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Europa tinerilor din Petroşani 

Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Ziua Europei nu a trecut, nici în 
acest an, la Petroşani, fără a fi 
marcată, aşa cum se cuvine, în 
comunitatea locală. Şi în acest 
an, tinerii au fost cei care au 
făcut demonstraţia faptului că 
înţeleg pe deplin semnificaţiile 
istorice şi culturale ale acestui 
eveniment remarcabil pentru 
întreaga Europă.  
 
Prin derularea unor momente 
artistice de excepţie, elevii celor 
mai importante unităţi de 
învăţământ de pe raza 
municipiului Petroşani au arătat 
numerosului public prezent în 
sala de marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani, că 
Europa este de pe acum şi 
casa noastră. Pentru noi, 
românii, ziua de 9 mai are o 
semnificaţie lărgită. Ea nu 
reporezitnă doar Ziua Europei 
sau momentul istoric al 
încheierii ultimei conflagraţii 
mondiale, ci şi ziua în care, cu 
137 de ani în urmă, România  
şi-a câştigat independenţa. 
Importanţa Independenţei 
României din 1877 a fost 
surprinsă de elevi ai Colegiului 
“Hermes” din Petroşani, într-un 
montaj de versuri, momentul 
fiind realizat sub coordonarea 
profesorului Liliana Găicea. 
 
În programul artistic organizat 
de Primăria Petroşani cu ocazia 
“Zilei Europei”, elevii şcolilor din 
localitate au făcut, prin muzică 
şi dans, un inedit “tur al 
Europei”. O suită de dansuri 
reprezentative pentru ţările 
membre ale Uniunii Europene 
au fost interpretate cu succes 
de elevi ai Şcolii generale nr. 7 
Petroşani (profesor coordonator 
Cristina Sârbu), de elevi ai 
Colegiului Economic “Hermes” 

din Petroşani (profesor 
coordonator Liliana Găicea) şi 
de elevi ai Colegiului Tehnic 
“Dimitrie Leonida” (profesor 
coordonator Alexandra 
Treante).  
 
La fel de interesant s-a dovedit 
a fi şi prestaţia elevilor de la 
pregătiţi de la Colegiul Naţional 
“Mihai Eminescu” din Petroşani, 
coordonaţi de prof. Dorin 
Răduţi, care au prezentat un 
moment artistic intitulat 
“Uniunea Europeană văzută 
altfel”. Aşa cum de o 
interesantă viziune asupra 
politicii de extindere a Uniunii 
Europene s-au dovedit a fi elevii 
Colegiului Naţional de 
Informatică “Carmen Sylva” din 
Petroşani, coordonaţi de prof. 
Carmen Gheviza. Aceştia au 
prezentat publicului câteva 
elemente care definesc, din 
punct de vedere artistic, culinar 
şi cultural Turcia, ţară candidată 
pentru aderarea la Uniunea 
Europeană. Într-un frumos final, 
elevii Şcolii gimnaziale “I.G. 
Duca”, sub coordonarea 
profesorului Luisiana Butuza 
ne-au arătat de ce Uniunea 
Europeană este şi trebuie să 
rămână “O lume minunată”.  

VALERIU BUTULESCU 
Scriitor 
 
Pentru că a devenit nu doar un 
ambasador al culturii româneşti în 
întreaga lume, ci pentru că peste tot în 
lume unde este invitat să-şi prezinte 
creaţiile literare, nu uită să-şi dezvăluie 
identitatea de om al Văii Jiului; 
Pentru că, în ciuda unui palmares absolut 
senzaţional, se bucură şi trăieşte la 
intensitate maximă fiecare nouă apreciere 
adusă creaţiei sale, aşa cum a 
demonstrat recent şi în Grecia unde a fost 
laureat al unui nou premiu literar; 
Pentru toate acestea şi încă pentru multe 
alte motive considerăm că titlul de 
“Premiant” al acestei săptămâni i se 
cuvine scriitorului Valeriu Butulescu. 

Ziua Familiei la Petroşani 
Lucian ISPAS 
 
Eveniment devenit tradiţional în 
calendarul activităţilor social-
culturale ale municipalităţii din 
Petroşani, „Ziua Familiei” va fi 
şi în acest an marcată, aşa cum 
se cuvine, în comunitatea 
locală a acestui oraş.  
 
Iniţiată în cadrul Forumului Pro 
Urbis, „Ziua Familiei” va fi 
organizată în cadrul unui firesc 
parteneriat între Asociaţia 
„Casa Pro Urbis” (continuatoare 
a forumului comunitar Pro 
Urbis) şi Primăria municipiului 
Petroşani, cu sprijinul 
Consiliului local al municipiului 
Petroşani. Evenimentul este 
programat să se desfăşoare 
marţi, 13 mai 2014, începând 
cu ora 10,00 la Sala de 
marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani. 
 
Potrivit primarului municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
cu acest prilej vor fi premiate 
alte câteva familii din municipiu 
care, în acest an, aniversează 
50 de ani de căsnicie. De 
asemenea, în cadrul 
evenimentului, doi venerabili 
cetăţeni ai comunităţii, care au 
împlinit 100 de ani de viaţă, vor 
fi onoraţi aşa cum se cuvine de 
către municipalitatea din 
Petroşani. În plus, organizatorii 
au pregătit şi alte câteva 

surprize care ţin de promovarea 
valorilor familiei în comunitate.  
 
„În vremurile pe care le trăim, 
exemplul de viaţă al acestor 
oameni pe care ne pregătim să-
i sărbătorim pentru 
performanţele lor familiare, 
trebuie să fie un model pentru 
întreaga noastră comunitate, un 
model pentru întreaga societate 
românească. Ca primar al unui 
oraş în care, an de an, avem 
ocazia să omagiem „nunta de 
aur” a unora dintre concetăţenii 
noştri şi chiar să fim martori ai 
centenarului de viaţă ai altora 
dintre concetăţenii noştri este 
un prilej de bucurie. Doresc să 
le transmit şi cu această 
ocazie, celor pe care-i vom 
onora anul acesta, cu ocazia 
Zilei Familiei, multă sănătate, 
fericire alături de cei dragi şi 
mulţumiri pentru exemplul lor 
de viaţă şi pentru rolul pe care 
l-au avut şi-l au în dezvoltarea 
comunităţii locale din municipiul 
Petroşani.”, a declarat primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
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Patru “universitari” 
din Petroşani 
premiaţi la Gala 
Naţională a 
Profesorului 
Bologna, ediţia 2014 

Lucian ISPAS 
 
Un număr de 9 cadre universitare de la 
Universitatea din Petroşani au fost 
nominalizate de studenţi la ediţia din 
acest an a Galei Profesorului Bologna, 
patru dintre aceştia reuşind să-şţi 
adujdece ineditul premiu de 
popularitate.  
 
Ediţia din acest an a Galei Profesorului 
Bologna a fost organizată de către 
Sindicatul Studenţilor din Facultatea de 
Cibernetică, Statistică şi Informatică 
Economică (SiSC) şi Asociaţia 
Studenţilor în Contabilitate şi 
Informatică de Gestiune (ASCIG), din 
cvadrul ASE Bucureşti, dar şi de 
organizaţiile membre ale Alianţei 
Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti 
din România (ANOSR).  
 
Universitarii din Petroşani au adunat 
aprecieri numeroase din partea 
studenţilor care au fost invitaţi săp-şi 
voteze candidaţii pentru titlul de 
“Profesor Bologna”. Distincţia a fost 
adjudecată şi de patru cadre didactice 
de la Universitatea din Petroşani, 
respectiv Mariana Man, Octavian Bold, 
Csaba Lorinţ şi Alinj Monea. 
 
Felicitări ! 

Activităţile tinerilor sunt susţinute permanent de 
autorităţile locale de la Petroşani 
Lucian ISPAS 
 
Evenimentele culturale şi 
sportive în care, în mod 
special, tinerii din municipiul 
Petroşani sunt angrenaţi, au 
fost şi sunt în permanenţă în 
atenţia autorităţilor 
administraţiei locale din 
municipiul Petroşani.  
 
În acest sens, numai în 
perioada următoare, 
importante resurse financiare 
de la bugetul local au fost 
direcţionate pentru 
susţinerea organizării unor 
activităţi cultgural-sportive 
destinate tinerilor în 
municipiul Petroşani sau 
pentru participarea unor 
reprezentanţi ai Văii Jiului la 
competiţii cultural-sportive de 
nivel internaţional. 
 
Spre exemplu, Consiliul local 
al municipiului Petroşani este 
partener al ediţiei din acest a 
primului Festival naţional de 
teatru dedicat adolescenţilor, 
festival găzduit de Teatrul 
“Ion D. Sîrbu” din Petroşani. 

În acest sens, de la bugetul 
local au fost alocaţi 4000 de 
lei pentru buna derulare a 
evenimentului. 
 
Tot în domeniul cultural, 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani a aprobat alocarea 
sumei de 7000 de lei în 
vedera susţinerii parţiale a 
cheltuielilor de participare a 
Ansamblului folcloric 
“Parângul” la cea de-a X-a 
ediţie a Festivalului de 
Cultură şi Folclor care va 
avea loc în perioada 15-21 
mai, în Turcia.  
 
Şi în ceea ce priveşte 

susţinerea activităţilor 
sportive, autorităţile locale de 
la Petroşani şi-au dovedit 
sprijinul, prin alocarea de 
fonduri necesare participării 
echipelor de rugby de la 
Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu” la Olimpiada 
Naţională a Sportului Şcolar 
care a avut loc la Timişoara, 
precum şi pentru 
organizarea, la Petroşani, în 
perioada 17-18 mai a 
Concursului Naţional de 
Gimnastică Aerobică “Cupa 
Parâng” - ediţia a VIII-a, 
eveniment organizat de 
Clubul Copiilor din Elevilor 
din Petroşani. 
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Prof.univ.dr.ing. RADU SORIN,  
un candidat al Văii Jiului pentru 
Parlamentul European 

Lucian ISPAS 
 
Ziua Europei a constituit 
pentru reprezentanţii PSD 
din Petroşani un nou prilej 
de a-l prezenta, 
alegătorilor din Valea 
Jiului, prin intermediul 
reprezentanţilor mass-
media, pe candidatul Văii 
Jiului în alegerile 
europarlamentare din 
acest an. 
 
Deşi este plasat în a doua 
jumătate a listei 
PSD+UNPR+PC, 
candidatul susţinut de 
social-democraţii din 
Valea Jiului, 
prof.univ.dr.ing. Radu 
Sorin are şanse reale de 

a se număra, în următorii 
5 ani, printre parlamentarii 
care vor reprezenta 
România în forul legislativ 
european. 
 
Nominalizarea lui Radu 
Sorin pe lista viitorilor 
europarlamentari PSD 
reprezintă, în opinia 
liderilor PSD din Valea 
Jiului, o dovadă cât se 
poate de elocventă a 
faptului că PSD acordă 
atenţia cuvenită 
electoratului din acest colţ 
de ţară, un electorat care 
şi-a demonstrat 
ataşamentul pentru 
această formaţiune 
politică la mai toate 
scrutinurile de după 1990. 

PNL Petrila susţine EuroCampionii ! 

Tiberiu VINŢAN 
 
Echipa liberalilor din Petrila, 
conduşi de Costel Avram a 
îmbrăcat din nou tricourile de 
campanie şi a pornit, pe străzile 
oraşului pentru a-i convinge pe 
cetăţeni că au toate motivele să 
participe la alegerile 
europarlamentrare din 24 mai 
şi, mai mult decât atât, că au 

toate motivele să-şi dea votul cu 
încredere, echipei propuse de 
PNL. În campania electorală a 
liberalilor petrileni s-au angrenat 
anul acesta mulţi, foarte mulţi 
tineri, semn că în PNL 
activitatea politică devine una 
capabilă nu doar să-i atragă ci 
şi să-i implice pe tineri.  
 
“Tinerii din Petrila îşi doresc un 

viitor în care valorile europene 
să nu mai fie doar un veşnic 
deziderat, ci o realitatea de care 
să ne putem bucura cu toţii, fie 
că locuim la Petrila, Bucureşti, 
Berlin, Londra sau Paris. Şi ne 
mai dorim, totodată ca, atunci 
când vine vorba despre valorile 
noastre în Europa, să ne 
mândrim cu oameni de calitate 
ca Ramona Bădescu, Renate 

Weber, Adina Vălean sau 
Cristian Buşoi, nu să ne plecăm 
ruşinaţi capetele pentru că 
oameni ca Ilie Păducel sunt 
suspectaţi chiar de către cei 
care-l girează politic pentru 
mişmaşuri cu bani europeni. 
Iată de ce susţinem şi votăm 
EuroCampionii PNL !”, este de 
părere preşedintele PNL Petrila, 
Costel Avram. 
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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 ! 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Elevi din Vulcan (HD) şi Joseni (HR) au descoperit 

Tiberiu VINŢAN 
 
Ceea ce nu reuşesc de 
mai bine de un sfert de 
secol politicienii, au reuşit 
în ultimii patru ani o mână 
de copii de la Şcoala 
gimnazială nr. 4 Vulcan şi 
de la Şcoala “Sövér Elek” 
din Joseni, jud. Harghita.  
 
Pentru al patrulea an 
consecutiv, cele două 
şcoli, de data aceasta  
într-un parteneriat cu 
Primăria municipiului 
Vulcan şi Asociaţia  
“Copiii-viitorul nostru”, 
condusă de Zoltán Miklos, 
au adus laolaltă 28 de 
copii (14 de la şcoala din 
Vulcan şi tot atâţia de la 
şcoala din Joseni), în 
cadrul proiectului de 
parteneriat iniţiat de 
profesoarele Ecaterina 
Ilyes (de la Vulcan) şi 
Gabriella Csiki-Ferencz 
(de la Joseni).  
 
Sub genericul “Călător prin 
ţara mea”, timp de o 
săptămână, în perioada  
4-9 mai, elevii din Joseni 
au fost nu doar oaspeţi ai 
partenerilor de proiect de 

la Vulcan, ci musafiri ai 
familiilor acestora. Elevii 
au locuit efectiv în familiile 
copiilor din Vulcan care au 
aderat la acest proiect, au 
mers împreună la şcoală şi 
şi-au petrecut împreună 
timpul liber. În plus, cei 28 
de elevi au avut parte şi de 
un program special pus la 
punct de organizatori, prin 
intermediul cărora au 
vizitat municipiul Vulcan, 
Pasul Vîlcan şi zona 
Căprişoara ori au fost 
competitori în diverse 
întreceri sportive.  
 
Ceea ce constituie nu doar 
elementul de inedit, ci 

exemplul acestui proiect, 
este faptul că majoritatea 
elevilor din Joseni sunt 
vorbitori de limbă 
maghiară. Cu toate 
acestea, între aceştia şi 
colegii lor de la Vulcan  
s-au legat deja prietenii 
capabile să treacă peste 
barierele de comunicare 
sau de orice altă natură. 
Aceasta este de fapt şi 
observaţia principală pe 
care au sesizat-o şi 
secretarul primăriei 
Vulcan, Rodica Peter dar 
şi consilierul local Pompiliu 
Barbu, prezenţi la 
reuniunea de diseminare a 
rezultatelor acestui proiect. 
“Este de-a dreptul 
fascinant să constaţi lecţia 
de maturitate pe care o 
dau întregii noastre 
comunităţi aceşti copii care 
demonstrează că între 
români, indiferent de locul 
în care trăiesc sau limba 
pe care o vorbesc, nu 
există bariere, ci există 
doar acele sentimente care 
definesc prietenia şi 
colegialitatea. Pentru 
succesul acestui proiect 
care deja şi-a câştigat o 
tradiţie şi o frumoasă 
reputaţie, organizatorii şi 
participanţii merită felicitări 
deopotrivă”, ne-a declarat 
Pompiliu Barbu.  
 
În spirit de reciprocitate, 
elevii din Vulcan vor avea 
parte de o săptămână 
similară la Joseni, în 
perioada 22-27 iunie.  

Ce legătură există între “polul frigului” şi 
“ţinutul cărbunilor” din România !? 



6 Afaceri în Valea Jiului 

Presa locală şi parteneriatul cu societatea civilă din municipiul Petroşani 
Lucian ISPAS 
 
Pentru municipalitatea din 
Petroşani, presa locală este de 
ani buni privită şi din 
perspectiva unui partener în 
promovarea informaţiilor de 
interes public. În acest context, 
marcarea “Zilei Internaţionale a 
Libertăţii Presei” la Petroşani a 
venit ca un gest firesc. Un gest 
firesc al administraţiei publice 
locale şi al primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi, gest la care au 
subscris şi membrii Asociaţiei 
“Casa Pro Urbis”.  
 
Evenimentul a avut loc la sediul 
Primăriei din Petroşani, unde 
jurnaliştii de la toate instituţiile 
de presă scrisă sau audio-
vizuală, dar şi reprezentanţi ai 
caselor independente de 
producţie jurnalistică din Valea 
Jiului au fost invitaţi la o 

întrunire amicală cu primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi şi 
preşedintele Asociaţiei “Casa 
Pro Urbis”, Eduard Wersanski. 
Dincolo de cuvintele frumoase 
rostite de aceştia la adresa 
breslei jurnaliştilor din Valea 
Jiului, gazdele au dorit să-şi 
exprime şi într-o formă oficială 
respectul faţă de promotorii 
presei locale din Valea Jiului. În 
acest sens, toate instituţiile de 
presă locală au fost distinse cu 
un înscris purtând însemnele 
oficiale ale Primăriei 
municipiului Petroşani şi 
Asociaţiei “Casa Pro Urbis”, 
documentul fiind emis “cu 
prilejul aniversării Zilei 
Internaţionale a Presei, în semn 
de recunoaştere a activităţii în 
folosul comunităţii şi al 
parteneriatului de succes cu 
societatea civilă din municipiul 
Petroşani”. 

În plus, jurnaliştii prezenţi la 
întâlnirea de la Petroşani, au 
avut parte şi de un experiment 
inedit, pus la cale de primarul 
Petroşaniului. Acesta şi-a dorit 
ca, preţ de câteva minute, să 
joace rolul de jurnalist şi să-i 
provoace la interviu chiar pe cei 
care, zi de zi, îl iau la întrebări. 
Fără îndoială, experimentul a 
fost unul reuşit, Tiberiu Iacob 

Ridzi reuşind nu doar să-şi intre 
bine în rol, ci chiar să 
dovedească aptitudini serioase 
în domeniul jurnalistic şi o foarte 
bună cunoaştere a subiecţilor. 
Jurnaliştii au fost astfel puşi în 
situaţia să vorbească deschis şi 
sincer despre momente 
importante din viaţa lor privată 
sau despre secrete ale activităţii 
lor profesionale. 

Tiberiu VINŢAN 
 
Periplul cultural al creaţiilor 
artistice realizate în cadrul 
taberelor organizate de 
Fundaţia Ianza Art  
Inter-Cultural la Petroşani şi 
Kronach (în Germania) 
continuă. Exponatele de certă 
valoare artistică ale unor 
creatori de renume, precum 
Petru Birău (Petrila), Daniela 
Deaconu (Rm. Vâlcea), Cătălin 
Dragomir (Deva), Horváth 
Gyöngyvér (Cluj Napoca), 
Robert Hummel (Petroşani), 
Horváth Laszlo (Cluj Napoca), 
Ana Maria Iancu (Deva), 
Sergiu Cristian Ianza 
(Petroşani), Iorgos Iliopoulos 
(Grecia), Keshav Malia (Mali), 
Elisabeth Ochsenfeld 
(Germania), Vlad Perianu 
(Bucureşti), Sergiu Plop (Rep. 
Moldova) şi Clemens 
Beungkun Sou (Corea de 
Sud), vor putea fi vizionate la 
Galeria Naţională de Artă 
“Orizont” a UAP din Bucureşti.  
 
Vernisajul va avea loc în data 
de 13 mai ora 17,00.  

Fundaţia Ianza Art Inter-Cultural  
în faţa unei noi expoziţii  

de arte vizuale găzduită de  
Galeria Naţională de Artă “Orizont” 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Când, în urmă cu 3 ani de zile, 
pe o piaţă media şi aşa extrem 
de aglomerată în Valea Jiului, 
îşi făcea apariţia noul post de 
televiziune KAPITAL TV, mulţi 
au considerat acest demers al 
omului de afaceri Cristian Balint 
doar un alt moft al acestuia.  
 
Timpul însă a trecut şi a 
demonstrat că dorinţa lui 
Cristian Balint de a demara la 
Petroşani, în Valea Jiului o 
“Televiziune pe bune !” nu a fost 
doar un frumos slogan, ci a 
devenit, graţie unei evoluţii 
calitative, un fapt în sine. Astăzi, 
televiziunea KAPITAL este un 
reper de succes în mass-media 
din Valea Jiului. Desigur, 
succesul vine ca o urmare 
firească a investiţiilor de calibru 
care s-au făcut în acest proiect 
media, atât din punct de vedere 
tehnic, dar mai ales din punct 
de vedere profesional. Toate 
aceste investiţii au făcut posibil 
ca postul KAPITAL TV să emită 
24 de ore din 24 (fiind, de altfel, 
singurul post de televiziune din 
Valea Jiului capabil de o astfel 
de performaţă), să aibă buletine 
de ştiri “la zi” şi emisiuni variate, 
atractive şi profesioniste, 
realizate de cei mai buni 
jurnalişti ai Văii Jiului. “După trei 
ani de zile, KAPITAL TV a 
dobândit forţă, credibilitate şi 
perseverenţă. Avem astăzi forţa 
de a fi 24 de ore din 24 în 
casele oamenilor. Am dobândit 
credibilitatea de care avem 
nevoie şi noi, dar şi subiecţii 
noştri, pentru a deveni parteneri 

de încredere. Iar perseverenţa 
noastră a devenit cheia 
succesului acestui proiect”, 
spune Levente Gergely, 
directorul postului.  
 
La trei ani de activitate, 
KAPITAL TV  a sărbătorit alături 
de oameni importanţi ai 
judeţului Hunedoara, la 
elegantul restaurant “Casina” 
din Deva, nu doar această 
frumoasă aniversare, ci şi 
stratul unei noi provocări: 
extinderea ariei de emisie în 6 
judeţe (Hunedoara, Alba, Gorj şi 

Caraş-Severin, Timiş, Arad) şi 
deschiderea unei noi redacţii de 
ştiri, la Deva.  
 
Ca realizator de emisiuni, am 
avut onoarea de a fi desemnat, 
împreună cu Ramona 
Roşulescu, în calitatea de 
amfitrioni ai evenimentului 
aniversar al KAPITAL TV. Un 
eveniment care a adunat în sala 
restaurantului “Casina” din 
Deva personalităţi de anvergură 
din viaţa politică, socială, 
administrativă, economică, 
culturală sau de media din 

judeţ, oameni care s-au convins 
că televiziunea Kapital este, 
într-adevăr, o televiziune pe 
bune ! 
 
La ceas aniversar, proprietarul 
KAPITAL TV, Cristian Balint 
crede că succesul primilor 3 ani 
constituie un argument al 
calităţii. “Sunt convins că 
apariţia Kapital TV pe scena 
audio-vizualului din judeţul 
Hunedoara a adus nu numai un 
plus de diversitate, ci şi un 
necesar plus de calitate. Cred 
că am reuşit, în toţi aceşti ani, 
să dovedim că suntem un 
Kapital pentru toată lumea. 
Încrederea oamenilor şi 
valoarea echipei ne determină 
să mergem mai departe şi să ne 
extindem. Ne vom extinde 
pentru a aduce alternativa 
calităţii în casele cât mai multor 
români. Şi fiţi convinşi că vom 
rămâne un Kapital pentru toţi 
aceia care cred în valoare, în 
calitate şi în puterea lucrului 
bine făcut”, este de părere 
Cristian Balint.  
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“Locuri de lângă noi”, în viziune fotografică, la Casa de Cultură a 
Studenţilor din Petroşani 
Tiberiu VINŢAN 
 
Cu ceva vreme în urmă, la 
finalul lunii aprilie, la Petroşani 
a avut loc o nouă ediţie a 
Festrivalului concurs de 
fotografie “Locuri de lângă noi”, 
organizat de Casa de Cultură a 
Studenţilor din municipiul 
Petroşani în parteneriat cu 
secţia foto a Uniunii Artiştilor 
Plastici din Deva.  
 
În buna tradiţie a acestui 
eveniment, ajuns deja la cea 
de-a treia ediţie, Petroşaniul a 
fost gazda unui număr mare de 
tineri, iubitori de fotografie, care 

au încercat să-şi demonstreze 
măiestria artistică în domeniu, 
surpinzând instantanee locale 
care să răspundă temei 
concursului din acest an: 
simbolismul. 
 
Participanţii au luat parte şi la 
un work-shop în care artiştii din 
cadrul UAP Deva, Petrişor 
Crăciunoiu, Ovidiu Raţiu şi 
Daniel Bocşe (student la 
Facultatea de Arte din Cluj), 
precum şi câştigătorii ediţiei de 
anul trecut a concursului le-au 
dezvăluit participanţilor înscrişi 
la ediţia din acest an câteva 
ceva din secretele artei 

fotografice. Similar, artistul 
plastic hunedorean Radu 
Roşian a vorbit despre 
simbolism în arta plastică.  
 
După teorie, concurenţii au fost 
invitaţi să-şi caute timp de două 
ore subiectul în realităţile de pe 
străzile Petroşaniului. Juriul a 
evaluat apoi atent toate lucrările 
prezentate şi a decis că 
laureaţii ediţiei din acest an a 
Festivalului-concurs de 
fotografie “Locuri de lângă noi” 
de la Petroşani merită să fie: 
Andra Brânzan (locul I), 
Andreea Sgarbură (locul II), 
Adrian Ciolea (locul III) şi 

Corinma Suciu (Premiul 
special).  
 
Câştigătorii au fost răsplătiţi cu 
premii constând în obiecte utile 
în activitatea unui fotograf. 
Directorul casei de cultură a 
Studenţilor de la Petroşani, 
Lavinia Hulea spune însă că toţi 
participanţii sunt într-un fel 
câştigători, deoarece fiecare 
dintre aceştia vor avea o 
lucrare prezentată în cadrul 
expoziţiei itinerante care va fi 
organizată, la finalul acestei 
luni, pe străzile din municipiul 
Petroşani.  

Suciu Corina - Premiul special Sgarbură Andreea  - Locul II Brânzan Andra - Locul I 

Avram: “Doar seriozitatea în achitarea facturilor 
poate menţine preţul apei în Valea Jiului la 
nivelul cel mai mic din România” 
Tiberiu VINŢAN 
 
Cu toate că mitul preţului ridicat al apei 
potabile în Valea Jiului încă mai persistă, 
adevărul este că, la ora la care vorbim, 
societatea care furnizează apa potabilă la 
robinetele cetăţenilor din Valea Jiului 
practică unul dintre cele mai mici tarife 
pentru acest serviciu din România. Preţul 
apei potabile nu a mai cunoscut nici un fel 
de majorări de mai bine de 5 ani, cu toate 
că, potrivit recomandărilor făcute de 
finanţatorii proioectelor de modernizare şi 
extindere a reţelelor de apă şi canalizare, 
tarifele trebuiau ajustate anual cu un indice 
cel puţin egal cu rata inflaţiei. 
 
Directorul general al Apa Serv Valea Jiului, 
Costel Avram spune însă că firma pe care 
o conduce şi-a asumat responsabilitatea de 
a păstra nemodificate tarifele, înţelegând 

că nici cetăţenii nu au cunoscut, în toţi 
aceşti ani, o creştere a veniturilor salariale. 
“Din păcate - spune Avram - nu ştiu cât o 
să mai putem păstra actualele tarife, având 
în vedere că problemele legate de 
recuperarea creanţelor încă persistă, în 
ciuda tuturor demersurilor pe care noi  
le-am iniţiat pentru a schimba această stare 
de lucruri.” Directorul general al Apa Serv 
arată că, în prezent, societatea are de 
recuperat peste 16 milioane de lei de la  
rău-platnici. Din aceşti bani, mai bine de 6 
milioane de lei sunt datorii acumulate de 
societăţile de termoficare din Lupeni şi 
Vulcan, aflate în stare de faliment.  
 
Pentru a echilibra balanţa financiară, Apa 
Serv a înfiinţat şi un compartiment special 
de recuperare a creanţelor în cadrul 
instituţiei. Numai în primele 3 luni de 
activitate al acestui serviciu, au fost 

recuperate circa 2,5 miliarde de lei vechi, 
după ce oamenii angrenaţi în acest serviciu 
au vizitat peste 2000 de abonaţi rău 
platnici. “Sunt oameni care n-au mai plătit 
un leu de 4 sau chiar de 5 ani de zile şi pe 
care, prin întâlnirile şi discuţiile pe care  
le-am avut, i-am convins că trebuie să 
plătească”, spune şeful serviciului, Alin 
Săceanu. 
 
Prin astfel de soluţii, directorul Apa Serv 
Valea Jiului speră să poată păstra 
nemodificat preţul apei în Valea Jiului, cel 
puţin în acest an. El este însă convins că 
doar seriozitatea în achitarea facturilor 
poate menţine preţul apei înValea Jiului la 
nivelul cel mai mic din România. 
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Nedeia din Dealu Babii 
Lucian ISPAS 
 
Intrată în tradiţia locuitorilor din satul 
tradiţional de la Dealu Babii, nedeia 
momârlănească din satul vulcănean 
a devenit, de ani buni, un reper pe 
harta evenimentelor culturale a 
municipiului Vulcan.  
 
Şi în acest an, nedeia din Dealu 
Babii a adus în frumoasa locaţie de 
pe valea Crividiei, în satul de la 
marginea Vulcanului, foarte mulţi 
oameni dorinici să se bucurie de 
frumuseţea unei nedei autentice. 

Sărbătoarea câmpenească a fost 
întregită de spectacolul folcloric 
deosebit oferit participanţilor de 
către Grupul “Doruleţ”, solista de 
muzică populară Nela Manolache şi 
cunoscuta formaţie “Anena”. 

Europa copiilor de la Şcoala 
gimnazială 5 din Vulcan 

Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
În urmă cu 7 ani a prins 
viaţă la Vulcan, la inţiativa 
d-nei prof. Daniela Tacea, 
una dintre cele mai 
îndrăgite activităţi 
extraşcolare  ale elevilor 
Şcolii Gimnaziale Nr. 5 
Vulcan:  Spring Day 
(Primăvara Europeană). 
 
 Ediţia din acest an, a VI-a 
în calendarul acestei 
activităţi la şcoala 5 din 
Vulcan, a fost coordonată 
de d-na director adjunct, 
prof. Maria Perţ şi 
consilierul educativ, prof. 
Daniela Tacea. Elevii, 
îndrumaţi de învăţătorii sau 
diriginţii acestora, au 
sărbătorit Ziua Europei, 
făcând un tur al ţărilor 
europene printr-un 
adevărat spectacol de 
muzică, dans şi teatru.  
 
Membrii juriului care au 
evaluat prestaţia copiilor a 
fost alcătuit din profesorii: 
Maria Perț, Cosmina 
Tudoran, Roxana Nica şi 
Natalia Iancu. Dincolo de 
ierarhii, credem că mult mai 
relevat este să am intim 
aici clasele care au luat 
parte la acest inedit proiect, 
menit să pună în valoare 
atât cunoştinţele copiilor cu 
privire la satele 
componente ale Uniunii 
Europene, cât mai ales 
imaginaţia acestora.  
 
Astfel, clasa pregătitoare A 
(înv. Alina Băncilă) şi clasa 
a V-a A (prof. Carmen 
Costina) - au prezentata 
Franţa; clasa pregătitoare 
B (înv. Cristina Bărbiţă) şi 
clasa a V-a B (prof. Cristina 
Stroe) – Belgia; clasa 
pregătitoare C ( înv. Livia 
Costinaş) – Portugalia; 
clasa I  A (înv. Mihaela 
Feier) şi clasa a VI-a A 
(prof. Livia Secrieru) – 
Spania; Clasa I  B (înv. 
Dana Moldovan) – Ungaria; 
clasa a II-a A (înv. Emilia 
Vladu) - Grecia; clasa a III-
a A (înv. Meda Imling) şi  
clasa a VII-a A (prof. Eva 

Gavrilă) - Austria; clasa a 
III-a B (înv. Ionela Pardos) 
şi clasa a VII-a B (prof. 
Daniela Tacea) - Irlanda; 
clasa a IV-a A (înv. Simona 
Ceuţă) – Turcia; 
clasa a VI-a C (prof. Adela 
Negru) – Marea Britanie; 
clasa a VI-a D (prof. Elvis 
Stan) - Olanda; clasa a 
VIII-a B (prof. Alina Muraru) 
– România. 
 
Tuturor, felicitări ! 
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“AQUA LUPE”, proiectul unui nou parc acvatic pregătit 
pentru impulsionarea turismului în Valea Jiului 

Petroşaniul e 
pregătit să 
reacţioneze 
prompt în caz de 
cutremur ! 
Lucian ISPAS 
 
Petroşaniul e pregătit să 
recaţioneze prompt în caz de 
cutremur ! Aceasta este concluzia 
la care au ajuns autorităţile după 
desfăşurarea unui exerciţiu de 
alarmare publică organizat 
săptămâna trecută la Petroşani.  
 
Exerciţiul, organizat de Comitetul 
Local pentru Situaţii de Urgenţă 
din cadrul Primăriei municipiului 
Petroşani, a avut ca scop 
verificarea măsurilor care 
trebuiesc luate pentru protejarea 
populaţiei, a bunurilor materiale şi 
culturale din localitate, în cazul 
producerii unui cutremur de 
intensitate mare cu epicentrul la 
Haţeg, dar ale cărui efecte  
s-ar dovedi devastatoare şi în 
Valea Jiului. Activitatea a fost 
derulată chiar în centrul 
municipiului Petroşani, în zona 
Primăriei, la exerciţiu participând 
reprezentanţi ai tuturor instituţiilor 
abilitate în intervenţia rapidă în caz 
de situaţii de urgenţă: Primărie, 
ISU, SMURD; Poliţie locală, 
Jandarmerie, Ambulanţă,  
Protecţie civilă, etc. 
 
Potrivit evaluatorilor acestui 
exerciţiu, autorităţile locale din 
municipiul Petroşani au dovedit că 
dispun şi de cunoştinţele 
necesare, dar şi de forţa logistică 
şi umană necesară intervenţiei cu 
suces în cazul producerii unor 
situaţii de urgenţă pe raza 
localităţii.  
 
În egală măsură, s-a constatat că 
populaţia cunoaşte principalele 
reguli de comportare şi măsuri de 
protecţie în caz de cutremur, aşa 
cum o mare parte a cetăţenilor 
cunosc regulile de acordare a 
primului ajutor şi dovedesc simţul 
civic necesar în vederea unei 
implicări active în susţinerea 
intervenţiei autorităţilor în cazul 
producerii unor calamităţi de genul 
celor puse în exerciţiu de serviciul 
de specialitate al primăriei, în 
cursul săptămânii trecute.  

Tiberiu VINŢAN 
 
Proiectul unui parc acvatic 
care ar putea să-şi găsească 
un important loc în strategia 
autorităţilor locale şi judeţene 
pentru dezvoltarea turismului 
în Valea Jiului a fost prezentat, 
la finalul săptămânii trecute, la 
Lupeni, de către reprezentanţii 
firmei de arhitectură şi 
proiectare “Alpin Construct” 
din Vulcan. 
 
Proiectul, realizat de tânărul 
arhitect lupenean Oroles 
Bucur, intitulat “Aqua Lupe” 
vizează amenajarea unui parc 
acvatic acoperit la baza 
staţiunii turistice Straja, în 
spaţiul zonei de agrement 
Brăiţa, în vecinătatea staţiei de 
îmbarcare a telegondolei care 
face legătura cu zona turistică 
montană. În viziunea 
proiectanţilor, viitorul parc 
acvatic este prevăzut ca un 
complex turistic, cu hotel, 
restaurant şi spaţiu generos 
rezervat bazinelor acvatice, 
întregul complex fiind estimat 
să ocupe o suprafaţă totală de 
860 mp. Complexul hotelier 
“Aqua Lupe” va avea o 
capacitate de 49 de camere şi 
o parcare cu 25 de locuri, în 
timp ce complexul acvatic este 
prevăzut cu un bazin mare de 
înot (cu o adâncime de 1,5 
metri), un bazin pentru copii şi 
două bazine circulare de tip 

jacuzzi. Complexul acvatic 
este prevăzut să poată 
deservi, simultan, 200 de 
persoane.  
 
Potrivit iniţiatorilor acestui 
proiect, odată cu finalizarea 
studiului de fezabilitate al 
investiţiei, urmează ca acesta 
să fie înanitat organismelor de 
gestionare a fondurilor 
europene, acestea constituind 
sursa prin care atât proiectul 
de la Lupeni, cât şi unul 
similar, prevăzut a fi derulat în 
Petroşani, să poate fi realizate 
cel mai târziu la orizontul 
anului 2020.   
 
Complexul “Aqua Lupe” este 
gîndit ca un nou punct de 
atracţie pe harta staţiunii 
turistice Straja din Lupeni, el 
putând fi exploatat atât pe timp 
de vară, cât şi pe timp de 
iarnă.  
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

Lucian ISPAS 
 
Deputatul european Iuliu 
Winkler, candidat al UDMR la 
Parlamentul European, 
consideră că programul 
Garanţia pentru tineret, finanţat 
din fonduri europene, este prea 
puţin cunoscut în România. El a 
arătat că deja despre generaţia 
tinerilor europeni sub 25 de ani 
se vorbește ca despre 
”generaţia pierdută” din cauza 
faptului că această categorie de 
vârstă a fost cel mai grav lovită 
de criza economică. 
 
”Garanţia pentru tineret este un 
program care a pornit efectiv, la 
nivelul UE, în aprilie 2013 ca 
urmare a deciziei luate de 
Consiliul European. Garanţia 
pentru tineret are ca obiectiv 
sprijinirea tinerilor șomeri sub 
25 de ani să-şi găsească un loc 
de muncă, să obţină stagii de 
ucenicie sau să urmeze cursuri 
de calificare sau specializare. 
Finanţarea acestui program a 
fost inclusă în planificarea 
bugetară a UE pentru următorii 
şapte ani”, a explicat Winkler.  
 
Potrivit deputatului european, 
Garanţia pentru tineret este un 
program care s-a inspirat din 
succesul unor măsuri similare 
care au fost implementate în 
Finlanda şi apoi în Austria. 
”Ideea acestui program este să-i 
ofere unui tânăr în decurs de 
patru luni de la pierderea locului 
de muncă sau de la finalizarea 
unei forme de învăţământ o 
ofertă acceptabilă de muncă 

sau posibilitatea de a urma 
stagiile de care tocmai 
vorbeam. (…) Pentru 
implementarea acestui program 
este nevoie de crearea unui 
sistem la nivel naţional”, a spus 
candidatul UDMR la 
Parlamentul European. 
Vorbind despre faptul că 
Ministerul Muncii a lansat deja 
de câteva luni un program pilot 
în vederea impelementării 
Garanţiei pentru tineret, Iuliu 
Winkler a afirmat că, în opinia 
sa, mediatizarea programului şi 
a obiectivelor acestuia este din 
păcate una deficitară.  
 
Iuliu Winkler şi-a exprimat 
satisfacţia pentru faptul că, un 
sondaj recent realizat la nivelul 
UE, relevă faptul că 70% din 
tineri consideră UE singura 
entitate capabilă să asigure 
şanse europenilor în competiția 
globală. ”Acest euro-optimism al 
tinerilor mă bucură, însă, pe de 
altă parte, cifrele legate de 
şomajul în rândul tinerilor sub 
25 de ani au rămas extrem de 
alarmante. Ultimul Eurostat 
arată că în Grecia 56% din tineri 
sunt şomeri iar în Spania 
procentul este de 54%. În 
Germania, procentul este de 
doar 7,8% iar în România 
procentul este de 24%. Dacă 
este să-l compar cu cel din 
Grecia sau Spania, atunci aş 
putea spune că stăm bine, dar 
mie mi se pare că acest procent 
de 24% arată o situaţie gravă”, 
a subliniat candidatul UDMR la 
Parlamentul European.  

Winkler doreşte o mai bună mediatizare a 
programului european “Garanţia pentru tineret” 

Invitaţie la “Festivalul balmoşului” 
de la Arieşeni 
Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Pensiunea “Casa Moţului” din 
staţiunea turistică Arieşeni 
organizează, la finalul acestei 
luni, o nouă ediţie a 
tradiţionalului “Festrival al 
balmoşului moţesc”. 
Evenimentul va avea loc, în 
perioada 31 mai-1 iunie 2014 
pe platoul din faţa pensiunii 
“Casa Moţului” din Arieşeni.  
 
Potrivit iniţiatorului acestui 
proiect, dl. Ionică Mocan, 
turiştii care vor participa la 
acest festival de excepţie vor 
avea parte de un program 
artistic de excepţie şi de un 
răsfăţ culinar specific Ţării 
Moţilor. În deschiderea 
Festivalului balmoşului din 
Ţara Moţilor, în 31 mai, ora 
14,00 va avea loc o 
demonstraţie culinară de 

preparare a balmoşului şi o 
degustare în vederea stabilirii 
câştigătorilor. După amiază 
este programată o şezătoare 
tradiţională, găzduită de 
pensiunea “Casa Moţului”. Pe 
1 iunie, la ora 11,00 este 
programată festivitatea de 
premiere a participanţilor la 
concursul culinar, urmat de o 
petrecere câmpenească în 
compania unor renumiţi artişti 
şi ansambluri de dansuri 
populare din Ţara Moţilor. 
 
Moţii din Arieşeni vă aşteaptă 
aşadar, la sărbătoarea 
balmoşului, pe 31 mai şi 1 
iunie, la pensiunea “Casa 
Moţului”.  



12 Afaceri în Valea Jiului 

Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
După întâlnirea cu Braşovul, el însuşi un 
reper turistic excepţional, ai multe variante 
de explorare turistică de ales. Jur împrejur, 
pe o rază de 30 km, civilizaţia se află în 
perfectă armonie cu natura. Totuşi, una 
dintre cele mai spectaculoase trasee 
turistice este traversarea pasului  
Rucăr-Bran.  

Veche poartă de legătură între Transilvania 
şi Muntenia, Pasul Rucăr-Bran este 
menţionat în scrierile vremurilor încă din 
perioada geto-dacilor. Culoarul montan 
amplasat la o altitudine de 1254 m, are 
creste joase şi separă munţii Bucegi de 
munţii Iezer şi Piatra Craiului. Drumul în 
serpentine, care leagă Braşovul de 
Câmpulung Muscel trece prin două localităţi 
importante, Rucăr şi Bran şi oferă turiştilor, 
indiferent de anotimp, o privelişte 
nemaiîntâlnită. Pe lângă satele tradiţionale 
Măgura, Fundata sau Cheia care abundă 
de turişti mai tot timpul anului, natura a fost 
generoasă cu locurile din această parte a 
ţării, putându-se astfel admira minunate 
exemplare de forme carstice în cheile 
Dâmbovicioarei, Ghimbavului sau Urşilor,  
în peşterile Dâmbovicioara sau în zona 
abruptă de Vest şi Nord-Vest al Munţilor 

Bucegi. Satele risipite pe culmi par şi ele 
parcă desprinse dintr-un tablou de Nicolae 
Grigorescu. 
 
Deşi pensiunile, dar şi locuinţele localnicilor, 
sunt dotate la standarde înalte de confort, 
totuşi ele îşi păstrează tradiţia ancestrală 
întâlnită în elementele de folclor ce 
împodobesc sculpturile în lemn ale porţilor 
sau în  diversele obiecte de artizanat. Iar 
dacă vrei pentru acasă o ie ţărănească sau 
un ştergar înflorat, sigur le vei găsi în zecile 
de magazine de souveniruri din această 
zonă în care păstrarea şi transmiterea 
moştenirii culturale este un lucru sfânt.  
 
Oamenii locurilor au ştiut să pună în valoare 
toate atuurile cu care au fost binecuvântaţi: 
frumuseţea naturii, tradiţia populară, 
legendele dar mai ales evenimentele 
istorice la care au fost martori oameni şi 
locuri. Aflat între două „ţări”, cea a Bârsei şi 
cea a Făgăraşului, pasul Rucăr-Bran a fost 
străbătut în vechime de armatele romane, 
iar mai târziu de Negru Vodă. Cel mai 
enigmatic voievod al românilor l-a traversat 
pentru a ajunge la Câmpulung Muscel, 
viitoarea Capitală în jurul căreia s-a format 
Voievodatul Ţării Româneşti. După marele 
istoric Nicole Iorga, chiar şi locul Bătăliei de 
la Posada din 1330 se află situat undeva în 
acest pas. 

Pasul Rucăr-Bran şi  
legendele sale vândute 

de oamenii locurilor 
la pachet cu tradiţia şi  

buna-dispoziţie  
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În vremea lui Mircea cel Bătrân, în 
anul 1413, acesta a stabilit la Bran 
turciul sau vama Ţării Româneşti, 
acordând în acelaşi timp 
importante privilegii comerciale 
negustorilor din Braşov. Zonă de 
interes şi pentru partea maghiară 
deoarece vama de la Bran aducea 
importante fonduri coroanei, se 
impunea construirea unei cetăţi a 
căror soldaţi să apere vama din 
trecătoare de numeroşii tâlhari care 
se aciuiseră prin pădurile din 
apropiere şi care prădau negustorii 
şi dintr-o parte şi din alta a 
munţilor. 
 
Atestat documentar pentru prima 
dată în 1337, într-un document 
semnat de Ludovic I D´Anjou,  
castelul de la Bran a fost pe rând, 
când al maghiarilor, când al 
românilor, după cum o cereau 
interesele politice ale vremii. Cu 
adevărat fortificat şi amenajat a fost 
însă pe vremea lui Iancu de 
Hunedoara. Fiecare perioadă, 
fiecare curent arhitectonic şi-a adus 
contribuţia în realizarea construcţiei 
castelului devenit, datorită unor 
împrejurări cel mult ciudate, una 
din emblemele româneşti 
recunoscute peste hotare. Legenda 
din spatele castelului Bran îl are în 
spate pe Contele Dracula, personaj 
care îl are drept corespondent în 
realitate pe domnitorul Vlad Ţepeş. 
  
După cum se ştie, Dracula a prins 
viaţă în urma romanului omonim 
scris de irlandezul Bram Stocker în 
secolul al XIX-lea. Romanul a ajuns 
atât de cunoscut de-a lungul 
timpului încât a ajutat imaginea 
castelului să evolueze atrăgând 
anual o sumedenie de turişti mai 
ales în timpul sărbătorilor, când se 
crede că spiritele şi fiinţele de 
dincolo de adâncuri se întorc 
pentru o perioadă printre muritori. 
Ironia face ca Vlad Ţepeş, 
domnitorul cu trăsături de vampir, 
să nu fi locuit niciodată în acest 
castel, fapt dovedit istoric. Poate l-a 
vizitat cândva, având în vedere 
legătura lui de rudenie cu Iancu de 
Hunedoara, dar nu s-a păstrat nici 
o mărturie a şederii lui în castel.  
 
Cu toate acestea, povestea este 
atât de răspândită, încât nu mai 

interesează pe nimeni adevărul 
istoric. Mai ales datorită faptului că 
de ceva vreme în castel s-au turnat 
o mulţime de filme şi  periodic au 
loc diverse baluri mascate şi 
petreceri tematice ce reprezintă 
pentru zonă o adevărată afacere. 
Locuitorii din această zonă ştiu să 
vândă, şi încă foarte bine !, un mit 
care în trecut a fost puţin deranjant. 
 
Iar lucrurile nu se opresc aici. În 
centrul staţiunii Bran a fost 
construită Casa Groazei  ce 
reprezintă de fapt  un traseu care 
durează aproximativ 10-15 minute 
şi se desfăşoară în 12 camere 
special decorate, pentru a trezi 
teama tuturor persoanelor ce 
vizitează această atracţie. 
Camerele au lumini, actori şi 
sonorizare diferite, fiind adecvate 
temei pentru care a fost decorată, 
astfel aici va puteţi întâlni cu 
personaje precum "Contele 
Dracula", "Doctor Frankenstein" iar 
spre finalul traseului vă puteţi 
întalni chiar cu "Satana" (ptiu !!!). 
Toate aceste efecte sunt realizate 
pentru a introduce turistul în 
atmosfera zonei Bran, a “istoriei” 
castelului Bran, dar şi pentru 
distracţie. 
 
Dincolo de teribilul mit, Castelul 
Bran se mândreşte cu un veritabil 
muzeu întins pe patru etaje, muzeu 
ce adoposteşte o valoroasă 
colecţie de mobilă, arme dar şi de 
obiecte de vestimentaţie aparţinând 
Reginei Maria a României. Pe 
lângă acestea în castel întâlnim o 

colecţie de obiecte ce ar intra 
foarte bine într-un muzeu al satului 
tradiţional.  
 
Natura fermecătoare, legenda lui 
Dracula, ospitalitatea oamenilor, 
calitatea serviciilor la care se 
adaugă o bucătărie tradiţională de 

excepţie, fac din zona Rucăr–Bran 
un important punct turistic pe harta 
minunatei “grădini a Carpaţilor”. 
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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); 

Plăcinta cu lobodă 
Dacă ar fi să ne luăm după istorie, plăcinte au 
mâncat oamenii de când lumea. Primele 
atestări documentare certe, provin din Egiptul 
antic,  cu aproximativ 9500 î. Hr, când 
egiptenii preparau un fel de plăcintă coaptă în 
crustă pe care o umpleu cu boabe de ovăz  
sau cu o bucată de carne. Istoria ne duce mai 
apoi în Roma, unde în celebrul tratat De Agri 
Cultura a lui  Marcus Cato, este prezentată o 
reţetă de “placenta” cu brânză, oferită în dar 
zeilor. Odată cu extinderea Imperiului Roman, 
plăcintele au ajuns în toată Europa. Plăcintele, 
ca produse de patiserie au apărut pe la 1500 
fiind umplute cu tot felul de fructe şi 
brânzeturi. De atunci plăcintele au evoluat în 
compoziţie, textură şi “originalitate” fiecare 
popor atribuindu-şi cel puţin o reţetă de 
plăcintă. Dacă în Anglia tronează plăcinta cu 
carne sau rinichi, în SUA plăcinta cu dovleac 
sau afine, în Franţa plăcintele umplute cu fel 
de fel de brânzeturi şi fructe, românii se 
mândresc şi cu plăcintele pline de verdeţuri 
(varză, lobodă, spanac).  
 
Pentru o porţie zdravănă de plăcintă cu 
lobodă ai nevoie de 1 Kg lobodă albă care se 
spală bine şi se toacă mărunt. Întro cratiţă se 
pune la topit o lingură de unt şi se adaugă 
loboda care se ţine pe foc până se înmoaie. 
Dacă lasă prea multă apă, se firbe până se 
evaporă. Se ia cratiţa jos şi se adaugă 250 
grame de brânză de oi veche, 2 ouă, sare, 
piper şi o lingură de griş. 
 
Aluatul se prepară din 500 grame făină, 
drojdie, sare, lapte pentru frământat, o lingură 
zahăr, o lingură unt şi un ou. Se frământă bine 
aluatul şi se lasă la dospit. După o jumătate 
de oră, se întinde o foaie din aluat, se aşează 
întro tavă unsă cu unt, peste foaie se pune 
loboda, iar deasupra cealaltă foaie. Plăcinta 
se unge cu gălbenuş de ou, se înţeapă din loc 
în loc şi se coace la cuptor până capătă o 
culoare aurie. Se serveşte călduţă, dar este 
foarte bună şi rece.  
 
Poftă bună! 

Picătura de înţelepciune 

DALAI LAMA 

Scriitorul Valeriu Butulescu premiat la Atena 
Cu ocazia lansării cărţii 
sale de aforisme în limba 
greacă “SPARAGMATA”  
(Frânturi de înţelepciune), 
în traducerea Angelei 
Bratsou, scriitorului Valeriu 
Butulescu i s-a decernat 
Diploma de Onoare şi 
Premiul “Paideia” pentru 
“inspiraţia, sensibilitatea şi 
originalitatea aforismelor 
din volumul 
SPARAGMATA şi pentru 
promovarea culturii în 
lume.”  
 
Organizatorii au menţionat 
că aforismele lui Valeriu 
Butulescu au fost traduse 
şi publicate în peste 
cincizeci de limbi, de pe 
toate continentele. 
 
Premiul i-a fost înmânat de 
Mariana Kondourarou 
(preşedinta Asociaţiei  

Culturale “Sfinţii 
Constantin şi Elena”. La 
festivitate au participat 
personalităţi şi oameni de 
cultură greci şi romani din 
Grecia, precum prof. Lida 
Papagalani – Kalafati, 
editorul Constantinos 
Karatzas, publicistul 
Cristache Gheorghiu,  

traducătoarele Angela 
Bratsou, Elisabet Kelpari, 
Eugenia Tselenti-
Petropouliadi, Luminiţa 
Kotsopoulou, iar 
Ambasada Romaniei în 
Republica Elenă a fost 
reprezentată de primul 
secretar Anca Chisăliţă. 
(Al. H) 

Festivalul  
de teatru  
al 
adolescenilor 

Timp de 3 zile, în week-end, la Petroşani, pe scena 
Treatrului “Ion D. Sârbu”, zeci de tineri, elevi ai unor licee 
din valea Jiului şi din ţară, dar şi ai unor trupe de teatru 
pentru tineret, aspiranţi la un loc în galeria actorilor 
români s-au întrecut în cadrul primei ediţii a Festivalului 
Naţional de Teatru al Adolescenilor, organizat la 
Petroşani. Întrucât, la ora închiderii ediţiei, concursul era 
încă în plină desfăşurare, vom prezenta detalii ale 
acestui eveniment în ediţia electronică a ziarului nostru.  
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Până când naturalistul olandez 
Van Leeuwehhoek avea să 
demonstreze, la începutul 
secolului al XVIII-lea cu un 
microscop construit de el, 
existenţa microorganismelor 
unicelulare sau pluricelulare, 
microbii au făcut multe ravagii 
în sănătatea oamenilor. Cu 
toate acestea, multă vreme, 
microbii au fost trataţi cu 
indiferenţă de medici, 
considerându-se că sunt prea 
mici pentru a putea face rău 
oamenilor, chiar dcă existau 
bănuieli că aceştia ar putea fi 
vinovaţi de provocarea unor boli 
infecţioase. 
 
A trecut mai mult de un secol şi 
jumătate de la descoperirea 
microbilor până când 
întâmplarea a făcut ca Louis 

Pasteur (1822-1895) să fie 
solicitat de viticultorii francezi şi, 
mai apoi, de călugării fabricanţi 
de bere, să găsească o metodă 
de a împiedica alterarea vinului 
şi a berii. Pasteur a făcut o serie 
de ceretări şi a ajuns la 
concluzia că procesul de 
fermentaţie se datorează 
acţiunii unor microorganisme, 
recomandând producătorilor 
distrugerea germenilor prin 
încălzirea vinului şi a berii la 
temperaturi de 50-60 de grade 
Celsius. Operaţia este 
cunoscută şi în zilele noastre 
sub numele de pasteurizare.  
 
Succesul i-a adus o enormă 
reputaţie cercetătorului francez. 
Astfel, în 1877 Pasteur a 
abordat şi  cercetarea cauzelor 
unor boli infecţioase care 
provocau moartea a milioane de 
oameni şi a căror origine nu 
fusese descoperită de medici. 
Fără îndoială, decizia lui 
Pasteur de a se apleca asupra 
acestei probleme a fost 
generată de moartea fiicelor 
sale Jeanne (decedată la 19 
ani), Cecile (decedată la 13 ani) 
şi Camille (decedată la numai 2 

ani) în urma infectării 
cu febră tifoidă. Chimist 
de profesie, Louis 
Pasteur a fost privit cu 
îndoială de societatea 
medicilor francezi, chiar 
şi atunci când a 
demonstrat că agenţii 
bolilor infecţioase şi a infecţiilor 
rănilor în chirurgie sunt microbii. 
 
Tot de numele celebrului 
chimist francez, devenit între 
timp pionier al unei noi ramuri 
ştiinţifice, bacteriologia, se 
leagă descoperirea antidotului 
pentru câteva din bolile 
infecţioase fără leac, care 
făceau ravagii în Europa 
secolului al XIX-lea. Astfel, 
studiind holera găinilor, Pasteur 
a descoperit, din întâmplare, că 
bacilii holerici atenuaţi proveniţi 
dintr-o cultură veche, uitată în 
laborator, provoacă o boală mai 
slabă care nu omoară păsările. 
În scurt timp, Pasteur a reuşit 
obţinerea unui vaccin care a 
dus la eradicarea holerei. 
 
O altă descoperirea importantă 
a lui Pasteur este vaccinul 
împotriva turbării. La vremea 

respectivă, muşcătura de câine 
turbat conducerea inevitabil la 
moartea pacientului în chinuri 
groaznice. Pasteur a reuşit să 
obţină, un vaccin antirabic în 
1885 dar nu îndrăznea să-l 
testeze pe om, folosindu-l doar 
pentru profilaxia câinilor turbaţi. 
Tot întâmplarea a făcut ca la 
Institutul Pasteur să fie adus 
într-o zi un copil muşcat în 14 
locuri de un câine turbat. 
Singura lui şansă de 
supravieţuire era vaccinarea 
antirabică. După multe ezitări, 
Pasteur a decis să-şi asume 
responsabilitatea vaccinării 
copilului, eveniment produs pe 
6 iulie 1885. Experimentul s-a 
dovedit a fi unul reuşit, iar ca o 
fericită rândurire a sorţii, băiatul 
însănătoşit de vaccinul lui 
Pasteur a lucrau până la 
sfârşitul vieţii, ca şi portar, la 
Institutul Pasteur. 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Merg trei băieţi la examen. Unul 
deştept, unul moderat şi unul mai 
prost. Intră deşteptul şi când iasă, toţi îl 
întreabă cum a fost:  
- Ca de la profesor la profesor. 
Intră moderatul şi când iasă, toţi îl 
întreabă cum a fost:  
- Ca de la elev la profesor. 
Intră prostul şi când iasă, toţi îl 
întreabă cum a fost:  
- Ca de la preot la preot. 
- Cum aşa? 
- Păi, când punea el întrebările, eu îmi 
făceam cruce, iar când eu dădeam 
răspunsurile, el îşi făcea cruce !  

*** 
Soţia vine acasă şi-i zice soţului: 
- Am o veste bună şi una rea. Pe care 
să ţi-o zic? 
- Zi-o pe aia bună, spune soţul. 
- Merg airbagurile !, vine răspunsul. 

*** 
Ion: Nici nu ştiu pentru ce porţi 
sutienul. Şi aşa nu prea ai ce pune în 

el ! 
Maria: Lasă, că doar şi tu porţi chiloţi...  

*** 
Soţia la anchetă: 
-Domnule poliţist, ascultaţi-mă şi pe 
mine, vă rog. De ce atunci când Tom îl 
loveşte pe Jerry cu o tigaie este umor, 
dar dacă eu îl lovesc pe soţul meu cu o 
tigaie Dry Cooker în cap, e tentativă de 
omor ?  

*** 
Proaspăt căsătorită, soţia i se plânge 
soţului: 
- M-am săturat ! În casa asta eu 
gătesc, eu spăl, eu calc, eu fac 
curăţenie. Parcă aş fi Cenuşăreasa. 
- Păi vezi, draga mea. Nu ţi-am, promis 
eu o viaţă ca-n poveşti !... 

*** 
Între soţi: 
- Dragul meu, am fost azi la ghicitoare 
şi mi-a spus că nu mă mai iubeşti ! 
- De ce dai banii pe prostii. Asta 
puteam să-ţi spun şi eu, gratis ! 

Întâmplătoarele descoperiri ale lui Pasteur care au 
salvat omenirea 
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Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

www.afacerivj.wordpress.com 

Invitaţie la concert în capela de 
la Peştera Bolii 
Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Impresionanta “catedrală” 
naturală din inima Peşterii Bolii 
va fi, sîmbătă 17 mai 2014, 
gazdă a celei de-a VIII-a ediţii a 
festivalului coral “A Capella”. 
Evenimentul, organizat de 
Asociaţia Petro Aqua şi susţinut 
de Primăria municipiului 
Petroşani şi SC Comexim R SRL 
Lupeni, aduce în faţa iubitorilor 
muzicii corale câteva dintre cele 
mai frumoase ansambluri corale 
din România.  
 
Astfel, sâmbătă 17 mai 2014, cu 
începere de la ora 12,00 vor 
concerta la Peştera Bolii: Corul 
Bisericii ortodoxe “Sf. Varvara” 
din Petroşani, Corul Institutului 

Teologic Romano-Catolic din 
Alba Iulia, Corul Catedralei 
ortodoxe din Orăştie şi Corul 
Forumului Democratic German 
“Franz Sturmer” din Reşiţa. 
 
Cu acest prilej, atât accesul în 
Peştera Bolii, câît şi participarea 
publicului la festivalul coral  
“A Capella” sunt gratuite. 


