliştii Văii Jiului vor fi 
sărbătoriţi, de ziua lor, la Petroşani 
Lucian ISPAS 
 
În general, pentru oamenii 
politici şi pentru diverse 
personalităţi din viaţa publică, 
jurnaliştii nu sunt decât un 
instrument prin intermediul 
cărora pot ajunge mai uşor la 
sufletele oamenilor şi o 
modalitate de a-şi împărtăşi, în 
mod public, ideile şi acţiunile.  
 
Există însă, din fericire şi o altă 
categorie de lideri ai comunităţii 
locale, pentru care presa 
reprezintă un necesar şi 
binevenit partener. Şi care, 
plecând de la această definiţie, 
acţionează ca atare. Aşa se 
face că, în timp ce pentru cei 
mai mulţi dintre liderii 
comunităţilor locale din Valea 
Jiului sărbătoarea Zilei 
Internaţionale a Libertăţii Presei 
se rezumă la o şuetă cu câţiva 

gazetari agreaţi, pentru primarul 
municipiului Petroşani, aceasta 
a devenit o activitate 
consemnată în calendarul 
evenimentelor publice ale 
administraţiei de la Petroşani. 
 
Şi în acest an, Primăria 
municipiului Petroşani, în 
parteneriat cu Asociaţia “Casa 
Pro Urbis” Petroşani şi-au 
propus să marcheze într-un 
mod cu totul şi cu totul special 
Ziua Presei. Prin urmare, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi şi 
preşedintele Asociaţiei “Casa 
pro Urbis”, Eduard Wersanski, 
au invitat toţi reprezentanţii 
mass-media din Valea Jiului la o 
întâlnire festivă.  
 
Evenimentul va avea loc luni, 5 
mai 2014, începând cu orele 
11,00 la sediul Primăriei 
municipiului Petroşani. 

Lucian ISPAS 
 
Introducerea legislaţiei privind 
disciplina financiară a 
autorităţilor administraţiei locale 
a disciplinat, într-o bună 
măsură, activitatea financiară a 
primăriilor din România şi, odată 
cu acestea, şi a primăriilor din 
judeţul Hunedoara. 
 
Lecţia disciplinei fiscale se pare 
că nu a fost foarte bine însuşită 
de primăriile din Valea Jiului. 
Potrivit rezultatelor financiare 
comunicat de autorităţile locale 
din Valea Jiului la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice 
Hunedoara (DGFPH), la 31 
martie 2014, cele 6 primării din 
Valea Jiului înregistrau datorii 
mai vechi de 90 de zile (pentru 
facturi emise în cursul anului 
2013) în  valoare totală de 44,2 
milioane de lei, în condiţiile în 
care situaţia datoriilor de acest 
fel este, la nivelul întregului 
judeţ de 47,97 milioane de lei.  
 
Chiar şi aşa, demn de specificat 

este faptul că dacă datoriile 
Primăriei Vulcan sunt de numai 
100 de milioane de lei vechi, ale 
Primăriei din Petroşani de 3,3 
miliarde de lei vechi sau ale 
celei din Petrila de 5,9 miliarde 
de lei vechi, în timp ce Primăria 
din Uricani nu înregistrează 
datorii, situaţia este extrem de 
gravă în ceea ce priveşte 
Primăria Aninoasa (cu datorii de 
40,7 miliarde de lei vechi) şi, 
mai ales, Primăria Lupeni, cu 
datorii mai vechi de 90 de zile în 
sumă totală de - atenţie ! - 392 
miliarde de lei vechi.  

Disciplina şi indisciplina  
financiară a administraţiilor locale 
din Valea Jiului 
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ION BARBU 
Om de cultură 
 
Pentru că, a reuşit, în ciuda indiferenţei 
autorităţilor locale, să transforme Petrila într-o 
“capitală culturală” a regiunii. 
Pentru că, prin umor, inteligenţă şi talent, 
scoate la lumină valorile unei comunităţi; 
Pentru că reuşeşte, cu fiecare eveniment pe 
care-l organizează la Petrila să demonstreze 
câtă dreptate avea ilustrul scriitor Ion D Sîrbu 
când spunea că “Petrila nu e doar un oraş, ci o 
lume”; 
Pentru toate aceste motive şi încă pentru 
multe altele, considerăm că titlul de “Premiant 
al săptămânii” (însoţit de o mare... turtă 
dulce !) merită să fie atribuit omului de cultură 
petrilean (şi, deopotrivă, universal !) Ion Barbu.  Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Avram Iancu, 
antrenament spartan 
pentru succesul 
operaţiunii “Canalul 
Mânecii” 

Lucian ISPAS 
 
Tentativa de traversare înot a 
canalului Mânecii pe care şi-a 
propus-o temerarul român 
Avram Iancu, presupune 
derularea unor antrenamente 
de-a dreptul spartane. 
 
După traversarea cu succes a 
barajului de la Valea de peşti, 
Avram Iancu a reuşit să treacă, 
în week-end şi barajul de la 
Sîntămărie Orlea. 
Antrenamentele vor continua, 
săptămânal, indiferent de 
starea vremii, pe lacuri din ce în 
ce m ai mari. “Peste două 
duminici am să trec lacul de la 
Subcetate -Bucium (3, 2 km), 
apoi lacul Cinciş (4,7 km ) şi 
apoi voi căuta lacuri din ce în 
ce mai mari”, ne-a transmis 
temerarul sportiv din Valea 
Jiului. 

De la “România, te iubesc !” la “Valea Jiului, te iubesc !” 
Tiberiu VINŢAN 
 
Reportajul prezentat de 
reporterul Pro Tv Rareş 
Năstase la emisiunea 
“România, te iubesc !” având ca 
subiect Valea Jiului a stârnit, 
aşa cum era de aşteptat, vii 
discuţii. Chiar dacă 
“dezvăluirile” despre 
încrengăturile financiare şi 
potentatţii zonei nu aduc nimic 
nou sub soare, ele fiind teme 
deja de mult “fumate” (din 
păcate degeaba !) de către 
presa locală de ani şi ani de 
zile, prezentarea doar a unei 
imagini sumbre legate de viaţa 
în “Jalea Viului” (calambur 
inventat el însuşi de mai bine 
de un deceniu de jurnalistul 
local Mircea Bujorescu) a 
generat o reacţie promptă a 
opiniei publice locale.  
 
Ca primă reacţie, câţiva tineri 
din Valea Jiului au deschis o 
pagină specială pe cel mai 
popular site de socializare 
(facebook), intitulată “Valea 
Jiului nu e Somalia”. Încă din 
argumentul paginii, iniţiatorii 
arată că “PRO TV a prezentat 
un reportaj la Romania, Te 
iubesc, care ne denigrează în 
cel mai urât mod posibil şi ne 
face şi arătăm ca ultima 
comunitate din România, atât 
de săraci încât şi somalezii ar 
veni să ne dea ceva de 
mâncare. Cum putem promova 

turismul în Vale, când ne 
prezintă ca pe nişte înapoiaţi, 
necivilizaţi, fără curent electric 
sau apă în case ??!! Haideţi să 
populăm pagina aceasta cu 
poze cu adevărata Vale a Jiului, 
cu oameni faini din Vale, cu 
întâmplări faine din Vale, cu 
peisaje adevărate din Vale şi cu 
tot ceea ce e frumos aici la noi, 
şi poate-poate, va ajunge 
pagina şi pe mâna PRO TV-
ului, să vadă că există şi 
altceva în Vale în afară de 
colonii şi mahalale !” 
 
Pagina “Valea Jiului nu e 
Somalia” a adunat deja 
aproape 1400 de prieteni, semn 
că subiectul nu este deloc unul 
lipsit de interes, în special 
pentru tinerii din Valea Jiului. 
Oamenii au început să-şi 
expună diverse puncte de 

vedere, pro şi contra temei 
relevate în reportajul prezentat 
de PRO TV, dar şi să posteze 
diverse filmuleţe şi fotografii 
care dezvăluie “faţa” frumoasă 
a oraşelor din Valea Jiului.  
 
Iniţiatorii proiectului doresc  
să-şi ducă mai departe ideea şi 
să transforme această pagină 
într-o veritabilă campanie de 
media menită să promoveze 
adevăratele valori ale Văii 
Jiului. Chiar şi aşa, dincolo de 
bunele intenţii, există însă şi 
numeroşi oameni care cred că 
reportajul realizat în câteva din 
oraşele Văii Jiului de reporterul 
Tv Rareş Năstase au deschis 
“Cutia Pandorei”, arătând că în 
ciuda eforturilor din ultimii 25 de 
ani, în Vale mai sunt multe 
lucruri de lămurit şi multe 
probleme de rezolvat. 
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Ilie PINTEA 
 
Cu pălărie și redingotă – numai 
bastonul îi mai lipsea – Ion 
Barbu şi-a întâmpinat oaspeţii 
în fosta popicărie din Petrila cu 
eleganţa unui castelan, deşi 
ruina în care şi-a stabilit pentru 
câteva ore cartierul general 
fusese, până cu câteva zile în 
urmă, buda publică a oraşului. 
Minuni de vitejie trebuie să fi 
făcut voluntarii de pe lângă 
Casa I.D. Sîrbu ca să aducă 
această clădire abandonată la 
stadiul de arenă psihedelică 
pentru unul dintre cele mai 
neobişnuite happeninguri pe 
care le-a văzut vreodată Petrila. 
 
În linii mari, evenimentul care a 
punctat ziua de 1 Mai, altfel 
decât în buna tradiţie 
românească ce constă din mici 
& bere, a fost prima gală de 
premiere a societăţii civile, şi 
dacă nu punem la socoteală 
Premiile Exclusiv, care se 
adresează unei categorii mult 
mai largi de personalităţi, putem 
spune că e singurul eveniment 
care aduce în faţă voluntarii şi 
oamenii cu care Petrila, aşa 
mică şi în prag de închidere 
cum e ea, se mândreşte din 
plin. 
 
N-o să insist asupra 
premianţilor, pentru că puteţi 
viziona pe larg şi în exclusivitate 
evenimentul în cadrul emisiunii 
Exclusiv de la Kapital TV (în 
această săptămână) şi pe siteul 
hd365.ro.  
 
Ce mi s-a părut demn de 
remarcat a fost prezenţa 
reputatului Toma Velici printre 
premianţi, acesta fiind un om 
care, la fel ca Ion Barbu, şi-a 
dedicat activitatea lui Ion 
Dezideriu Sîrbu şi editării 
operelor complete ale acestuia, 
care au început să apară în 
colecţia “Pleiade” a Academiei 
Române. Meritele de 
necontestat ale lui Toma Velici 

puteau fi răsplătite cum se 
cuvine şi de către autorităţi, 
pentru că petrileanul Sîrbu 
trăieşte prin cărţile sale, dar în 
lipsa unei recunoaşteri oficiale 
premiul lui Ion Barbu e dovada 
că Petrila adevărată, cea care 
trăieşte în lumea colorată şi 
plină de un umor trist, pusă la 
cale de Barbu şi ai săi, ştie să 
îşi scoată pălăria în faţa valorii. 
 
O fac şi eu, în rândurile de mai 
jos, pentru o premiantă de 
calibru, Mama Petrilei, nimeni 
alta decât Cristina Şandor, 
sufletul Casei Sîrbu şi femeia 
fără de care jumătate din 
întâmplările din jurul acestui loc 
magic n-ar fi avut loc. Plină de 
energie, mereu cu zâmbetul pe 
buze şi cu o recuzită 
inepuizabilă pentru şedinţele 
foto improvizate la Casă, 
Cristina Şandor e modelul de 
urmat pentru oricine vrea să fie 
voluntar, şi dacă nu mă credeţi 
treceţi pe la Casa Sârbu, unde 
în mod sigur daţi de ea. A, şi 
face o cafea foarte bună. 
 
Între premieri – care au avut loc 
cu tot dichisul, asistenta Ina 
Berar înmânând diplome, 
buchete de liliac şi bineînţeles 
turtă dulce premianţilor – i-am 

ascultat pe Florentin Budea şi 
pe Rudolf Deda cu trupa sa şi 
pe cuvânt că m-am simţit ca 
acasă între atâţia prieteni,  
într-un decor desprins parcă din 
Pink Floyd.  
 
Am vorbit şi cu Ion Barbu, într-o 
pauză de ţigară, şi vă invit să 
urmăriţi, tot pe hd365.ro, ca să 
aflaţi ce mi-a spus, pentru că 
merită, vă asigur. Vă zic doar 
atât: pentru inepuizabilul artist a 
devenit clar că Petrila nu e 
rezistentă PRIN cultură, ci 
rezistentă LA cultură. Iar tocmai 
asta vrea el să schimbe. Şi o 
face inclusiv prin asemenea 
evenimente. 
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Francisc Németh, vulcăneanul care a 
tranformat fotografia în artă 

Tiberiu VINŢAN 
 
Dacă este adevărat că o 
imagine face cât o mie de 
cuvinte atunci este cât se poate 
de corectă afirmaţia potrivit 
căruia a vorbi despre 
vulcăneanul Francisc Németh e 
ca şi cum ar trebui să scrii un 
roman foileton. Şi asta nu doar 
datorită faptului că distinsul 
personaj a acumulat mai bine 
de şapte decenii de viaţă, cât 
mai ales pentru faptul că în 
portofoliul activităţii sale există 
câteva mii (dacă nu chiar zeci 
de mii !) de fotografii. 
 
Pe undeva, ca jurnalist şi 
fotograf (de ocazie), am crescut 
şi mereu am avut de învăţat 
câteva ceva din fotografiile 
maestrului Németh. Îmi aduc 
aminte că, în copilărie, pe când 
deslueşeam la “Clulul Copiilor” 
tainele artei fotografice, aveam 
ca model de lucru tocmai 
fotografiile excepţionale cu 
care, an de an, Francisc 
Németh surpindea,  
expunându-le în holul Clubului 
Sindiatelor din Vulcan cu prilejul 
Saloanelor Naţionale de Artă 
Fotografică din cadrul “Nedeii 
vulcănene”.  
 
Arc peste timp, cei care au avut 
inspiraţia şi plăcerea de a 
viziona expoziţia 
“Retrospectivă”, vernisată la 
Vulcan, sâmbătă, 3 mai, în holul 
cinematografului “Luceafărul” 
din Vulcan au avut, fără îndoială 
parte nu doar de o întâlnire de 
suflet cu autorul probabil celor 
mai frumoase imagini surprinse 
în viaţa cotidiană a oraşului, ci 
şi revelaţia unei expoziţii în care 
fotografia (urbană, peisagistică 
sau de portret) este ridicată la 
rangul de operă de artă. Ca o 
dovadă în plus că nu fac nici un 
fel de exagerare, stau chiar 
cuvintele domnului Németh, 
care recunoaşte franc faptul că 
“una din lucrările mele, intitulată 
"Muntele" a fost expusă la 
expoziţii în 17 ţări şi la expoziţia 
personală în Philadelphia am 
vândut un exemplar din 
expoziţie cu 120 de dolari.” 
 

Fără îndoială, Francisc Németh 
este cronicarul cel mai fidel al 
evoluţiei pe care, în ultima 
jumătate de secol a cunoscut-o 
Vulcanul. Mai toate cărţile 
poştale cu imagini din Vulcanul 
anilor `60-`70-`80 foloseau 
ilustraţiile sale. Mai mult, în 
perioada modernă, multe din 
fotografiile de artă urbană 
realizate de artistul fotograf din 
Vulcan au făcut înonjurul lumii 
prin intermediul reţelelor de 
Internet şi “social network”, fiind 
întotdeauna catalogate drept 
superbe.  
 
Nu doar talentul de a surprinde 
oraşul într-un mod artistic, ci şi 
felul în care a reuşit să 
imortalizeze, într-un mod idilic 
portretele oamenilor şi felul în 
care crâmpeie din natură 
surprinse de aparatul său foto 
s-au transformat în veritabile 
tablouri artistice de 
impresionantă calitate, fac din 
Francisc Németh un artist unic, 
original. Mărturie stau în acest 
sens, portretele premiate ani 
de-a rândul la zeci de expoziţii 
şi saloare de artă fotografică din 
ţară şi din lume, unicele chipuri 
de mineri imortalizate aşa cum 
nimeni nu a mai reuşit să o facă 
şi imaginile în care doar ochiul 

unui maestru al artelor vizuale 
putea să vadă, spre exemplu, 
cum resturile unui gard nins de 
o iarnă capricioasă se pot 
transforma în silueta uneia 
dintre cele mai fascinante opere 
de artă ale umanităţii: “Pieta” de 
Michelangelo. 
 
Toate acestea sunt doar câteva 
din cuvintele care se pot spune, 
în restrictivul spaţiu al unui 
articol de ziar, despre Francisc 
Németh, un artist fotograf care, 
asemeni tuturor marilor valori 
ale ţării noastre, este mult mai 
apreciat “în afară” decât este 
cunoscut “acasă”. Poate tocmai 
pentru a repara, într-un fel, 
acest lucru, Vulcanul, oraşul în 
care Francisc Németh şi-a trăit 

întreaga viaţă şi a cărui imagine 
a promovat-o în jurul lumii, 
trebuie să-i aducă cuvenitul 
respect. În acest context, 
expoziţia “Retrospectivă”, 
găzduită la Vulcan în programul 
“Zilelor maghiare”, poate fi un 
frumos început. Mai ales că, 
aşa cum recunoaşte chiar 
distinsul artist, “a fost 
emoţionant pentru mine, 
deoarece o expoziţie 
retrospectivă include o parte din 
creaţia personală pe o perioadă 
mare, din acest motiv sunt 
expuse şi lucrări realizate cu ani 
în urmă. Dar arta nu are 
vârste !”  
 
Cât adevăr ! Mulţumim, stimate 
maestre ! 

Fo
to

: I
on

ic
ă 

M
er

iş
an

u 



10 Afaceri în Valea Jiului 

Ambulanţele SMURD Hunedoara vor 
fi dotate cu filtrele de reducere a 
consumului de carburant inventate 
de Corneliu Birtok-Băneasă 
Lucian ISPAS 
 
Multiplu laureat al saloanelor 
internaţionale de de inventică, 
deveanul Corneliu Birtok- 
Băneasă se dovedeşte a fi şi un 
susţinător al comunităţii în care 
trăieşte.  
 
Anul trecut, la puţină vreme 
după brevetarea invenţiei care  
l-a făcut celebru la nivel mondial 
- filtrul supraaspirant inversat 
SDTA - Corneliu Bitrok- 
Băneasă a propus Consiliului 
Judeţean Hunedoara ca aceste 
dispozitive care conduc la 
reducerea consumului de 
carburant, să fie montate pe 
câteva din autoturismele din 
dotarea instituţiei judeţene. 
Experimentul s-a dovedit a fi un 
suces, cu atât mai mult cu cât 
Consiliul Judeţean nu a fost 
condiţionat de achiziţia acestui 
filtru. Cum experimentul s-a 

dovedit a fi de un real succes, 
Consiliul Judeţean Hunedoara a 
răspuns şi în acest an, în sens, 
pozitiv propunerii inventatorului 
Corneliu Birtok-Băneasă. 
Acesta s-a oferit să doteze cu 
filtrele speciale care reduc 
consumul de carburant toate 
ambulanţele din cadrul 
Serviciului SMURD Hunedoara.  
 
Nici de această dată, Asociaţia 
Corneliu Grup, condusă de 
inventatorul devean, nu solicită 
o remunerare din partea 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
sau al Asociaţiei Salvital, care 
gestionează activitatea SMURD 
în judeţul Hunedoara.  “Noi, ca 
instituţie publică am fost primii 
beneficiari ai filtrelor produse de 
inventatorul devean şi suntem 
foarte mulţumiţi, pe maşinile 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
fiind montate încă de anul 
trecut. Acum am ales să 

extindem la o scară mai largă 
această colaborare şi să 
beneficieze de acest dispozitiv 
revoluţionar şi ambulanţele 
Salvital”, a precizat preşedintele 
CJ Hunedoara, Mircea Ioan 
Moloţ. La ultima şedinţă a 
Consiliului Judeţean 
Hunedoara, consilierii au 

aprobat asocierea, în acest 
scop, a CJ Hunedoara şi 
Asociaţiei Corneliu Grup din 
Deva. „Sunt mândru că putem 
pune judeţul Hunedoara pe 
harta inventicii mondiale. Prin 
acest proiect-pilot implementat 
pentru ambulanţele SMURD din 
judeţul nostru (care nu sunt 
achizionate în sistem leasing –
n.r.), consider că a venit timpul 
ca şi eu să ofer ceva comunităţii 
care m-a susţinut necondiţionat. 
Mai ales că aceste filtre 
supraaspirante vor fi un 
beneficiu pentru domeniul 
public”, a precizat inventatorul 
Corneliu Birtok – Băneasă. 

Lucian ISPAS 
 
Liceul Teoretic ”Téglás Gábor” din Deva a  
găzduit, vineri, de la ora 18.00, vernisajul unei 
expoziţii de fotografie care îi aparţine tinerei  
Balázs Orsolya, fostă elevă a liceului devean. 
 
 
Intitulată ”Mai mult decât imagine”, expoziţia de
fotografie reprezintă unul dintre reperele 
manifestărilor din cadrul Zilelor Maghiare din  
judeţul Hunedoara, vernisajul acesteia 
desfăşurându-se sub patronajul liderului UDMR 
Hunedoara, Iuliu Winkler. 
 
Originară din Lupeni, acum elevă în Târgu  
Mureş, Balázs Orsolya a început să facă 
fotografii când era în clasa a 7-a  şi a fost 
îndrumată de un prieten fotograf, dar şi de  
fratele său care studiază artele vizuale. 
”Întotdeauna am fost atrasă de lucrurile  
abstracte atât în pictură, în arta fotografică, cât 
şi în literatură. Şi dacă tot îmi plac provocările, 
am spus să pregătesc un proiect foto 
conceptual. Am realizat mai multe poze şi  
le-am suprapus. Aşa am creat fotografiile  
prezentate aici publicului. Consider că este un  
proiect intim, personal care e puţin altfel şi care
ne dă un pic de gândit“, spune Balázs Orsolya 
despre lucrările fotografice care formează  
expoziţia. 

 
Lucrările tinerei artiste îi lasă privitorului toată  
libertatea de a se juca cu fantezia atunci 
când privește imaginile.  
 
”Mai mult decât imagine” a debutat la Târgu  
Mureş, Deva fiind cel de-al doilea oraş în care 
poposesc lucrările artistei din Lupeni. “Pentru 
mine este mai interesantă şi mai personală  
prezenţa în Deva, unde cred că publicul va 
avea mari aşteptări, dar sunt încrezătoare că  
nu va fi dezamăgit de lucrările mele. Doresc 
să duc proiectul şi în alte locuri, doresc să învăț
în domeniul artei fotografice, să călătoresc 
în jurul lumii, aşa cum cred că îşi doresc toţi 
tinerii. Ceea ce este însă cel mai important este
să-mi urmpresc visele şi să nu uit niciodată de 
unde am pornit”, susţine tânăra artistă. 
 
Prezent la vernisaj, Iuliu Winkler şi-a exprimat 
mulţumirea pentru faptul că Balázs Orsolya a 
ales să expună în liceul în care a învăţat  
înainte de a merge la Târgu Mureş. 
”Îmi face o deosebită plăcere să susţin tineri  
care au viziune şi care lucrează pentru 
împlinirea visurilor lor. Balázs Orsolya este o  
tânără artistă care îşi asumă propria lume 
interioară, nu vrea să se conformeze, ci  
doreşte să ne arate viziunea sa artistică unică. 
Sunt sigur că vom mai auzi de ea”, a mai spus 
europarlamentarul Iuliu Winkler.  

Fotografiile artistei 
Balázs Orsolya  
din Lupeni:  
“Mai mult decât 
imagine” ! 
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”TOATĂ LUMEA ÎN MIŞCARE!” sau “Minte sănătoasă într-un corp sănătos” 
 la Colegiul Naţional de Informatică “Carmen Sylva” din Petroşani 

Angella DUMITRAŞCU 
 
 
Elevii şi cadrele didactice ale 
Colegiului Naţional de 
Informatică CARMEN SYLVA 
din Petroşani, au participat la 
proiectul “Toată lumea în 
mişcare!”. Acesta este 
denumirea competiţiei naţionale 
organizată de JUNIOR 
ACHIEVEMENT România, în 
cadrul programului naţional, 
iniţiat de Astra Zeneca 
România, în parteneriat cu JAR 
şi Fundaţia Română a Inimii. 
Prin acest program se încearcă 
reducerea bolilor 
cardiovasculare, prin formarea 
unui stil de viaţă sănătos şi 
promovează avantajele 
acestuia în rândul 
adolescenţilor. 
 
În cadrul competiţiei elevii 
petroşeneni au organziat 
săptămâna ” Să ştii mai multe, 
să fii mai bun” - acţiunea ”Sport, 
natură,sănătate”. ”Vrei să faci 
mişcare ? Vino cu noi ! Vrei să 
petreci câteva ore de neuitat în 
mijlocul naturii ? Vino cu noi !
Vrei să fii sănătos ? Vino cu 
noi !” au fost sloganurile prin 
care, organizatorii şi-au 
promovat acţiunea prin afişe, 
flyere şi la staţia radio a  
liceului, în acordurile 
mobilizatoare ale imnului 
”TOATĂ LUMEA ÎN MIŞCARE”.  
 
În cursul lunii aprilie, în 
acrodurile acestui imn, în curtea 
Colegiului Naţional de 
Informatică CARMEN SYLVA  
s-a dat startul acţiunii. Cei 
câţiva kilometri până la Brădet 

au fost parcurşi pe jos ori pe 
biciclete. Odată ajunşi la 
destinaţie, elevii au profitat din 
plin de vremea frumoasă de 
aerul curat, de peisajul minunat 
cu care Dumnezeu ne-a 
binecuvântat şi s-au întrecut pe 
parcursul a patru ore, în diferite 
concursuri sportive şi 
distractive.  
 

De o participare numeroasă  
s-au bucurat meciurile de fotbal 
în perechi, o fată şi un băiat 
legaţi de mână, trasul frânghiei, 
cursa cu saci, etc. Mişcarea şi 
buna dispoziție au fost cuvintele 
cheie ale activităţii.  
 
În finalul competiţiilor, 
învingătorii au primit diplome, 
dar câştigători au fost toţi cei 

peste 200 de elevi şi profesori 
care au participat la eveniment.  
 
Aceştia au câştigat clipe 
minunate petrecute în natură, 
optimism, vitalitate, încredere în 
sine şi prietenii noi, concluzia 
finală, fiind că acţiunea trebuie 
repetată cât de curând, pentru 
că a fost realmente o reuşită. 

Să 
cunoaştem 
Rezervaţia 
Naturală 
Piatra 
Crinului 

Rezervaţia naturală Piatra Crinului este o arie naturală 
protejată de interes naţional având o suprafaţă de 0,5 ha. 
Rezervaţia se află în apropierea municipiului Petroşani, în 
imediata vecinătate a zonei montane de agrement Parâng, la 
limita altitudinii de 1757 m. Aici se află nişte formaţiuni 
stâncoase pe care creşte o plantă de stâncărie numită 
Potentilla haynaldiana . Se formează în solul din crăpăturile 
stâncilor. Este unica zonă din ţară în care apare această 
specie balcano-dacică Potentilla haynaldiana.  
 
Echipa verde Leonida formată din elevi ai Colegiului Tehnic " 
Dimitrie Leonida" s-a înscris în Concursul National “Şcoli 
pentru un viitor verde” cu proiectul “Să cunoaştem rezervaţia 
naturală Piatra Crinului” , implicându-se într-o campanie de 
mediatizare a acestei rezervaţii mai puţin cunoscute.  
 

Ce am făcut? • Am realizat o prezentare Power Point despre 
rezervaţia mai sus numită şi planta Potentilla haynaldiana. 
Prezentarea a fost expusă elevilor din şcoală la orele de 
geografie şi biologie de către elevi ai echipei verzi( şcoala 
dispune de LCDuri în sălile de clasă aşa că acest lucru a fost 
posibil). • Am realizat colţul verde Leonida în care am postat 
informaţii despre rezervaţie şi despre proiectul înscris în 
concurs. • Am mediatizat proiectul pe facebook https://
www.facebook.com/damiangildacarmen şi http://
www.dleonida.ro/ • Construim o machetă a rezervaţiei. 
 
Proiectul se va finaliza cu o drumeţie în arealul rezervaţiei 
„Piatra Crinului” în munţii Parâng şi o expoziţie cu cele mai 
frumoase fotografii din această drumeţie. Vom publica în 
ziarul local „Afaceri în Valea Jiului” un articol despre proiectul 
desfăşurat. (L.A.) 
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Capitala neoficiala a 
României regale 

Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Periplul nostru reportericesc se 
opreşte, în această săptămână 
în “capitala” de vacanţă a 
României, la Sinaia.  
 
Oraşul, amplasat strategic pe 
Valea Prahovei, între munţii 
Bucegi şi munţii Gârbova sau 
Baiului cum sunt ei  mai bine 
cunoscuţi, la o altitudine de 800 
de metri, te cucereşte încă de la 
început nu numai prin fruuseţea 
locurilor, ci mai ales prin aerul 
său boem, pe care nici o altă 
staţiune de pe Valea Prahovei 
nu îl are.  
 
Din istoria acestei aşezări aflăm 
că încă de pe la 1500, aici se 
aflau câte un han sau câte un 
loc pentru popasul drumeţilor 
pentru că, deşi drumul ce lega 
Ţara Românească de Braşov 
era anevoios şi periculos, 
acesta era străbătut zilnic de o 
sumedenie de negustori. Mai 
târziu, pe la 1581 apare 
pomenit în hrisoave Schitul Sf. 
Nicolae de la Molomoţ ridicat de 
Mihai Cantacuzino drept  
mulţumire pentru că fusese 
adăpostit de pustnicii locului în 
timp ce se ascundea de 
oamenii domnitorului Dimitrie 
Ghica, ucigaşul tatălui său. 
Schitul a fost închinat Bisericii 
Sf. Ecaterina de pe muntele 
Sinai, de aici  venind de altfel şi 
denumirea de mai târziu a 
localităţii:  Sinaia. Pe la 1783, 
domnitorul Mihail Şuţu 
înzestrează Mănăstirea (Schitul 
ia între timp numele de 
Mănăstirea Sinaia)  cu 40 de 
scutelnici pe care îi aşează 
împreună cu familiile lor pe 
valea râului Izvorul Dorului. 
Impresionat de frumuseţea 
locurilor dar şi de calităţile 
terapeutice pe care zona le 
putea oferi din plin, în 1864, 
prinţul Dimitrie Ghica cedează o 
parte din moşia lui de la Furnica 
împreună cu Mănăstirea Sinaia, 
Euforiei Spitalelor Civile, 
asociaţie ce avea drept scop 
înfiinţarea pe aceste locuri a 
unei staţiuni de lux. Acesta 

devine astfel fondatorul oraşului 
Sinaia căruia îi urmează mai 
apoi Pricipele Carol I. 
 
Se spune că în 1866, Carol I ar 
fi vizitat Mănăstirea Sinaia şi  
s-ar fi îndrăgostit definitiv de 
aceste locuri. Numai astfel se 
explică alegerea localităţii 
Sinaia drept reşedinţă de vară a 
familiei regale  şi construirea 
Castelelor Peleş şi Pelişor. 
Oraşul s-a dezvoltat 
semnificativ mai ales după 
1879, când a fost inaugurată 
calea ferată Bucureşti - Sinaia, 
una dintre primele de acest fel 
din România.  
 
Construcţia Castelului Peleş 

începută în 1875 şi terminată în 
1883 a transformat Sinaia într-o 
zonă rezidenţială privilegiată 
dar şi într-un centru al vieţii 
politice, culturale şi artistice din 
România şi din Europa. 
Numeroşi oameni politici îşi vor 
construi în zonă reşedinţe 
elegante, iar numeroşi artişti îşi 
vor desăvârşi aici actul creator. 
Sinaia devine astfel o staţiune 
privilegiată pentru mai marii 
vremii, aici existând încă de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea  
numeroase hoteluri şi vile, o 
bază de agrement, restaurante, 
ceainării şi cofetării, o şcoală de 
echitaţie şi un hipodrom foarte 
apreciat de clasa politică a 
acelei perioade, băi de 
hidroterapie, o grădină 
zoologică, un parc de 
promenadă şi să nu uităm 
clădirea a cărui nume se leagă 
în general de staţiunile de lux, 
Cazinoul. Cu toate aceste “de-
pendinţe” regale, nu ne mai 
miră faptul de ce Sinaia mai 
este cunoscută, încă de la 
începutul secolului al XX-lea, 

drept “Perla Carpaţilor”.  
 
După cum am mai spus, Sinaia 
devine o staţiune foarte căutată 
şi de artişti. Marele George 
Enescu îşi construieşte aici un 
adevărat cămin. Între concerte 
se refugiază la Luminiş unde îşi 
desăvârşeşte opera. De altfel, 
casa ce adăposteşte lucrurile 
personale, dar şi pianul Ibach 
de la care au răsunat concerte 
memorabile, a devenit azi un 
foarte vizitat muzeu. Vasile 
Alecsandri,  Nicolae Grigorescu, 
Ioan Luca Caragiale, Nicolae 
Iorga, Yehudi Menuhin, Cezar 
Boliac, Grigore Alexandrescu, 
Gheorghe Tătărascu, Teodor 
Aman, Alexandru Vlahuţă, Take 
Ionescu, Bucura Dumbrava, 
Mihail Sadoveanu, Nicolae 
Labiş, Ion Minulescu sunt doar 
câţiva dintre oamenii de cultură 
care au vizitat Sinaia, au 
poposit pentru perioade mai 
lungi sau mai scurte pe aceste 
meleaguri şi au lăsat în urma lor 
opere nemuritoare create în 
acest frumos loc de odihnă. 
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Cu toate acestea, dincolo de 
aceste frumoase amintiri ale 
vieţii culturale, de  numele 
localităţii sunt legate şi tragedii 
ale istoriei. În 1933, primul 
ministru Gheorghe Duca este 
asasinat de către legionari pe 
peronul gării, iar mai târziu 
marele istoric Nicolae Iorga este 
răpit chiar din casa sa de la 
Sinaia şi asasinat tot de către 
legionari într-o pădure din 
Prahova.  
 
Destinul localităţii ar fi fost 
poate cu totul altul dacă nu ar fi 
fost legat de destinul Familiei 
Regale din România. Aici s-au 
stins din viaţă Carol I, 
Ferdinand şi regina Maria şi tot 
aici a venit pe lume ultimul rege 
al României, Mihai I. Ani de-a 
rândul de la sfârşitul secolului al  
XIX-lea şi până aproape de 
mijlocul secolului al XX-lea, la 
Sinaia au fost luate cele mai 
importante decizii istorice, 
oraşul fiind fiind o adevarată 
capitală nedeclarată a ţării, de 
unde se emiteau decretele 
regale ce apoi erau transmise 
Guvernului de la Bucureşti.  
 

Să mergi la Sinaia şi să nu 
vizitezi castelul Peleş, 
înseamnă mai mult decât 
ignoranţă. Celebrul castel de la 
Peleş este cel mai bine 
conservat din România şi unul 
foarte bine cotat pe plan 
mondial, atât datorită valorii 
sale istorice cât şi pentru 
operele de artă existente în 
interior, unele dintre ele unicat 
în lume. Deşi castelul a fost 
ridicat în numai 8 ani, 
amenajarea terenului adiacent 
de către celebrii arhitecţi ai 
vremurilor, Johannes Schultz și 
Karel Liman, a început în 1873. 
Şi castelul a fost amenajat de 
către decoratori celebri ai 
vremurilor, J. D. Heymann din 
Hamburg, August Bembé din 
Mainz şi Berhard Ludwig din 
Viena.  
 
Castelul de la Peleş are peste 
160 de încăperi, printre care 
amintim o sală de teatru, holul 
de onoare, sala de consiliu, 
dormitorul regal, cabinetul de 
lucru, Sala Florentină şi Sala 
Maură toate împodobite cu 
lemn de tei, candelabre imense, 
oglinzi veneţiene sau viralii 

deosebite. În construirea şi 
amenajarea castelului nu s-a 
făcut rabat de la calitate şi de la 
noile descoperiri ale tehnologiei. 
Astfel, Peleşul a fost primul 
castel electrificat din Europa, 
beneficia de încălzire centrală, 
de lifturi şi aspiratoare, toate 
noutăţi ale tehnicii în acea 
perioadă.  
 
Se spune că până şi împăratul 
Franz Josep, vizitând castelul a 
rămas deosebit de impresionat 
de măreţia acestuia, bătrânul 
împărat făcând numeroase 
fotografii cu împrejurimile şi 
castelul.  
 
Peleşul a fost construit la Sinaia 
nu numai datorită frumuseţii 
naturii ci şi a poziţiei stategice a 
localităţii. La început, aproape 
de graniţa cu Austro-Ungaria, 
iar mai apoi, după reîntregirea 
neamului din 1918, acesta se 
afla situat în inima (centrul) ţării. 
Douăzeci de ani mai târziu a 
fost construit  şi Pelişorul. Deşi 
considerat un frate mai mic al 
Peleşului, cas-telul de la Pelişor 
este la fel de impunător şi 
atractiv ca şi fratele său mai 
mare.  
 
În anul 1953 castelele Peleş şi 
Pelişor au fost incluse în 
patrimoniul muzeal şi deschise 
turiştilor. Se spune că familia 

Ceauşescu, deşi a vizitat foarte 
rar castelul, ar fi vrut să-şi 
stabilească una dintre reşedinţe 
aici dar muzeografii i-ar fi 
speriat cu existenţa în castel a 
unei ciuperci dăunătoare pentru 
om. Lucru doar pe jumătate 
mărturisit pentru că este 
adevărată descoperirea unei 
ciu-perci dar care ataca lemnul, 
pentru stîrpirea acesteia fiind 
nevoie de o restaurare a 
anumitor încăperi ale castelului. 
Din ordinul Lui Ceauşescu, între 
1975 şi până în 1989, castelul a 
fost închis.   
Abia în anul 2000 el a fost 
redeschis pentru publicul larg, 
iar în anul 2006 el a fost 
retrocedat  posesorilor de drept 
al acestuia, familia regală a 
României. Acesta a hotărât 
menţinerea  castelului Peleş în 
circuitul turistic.  
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Catrene cu... tâlc 

Unor parlamentari 
 

Deputaţii, senatorii, 
Dorm în câte-o cameră, 
În timp ce alegătorii  
Stau în anticameră. 

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); 

Poftiţi la...papanaşi 
Pentru un “dulce” uşor de preparat vă 
recomand papanaşii. Preparaţi din brânză 
dulce de vaci şi acoperiţi mai apoi cu un strat 
generos de smântână şi dulceaţă din fructe de 
pădure, papanaşii sunt un desert cu care nu 
poţi să dai greş. 

 
Considerat de mulţi un produs tradiţional, 
istoria ne spune că nu este chiar aşa. Primii 
papanaşi ar fi apărut în Danemarca, mai 
precis pe puntea unui vapor. Cert este că toţi 
vecinii noştri se delectează cu acest preparat 
din brânză de vaci, ouă şi griş. Etimologic 
cuvântul papanaşi ar proveni de la latinescul 
papa care înseamnă printre altele “mîncare de 
copii”. În Ungaria şi Austria, papanaşii se 
fierb. La noi în ţară, mai ales în Bucovina, dar 
şi în regiunile de munte, papanaţii se prăjesc. 
Au poate mai multe calorii, dar sunt mai 
delicioşi. 

 
Şi acum...reţeta. Pentru vreo şapte papanaşi 
ai nevoie de 500 grame brânză dulce de vaci 
bine scursă, 100 grame zahăr, două ouă, 200 
grame făină (sau griş de grâu), zahăr vaniliat 
şi un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu. 
 
Din ingredientele de mai sus se frământă un 
aluat nu prea tare din care se fac bulgăraşi 
mai mari cu o adâncitură la mijloc şi bulgăraşi 
mai mici, rotunzi, care vor fi folosiţi pe post de 
capac la cei mai mari. Papanaşii se prăjesc 
pentru câteva minute în ulei încins precum 
gogoşile. Se aşează pe farfurie, în adîncitură 
se pune o lingură de dulceaţă de fructe de 
pădure, se aşeză „capcul” din bulgăraşul mic, 
iar deasupra se toarnă o lingură de smântână 
şi câteva boabe de zmeură sau afine pentru 
decor. Personal am folosit în loc de 
tradiţionala dulceaţă de afine, sirop de 
zmeură, iar gustul a fost divin. Papanaşii sunt 
interzişi celor la cură de slăbire deoarece fiind 
atât de buni, nu te poţi abţine să mănânci o 
singură porţie. 
 

Poftă bună! 

Picătura de înţelepciune 

Cu Europa la joacă - “Micul Creştin” 
prof. Nicolae PONYORI  
 
Liceul Teoretic “Mircea 
Eliade” Lupeni, Structura 
Şcoala Gimnazială Nr. 2, a 
organizat festivitatea de 
premiere a elevilor care au 
participat la Concursul 
Internaţional “Cu Europa la 
joacă – Micul Creştin ”, 
ediţia a IV -a . 
 
Concursul a fost organizat 
de către d-nul profesor de 
religie Nicolae Ponyori şi 
d-na învăţătoare Daniela 
Scutariu. La fel ca şi la 
celelalte ediţii ale 
concursului, elevii claselor 
a III-a şi a IV-a au dovedit 
isteţime, sensibilitate şi 
îndemânare în rezolvarea 

subiectelor desprinse din 
Sfânta Scriptură, manuale 
şcolare şi valorile morale 
ale neamului românesc. 
 
Mulţumiri cadrelor 

didactice implicate în buna 
desfăşurare a concursului: 
Lucia Pogan, Maria 
Cazacu, Camelia Bană, 
Marioara Vîlceanu, Violeta 
Haranguş, Aritel Catalin. 

“Hamlet” pentru Fabiani, pe scena teatrului din Petroşani 
Luminiţa ANDONACHE-VINŢAN 
 
Tragedia micului artist petroşenean 
Fabiani Prcsina, care şi-a pierdut mama 
într-un accident de circulaţie a sensibilizat 
întreaga comunitate din Valea Jiului.  
 
Pentru a-l ajuta pe Fabiani să obţină o 
bursă de studiu la Sibiu, actorii teatrului 

din Petroşani au jucat, sîmbătă, piesa 
“Hamlet” în faţa unor oameni generoşi, 
care au făcut donaţii, pentru ca visul lui 
Fabiani de a deveni un mare pianist să nu 
se oprească.  
 
Potrivit directorului teatrului din Petroşani, 
Nicoleta Bolcă, din vânzarea de bilete şi 
din donaţii s-au strâns 2500 de lei. 
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Istoria apariţiei ziarelor nu este 
nicidecum legată de nevoia 
oamenilor de a se exprima liber, 
aşa cum aţi fi tentaţi să credeţi, 
ci dimpotrivă, din dorinţa 
conducătorilor antici de a face 
mai uşor diverse anunţuri către 
supuşii lor, astfel încât acestea 
să ajungă la cunoştinţa cât mai 
multora într-un timp cât mai 
scurt.  
 
Împăratul roman Iulius Cezar a 
mers şi mai departe, ordonând 
scribilor emiterea aşa numitelor 
“Acta Diurna”, nişte pietre 
amplasate în locurile publice, pe 
care erau săpate deciziile 
Senatului. Astfel, anul 59 î.Hr. 
Marchează apariţia “Monitorului 
Oficial”. Similar, între anii 713 şi 
734 în China a apărut un 
“Buletin al Curţii”, scris pe 

mătase, în care erau scrise 
deciziile împăratului care 
trebuiau multiplicate şi aduse la 
cunoştinţa oamenilor. De altfel, 
în China secolelor II şi III şi-au 
făcut apariţia primele foi cu ştiri, 
precursoare ale ziarelor de mai 
târziu.  
 
Strămoşii de drept ai ziarelor îşi 
au însă originea tot în Italia, ţară 
în care aveau să apară, în 
Veneţia secolului al XVI-lea, 
aşa numitele “avvizi” sau 
“gazettes”, publicaţii cu ştiri din 
regiune scrise de mână. În 
1556, guvernul de la Veneţia a 
scos şi publicaţia “Notizie 
scritte”, un jurnal de mână, 
multiplicat în mai multe 
exemplare, cu informaţii din 
domeniul economic, militar, 
politic şi religios. Pentru a face 
plata editorilor, publicaţiile 
respective erau vândute la 
preţul de o gazetă (cum se 
numea moneda veneţiană a 
acelor timpuri).  
 
Tot în secolul al XVI-lea, nemţii, 
cu spiritul lor pragmatic 
caracteristic, au inventat 
abonamentul la aceste „ziare” 
scrise de mână, informaţiile 
preţioase ajungând doar la cei 

bogaţi şi puternici, care îşi 
permiteau să le cumpere.  Deşi 
tiparul fusese inventat de ceva 
vreme, la momentul apariţiei 
acestor „publicaţii” scrise de 
mână, soluţia nu era încă 
viabilă. Tiparul era greu de 
folosit, astfel că era destinat mai 
mult cărţilor religioase şi 
ştiinţifice, nu exista posibilitatea 
personalizării informaţiilor şi era 
destul de scump. Primul ziar 
tipărit se consideră a fi „Relation 
aller Fürnemmen und 
gedenckwürdigen Historien”, 
cunoscut şi sub numele 
“Carolus”, după cel care l-a 
înfiinţat la Strasbourg 
(aparţinând Germaniei pe 
atunci), în 1605 – Johann 
Carolus.  
 
Primul cotidian a fost scos de 
englezi, prin Elizabeth Mallet, în 
anul 1702. Ziarul era format 
dintr-o singură foaie, care pe 
spate avea publicitate. 
Elizabeth publica doar ştiri 
externe, simple şi fără 
comentarii, opinând că “cititorii 
ei au inteligenţa să-şi facă 
singuri o opinie”.   
 
Prima revistă cu caracter 
generalist a fost scoasă tot de 

britanici. În 1731 a apărut “The 
Gentlemanâs Magazine”, sub 
conducera lui Samuel Johnson, 
poet, eseist, critic literar, editor.  
 
Deşi în 1790 apărea în 
Moldova, în limba franceză, 
“Couriere de Moldavie”, care 
este primul ziar tipărit la noi, 
începuturile presei româneşti 
sunt făcute de “Curierul 
românesc” şi “Albina 
Românească.   
 
Prima gazetă care a avut o 
apariţie constantă a fost 
“Curierul românesc”, scos în 
aprilie 1829 de Ion Heliade 
Rădulescu, cu sprijinul boierului 
şi cărturarului Dinicu Golescu. 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Între soţi: 
- Eşti fără bun simţ ! De fiecare dată 
când vorbesc cu tine, te ia căscatul ! 
- Iubito, nu căscam, încercam să zic şi 
eu ceva…  

*** 
- Tată, tu poti să scrii cu ochii închişi? 
- Nu ştiu, să încerc. 
- Bine, atunci sting lumina şi să-mi 
semnezi şi mie carnetul de note.  

*** 
La servici: 
– Băiete, eşti cam leneş… 
– Şefu’, nu e vina mea. Când eram 
copil, aveam un ochi leneş. Afecţiunea 
nu a fost însă tratată la timp şi s-a 
răspândit în tot corpul !  

*** 
– Puişor, dă-i un pupic domnişoarei şi 
du-te la culcare! 
– La culcare mă duc, da’ pupic nu-i 
dau lui tanti…  
– De ce ? 

– Şi tata i-a dat un pupic aseară şi a 
primit două palme de-a văzut stele 
verzi !…  

*** 
Un enoriaş îi zice alarmat 
predicatorului: 
- În timpul predicii de azi mi-au furat 
portofelul si ceasul! 
- Aleluia ! În sfârşit reuşim să îi 
atragem şi pe păcătoşi la slujbă !  

*** 
- Mămico, spune, când m-ai făcut, 
doreai o fetiţă sau un băieţel ? 
– Ca sa spun drept, voiam numai să 
mă uit la un film….  

*** 
Doi tractorişti pe câmp la semănat, 
scot pita, slana, bat o ceapă de roata 
de la tractor şi se pun să mănânce. 
Vine şeful turbat de nervi şi îi întreabă: 
- Voi de ce nu semănaţi ? 
La care unul dintre ei răspunde: 
- Păi… nu suntem fraţi !  

Istoria presei 



16 Afaceri în Valea Jiului 

Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

www.afacerivj.wordpress.com 


