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în modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în 
Valea Jiului încep să se vadă 
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Clubul tinereţii 
fără bătrâneţe a 
luat fiinţă la 
Petroşani sub 
egida Asociaţiei 
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Incredibil, dar adevărat ! 
La Petroşani s-a născut, pe 

15 mai,  un pui de cămilă 

Detalii în pag.  a 16-a 
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FELICIA NECŞA 
pensionară 
 
Pentru că este un promotor al activităţilor 
sociale din Valea Jiului; 
Pentru că a reuşit să înfiinţeze un nou 
club al pensionarilor, sub egida Asociaţiei 
“Casa Pro Urbis” în care venerabilii 
cetăţeni ai Petroşaniului sunt invitaţi să 
se redescopere şi să găsească elixirul 
“Tinereţii fără bătrâneţe”; 
Pentru că, în ciuda venerabilei sale 
vârste, se dovedeşte a fi plină de energie 
şi mereu dornică să se implice în viaţa 
comunităţii locale din Petroşani; 
Pentru toate acestea şi încă pentru multe 
altele, în această săptămână doamna 
Felicia Necşa este Premiantul nostru. 

Victimele exploziei de la 
mina Vulcan din 2001 

comemorate de 
autorităţi şi ortaci 

Politicieni de top în Valea Jiului 
Lucian ISPAS 
 
Campania electorală pentru 
alegerile europarlamentare a 
adus la Petroşani, în mai puţin 
de o lună, o serie de 
personalităţi ale vieţii politice 
din România. De la actorul 
Mircea Deaconu (candidat 
independent pentru 
Parlamentul European) şi până 
la ministrul Energiei, 
Constantin Niţă, oameni politici 
de top au venit la Petroşani 
pentru a convinge electoratul 
din Valea Jiului să le acorde 

susţinerea de care au nevoie 
pentru a accede în viitorul 
Parlament European.  
 
Numai săptămâna trecută, la 
Petroşani au poposit mai întâi 
europarlamentarul Corneliu 
Vadim Tudor, preşedintele 
PRM, care s-a întâlnit cu 
electoratul rămas fidel acestei 
formaţiuni politice, la teatrul din 
Petroşani.  
 
În week-end a fost prezent la 
Petroşani şi liderul Forţei 
Civice, candidatul principal al 

acestei noi formaţiuni politice 
pe listele pentru PE. Fostul 
premier al României Mihai 
Răzvan Ungureanu a preferat 
unei întâlniri electorale, o 
plimbare prin Piaţa Centrală din 
Petroşani şi în zona centrală, 
pentru a sta de vorbă cu 
oamenii.  

Salvatorii mineri din Valea Jiului îşi 
dau examenul în cel mai important 
concurs mondial 
Tiberiu VINŢAN 
 
Salvatorii mineri din Valea Jiului 
vor începe, peste câteva zile, 
pregătirirle în vederea 
participării la cea de-a IX-a 
ediţia a Concursului 
Internaţional de Salvare 
Minieră. Competiţia, organizată 
la nivel mondial, din doi în doi 
ani, va avea loc, anul acesta în 
Polonia, la Katowice, în 
septembrie. 
 
Cu acest prilej, Asociaţia 
Salvatorilor Mineri şi de 
Suprafaţă din România, 

condusă de dr. ing. Artur 
Găman, va coordona două din 
echipele care vor participa la 
acest concurs, echipe 
aparţinând Complexului 
Energetic Hunedoara şi 
Societăţii Naţionale pentru 
Închideri Mine Valea Jiului.  
 
La ultimul concurs de acest fel, 
organizat în urmă cu doi ani în 
Ucraina, România a obţinut un 
loc onorabil între cei 30 de 
competitori din întreaga lume. 
De data aceasta, salvatorii din 
Valea Jiului sunt hotărâţi să 
câştige premiul I. 

Lucian ISPAS 
 
S-au scurt 13 ani de la ultima 
mare tragedie minieră care a 
îndoliat Vulcanul. De atunci, în 
fiecare an, pe platoul din faţa 
intrării principale de la mina 
Vulcan cei 10 ortaci care şi-au 
pierdut viaţa în explozia de 
metan din mai 2001 şi cei 4 care 
au decedat ulterior sunt 
comemoraţi de către foştii ortaci. 
La evenimentul din acest an au 
participat, printre alţii, membri ai 
familiilor celor decedaţi, 
conducera minei şi a 
sindicatului, reprezentanţi ai 
Primăriei şi Consiliului local al 
municipiului Vulcan. “Ne plecăm 
în faţa jerfei acestor bravi ortaci 
şi ne rugăm pentru veşnica lor 
pomenire. Ne rugăm de 
asemenea ca bunul Dumnezeu 
să-i însoţească pe mineri, iar 
astfel de tragedii să nu se mai 
repete”, a declarat primarul Ile.  
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Efectele banilor europeni investiţi în 
modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare în Valea Jiului încep să se vadă 

Tiberiu VINŢAN 
 
O nouă şi importantă investiţie realizată de 
către operatrorul regional de furnizare a 
serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare în Valea Jiului a fost 
recepţionată, săptămâna trecută. Având un 
titlu relativ tehnic - “Crearea de zone de 
presiune şi monitorizare a presiunii pe 
reţeaua existentă în toate oraşele Văii 
Jiului şi monitorizarea consumului de 
apă ” - investiţia reprezintă de fapt un 
important pas în reducerea pierderilor de 
reţea ale Apa Serv Valea Jiului, într-o mai 
bună gestionare a problemelor şi 
asigurarea unor servicii de calitate 
superioară pentru beneficiari.  
 
Pentru implementarea noul proiect s-au 
investit 4.428.215, 79 lei (fără TVA) din 
fonduri europene nerambursabile. Cu 
aceşti bani, potrivit managerului de proiect 
Monica Tarcea, în ultimii doi ani, au fost 
executate mai multe lucrări având ca scop 
zonarea reţelelor de furnizare a apei 
potabile din Valea Jiului şi monitorizarea 
acestora printr-un sistem computerizat 
SCADA. Mai exact, după cum explică şi 
şeful Departamentului Exploatare din 
cadrul Apa Serv Valea Jiului, ing. Florin 
Donisă, pe reţelele de apă potabilă din 
localităţile Văii Jiului, s-au identificat 39 de 
zone de presiune, în care au fost realizate 
cămine cu debitmetre şi vane de reducere 
a presiunii, care au rolul de a reconfigura, 
pe zone, sistemul de alimentare cu apă 
potabilă. Mai simplu, asta înseamnă - după 
cum explică directorul general al Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram -  că “atunci 
când sunt semnalate defecte sau pierderi 
pe reţea, nu doar că sesizăm imediat locul 
exact în care s-a produs avaria şi astfel 
putem interveni prompt, dar nu suntem nici 
nevoiţi să lăsăm un oraş întreg fără apă pe 
durata execuţiei reparaţiilor.” În acest sens, 
municipiul Petroşani a fost prevăzut cu 8 
zone de presiune şi 4 cămine echipate cu 
debitmetre; Lupeniul cu 9 zone de presiune 
şi un cămin echipat cu debitmetru; Vulcanul  
cu 8 zone de presiune şi un cămin echipat 
cu debitmetru; Petrila cu 5 zone de 
presiune şi o zonă de presiune şi 2 cămine 
echipat cu debitmetru; Aninoasa cu 5 zone 
de presiune şi un cămin echipat cu 
debitmetru; Uricaniul cu 4 zone de presiune 
şi 2 cămine echipate cu debitmetre.  

Mai mult decât atât, crearea celor 39 de 
zone de presiune la nivelul reţelelor de apă 
potabilă din Valea Jiului permite şi 
furnizarea apei la robinet la parametri 
optimi, printr-un control eficient al presiunii, 
astfel încât aceasta să nu mai genereze 
defecţiuni şi la instalaţiile consumatorilor.  
 
În paralel, investiţia privind zonarea 
reţelelor este completată de o alta, la fel de 
importantă, realizată în cadrul aceluiaşi 
proiect. Aceasta presupune realizarea unui 
sistem de monitorizare SCADA pentru 
toate căminele noi echipate cu vane de 
reducere a presiunii. Prin implementarea 
acestui sistem, inginerii de la Apa Serv ştiu 
în fiecare moment care este situaţia  
debitelor şi a presiunii apei în toate  
punctele cheie din cele 6 localităţi ale Văii 
Jiului. Directorul general al Apa Serv Valea 
Jiului estimează că exploatarea sistemului 
de zonare a distribuţiei şi monitorizarea 
SCADA vor avea ca efect principal, pe de o 
parte, creşterea calităţii furnizării  
serviciului de alimentare cu apă şi, pe de 
altă parte, o scădere a pierderilor de reţea 
cu cel puţin 10-15%. “Eu sunt bucuros, 
alături de echipa de la Apa Serv pe care o 

conduc, că proiectul care a început în 
2011, se apropie, încetul cu încetul, de 
finalizare. Prin discuţiile pe care le-am 
purtat la Bucureşti, la Ministerul Mediului, 
faptul că lucrările pe care le avem 
contractate se termină la timp, ne 
avantajează pentru partea a II-a a 
proiectului. Asta ne face să fim printre 
primii beneficiari ai fondurilor europene 
care îşi termină la timp proiectul. Sunt unii 
care au contractat în 2009, iar acum încă 
mai au o lucrare de contractat, nicidecum 
să termine. Noi deja avem două lucrări 
finalizate, urmează în iunie încă două 
lucrări contractate să fie finalizat. Sunt 
fapte care ne bucură şi ne avantajează. De 
altfel, acesta este şi motivul pentru care am 
putut menţine preţul apei la nivelul de acum 
trei ani”, a declarat Costel Avram.  
 
Mulţumit de finalizarea noului proiect se 
declară şi primarul municipiului Vulcan 
Gheorghe Ile, prezent la festivitatea de  
recepţie, cu atât mai mult cu cât, în urmă 
cu doi ani, ca preşedinte al asociaţiei ADI 
Apa Valea Jiului a participat la semnarea 
contractului de finanţare. Ile este de părere 
că, deşi implementarea proiectului de  
modernizare a reţelelor de apă şi  
canalizare a creat un disconfort cetăţenilor, 
pe perioada execuţiei lucrărilor, rezultatele 
care se concretizează în creşterea calităţii 
serviciilor, în reducerea pierderilor şi în 
posibilitatea achitării unui preţ corect  
pentru apa potabilă şi canalizare reprezintă 
un câştig pentru toată lumea şi plasează 
localităţile Văii Jiului în rândul oraşelor în 
care problema apei şi canalizării este 
tratată la nivel european. 
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Alexandru Ile, fiul primarului din 
Vulcan, printre câştigătorii unui 

concurs internaţional de aventură  
Tiberiu VINŢAN 
 
Alexandru Ile, fiul primarului din 
municipiul Vulcan, a moştenit 
pasiunea pentru motoare chiar 
de la tatăl său. Cel puţin aşa 
susţione Gheorghe Ile, într-o 
postare făcută de propria 
pagină de socializare.  
 
Cert este că Alexandru Ile 
demonstrează că stăpâneşte 
caii putere şi are curaj şi să se 
confrunte cu cei mai tari piloţi 
de ATV-uri din lume. A 
demonstrat acest lucru, de 
curând, la cea mai provocatoare 
competiţie de ATV-uri şi Side-
by-Side-uri din lume, într-o 
confruntare cu alţi 66 de piloţi 
din 8 ţări ale lumii. Competiţia, 
intitulată “CF Moto - Hunt the 
Wolf 2014”, a avut loc de 
curând în Munţii Apuseni, pe 
trei categorii de concurs. Toţi 
concurenţii au străbătut câteva 
sute de kilometri prin natura 
sălbatica din zona Munţilor 
Apuseni, unele zone fiind atât 
de periculoase încât oamenii nu 
se încumetă să le treacă nici 
măcar la pas.  
 
Timp de 5 zile, concurenţii s-au 
întrecut în 3 clase ale 
competiţiei: EXTREME, 
CROSSOVER şi ADVENTURE. 

Văile abrupte, zonele înguste şi 
ploaia le-au venit de hac unor 
piloţi, aceştia străbătând cărări 
pline de rădăcini de copaci, 
acoperite cu pietre şi bolovani, 
iar unii au făcut adevărate 
tumbe cu vehiculele, inclusiv 
prin apele repezi ale unor 
pâraie de munte. 
 
Potrivit organizatorilor, 
participanţii s-au luptat zilnic pe 
patru roţi cu traseul accidentat, 
trecând uneori şi peste bariere 
mentale pentru a reuşi să 
strabată zone care la prima 
vedere păreau imposibile. 
Partea cea mai dificilă a fost la 
clasa EXTREME unde piloţii au 
primit diferite trasee care erau 
obligatorii. La clasa 
CROSSOVER traseele sunt mai 
uşoare însă la fel, acestea sunt 
străbatute cu ajutorul GPS-ului. 
În schimb, participanţii de la 
clasa ADVENTURE nu primesc 
trasee predefinite, ei trebuind  
să se folosească de o hartă şi 
de abilităţile proprii de orientare 
pentru a găsi... lupii. 
 
La această din urmă categorie, 
ADVENTURE, cel mai bun 
sportiv din lume s-a dovedit a fi 
în acest an Alexandru Ile, în 
echipă alături de alţi doi tineri 
vulcăneni, Ion Dodu şi 

Alexandru Vârjan, care au 
reprezentat România în acest 
concurs. 
 
Primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile, se declară 

încântat de performanţa 
realizată şi în acest domeniu de 
fiul său. “Mă bucur că 
Alexandru a reuşit să 
demonstreze şi în acest 
domeniu că este capabil să facă 
trecerea de la pasiune la 
performanţă. În altă ordine de 
idei, observ cu bucurie că 
“virusul” motoarelor şi al vitezei 
s-a transmis cu succes de la 
tată la fiu. Sunt mândru de 
performanţa lui Alexandru şi-l 
felicit odată în plus pentru 
aceasta”, ne-a declarat 
Gheorghe Ile, tatăl noului 
campion mondial pe echipe la 
competiţia “Hunt-De-Wolf” a 
pasionaţilor de sport extrem pe 
ATV-uri.  
 
Mai multe informaţii puteţi găsi 
pe www.hunt-the-wolf.com . 
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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 ! 

Liberalii lui Avram le dau încredere 
petrilenilor în forţa pe care au prin 

exprimarea votului liber  

Tiberiu VINŢAN 
 
Dacă v-aţi imaginat, aşa 
cum spun statisticile că se 
întâmplă în România 
electorală a momentului, 
că alegerile pentru 
desemnarea viitorilor 
deputaţi europeni nu 
prezintă intzeres pentru 
cetăţenii români, ei bine, 
există cel puţin un loc din 
care putem să vă 
demonstrăm contrariul.  
 
De pildă, la Petrila, 
oamenii îi privesc cu 
simpatie pe tinerii liberalii 
care împart pliante şi alte 
materiale electorale pe 
stradă şi iasă bucuroşi la 
poartă, ca să schimbe 
câteva idei cu echipa de 
campanie a liberalilor 
petrileni, coordonată chiar 
de preşedintele 
organizaţiei locale, Costel 
Avram. Acesta se declară 
încântat de faptul că, în 
discuţiile cu petrilenii, 
oamenii vorbesc din ce în 
ce mai mult despre liberali 
şi despre rolul pozitiv pe 

care aceştia l-au jucat în 
dezvoltarea urbei. “O spun 
cu mândrie că în Petrila, 
dar şi în Valea Jiului, PNL 
este singurul partid care îşi 
cunoaşte istoria. Aceasta 
ne-a învăţat că de-a lungul 
timpului liberalii nu au fost 
nişte oracole, ci oameni de 
acţiune. Când vom câştiga 
încrederea majorităţii 
petrilenilor vom putea nu 
doar vorbi, ci şi construi 
împreună viitorul Petrilei. 
Căci viitorul nu se 
vorbeşte, ci se 
construieşte. O cărămidă 
pentru edificarea viitorului 
Petrilei o reprezintă şi 
alegerile pentru 
Parlamentul European. De 
aceea îi invit pe petrileni să 
pună această cărămidă, 
votând lista candidaţilor 
PNL. Precizez că îi invit în 
deplină cunoştinţă de 
cauză, doar pentru binele 
lor”, spune Costel Avram, 
liderul liberalilor petrileni.   
 
În ultimele săptămâni, 
liberalii petrileni au făcut 
exact ceea ce trebuie să 

facă nişte oameni politici 
implicaţi şi responsabili. Au 
bătut toate străzile şi 
cartierele Petrilei, au stat 
de vorbă cu oamenii şi au 
cules doleanţele acestora. 
Costel Avram spune că, în 
bună parte, toate 
observaţiile şi sugestiile 
oamenilor, vor contribui la 
elaborarea Programului 
PNL pentru viitoarele 
alegeri locale. În acelaşi 
timp însă, Avram arată că 
“petrilenii sunt conştienţi că 
de votul lor depinde 
România şi Europa de 
mâine, că dacă vor vota 
lista PNL glasul României 
va fi mai bine conturat în 
corul naţiunilor europene, 
că PNL va fi garantul 
european al bunăstării 
românilor, aşa cum a fost 
de-a lungul istoriei.” 
 
Dincolo de toate aceste 
aspecte, poate cel mai 
important câştig pe care 
Avram crede că l-a adus 
această campanie 
electorală, în primul rând 
pentru comunitatea din 
Petrila, este încrederea. 
Încrederea oamenilor în 
forţa pe care o au prin 
exprimarea votului liber. 
“Cred că cel mai important 
lucru este acela că am 
reuşit să convingem foarte 
mulţi oameni de importanţa 
exerciţiului democratic al 
votului. Dacă oamenii vor 
merge la vot e deja un 
câştig, iar dacă vor vota 
candidaţii liberali, voi fi pe 
deplin mulţumit”, e de 
părere Costel Avram.  
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Drumul spre Herculane, de la “poveşti” la realitate 
Lucian ISPAS 
 
Prezent în platforma electorală 
a tuturor formaţiunilor politice 
din Valea Jiului, la fiecare 
scrutin al ultimului deceniu, 
drumul spre Herculane rămâne 
încă un subiect nerezolvat. 
Conştient de importanţa 
strategică a acestui obiectiv de 
investiţii, primarul oraşului 
Uricani a ridicat această 
chestiune de fiecare dată când 
a avut ocazia, atât în faţa 
membrilor Guvernelor care s-au 
succedat la conducerea ţării în 
ultmii 10 ani, cât şi în atenţia 
liderilor politici şi chiar a 
preşedintelui ţării. Toată lumea 
s-a arătat interesată de acest 
obiectiv, dar adevărul este că, 
de fapt, lucrurile au cam bătut 
pasul pe loc. 
 
După venirea lui Victor Ponta în 
fruntea Guvernului României, 
primarul Uricaniului a readus în 
atenţia premierului acest 

subiect. Consultarea datelor 
oficiale de la Compania de 
Drumuri au dezvăluit însă un 
fapt surprinzător: modernizarea 
drumului naţional 66 A Câmpu 
lui Neag-Băile Herculane, nu a 
fost cuprinsă niciodată în planul 
naţional de investiţii în 
infrastructura rutieră. “Tot ceea 
ce s-a făcut la acest drum a fost 
doar pe bani 
din fondul pentru calamităţi aflat 
la dispoziţia Guvernului. Aşa se 
explică de ce nu s-au făcut 
decât lucrări periodice, în 
special în perioadele electorale, 
şi doar cu resurse financiare 
limitate, de fiecare dată 
insuficiente. Adevărul este că, 
încă o dată, Traian Băsescu şi 
camarila băsistă, pedelistă n-au 
făcut altceva decât să ne 
mintă”, spune primarul Dănuţ 
Buhăescu. Pentru că doar o 
nouă infuzie de bani pentru 
continuarea lucrărilor pe fondul 
pentru calamităţi nu ar fi 
rezolvat nici pe departe 

necesarul de finanţare pentru 
finalizarea acestui obiectiv, atât 
de important pentru uricăneni şi 
pentru întreaga Vale a Jiului, 
primarul Buhăescu a acceptat 
propunerea premierului Victor 
Ponta de a trata subiectul cu 
maximă seriozitate şi  
responsabilitate. Aşa se face 
că, în ultimii doi ani, au fost 
realizate toate studiile necesare 
pentru execuţia ultimelor 
tronsoane ale acestui drum, au 
fost obţinute toate avizele şi 
acordurile legale, inclusiv cel de 
mediu. Mai mult, beneficind şi 
de sprijinul senatorului Cosmin 
Nicula (preşedintele Comisiei 
de Buget din Parlament) dar 
mai ales al premierului Ponta, 
investiţia privind “Reabilitarea, 
modernizarea şi deschiderea 
pentru circulaţia rutieră a DN 66 
A Uricani-Băile Herculane” a 
fost prinsă în Lista proiectelor 
naţionale de investiţii, iar 
Guvernul a obţinut sursa de 
finanţare a întregii lucrări din 

fonduri europene. Investiţia este 
cuprinsă şi în Legea Bugetului 
pentru anul 2014, iar deja în 
aceste zile urmează să se 
deruleze licitaţia electronică 
pentru desemnarea 
antreprenorului general care va 
trece la executarea efectivă a 
lucrărilor. “De pe acum am 
convingerea că acest drum se 
va face, în cel mai scurt timp 
posibil. Ceea ce îmi doresc 
acum cel mai mult este ca 
procedurile de licitaţie să 
decurgă cât mai repede şi să 
vedem lucrările demarate, încă 
din lunile imediat următoare”, 
apreciază primarul oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu. 
Acesta recunoaşte însă că fără 
sprijinul politic al social-
democraţilor, fără implicarea 
directă a premierului Victor 
Ponta, probabil că multă 
apă ar mai fi trebuit să curgă pe 
Jiu până când cei de la 
Bucureşti ar mai fi “rupt” ceva 
bani pentru acest obiectiv. 

Şi Valea Jiului are talent ! 

Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Acum că am aflat cine a 
câştigat concursul naţional 
“Românii au talent” e vremea 
să ne uităm mai mult în jurul 
nostru şi să găsim cel mai 
talentat român din Valea Jiului.  
 
De la această idee a pornit şi 
iniţiativa familiei Ţugulea din 
Vulcan, care a iniţiat prima 
ediţie a unui festival de talente 
din Valea Jiului, la Vulcan, într-
un fericit parteneriat cu 
Primăria municipiului Vulcan. 
Sute de oameni s-au înscris la 
concursul “Fii star în ţara ta”, 
alşe cărei etape de preselecţie 
au început, la finele săptămânii 

trecute, în adevărate 
spectacole artistice maraton 
care au avut loc sâmbătă şi 
duminică pe scena 
cinematografului “Luceafărul” 
din Vulcan.  
 
Până acum, organizatorii 
apreciază că evenimentul s-a 
dovedit a fi unul de succes, 
demonstrat de interesul 
deosebit de mare al oamenilor 
din Valea Jiului. Aceştia spun 
că spectacolele vor continua şi 
în perioada următoare, 
concursul urmând să se încheie 
prin desemnarea marelui 
câştigător, care va avea parte 
şi de un premiu de 2000 de 
euro.  
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Gheorghe Ile speră că, prin înfrăţirea cu un 
oraş din Germania, şi vulcănenii să afle ce 
înseamnă “lucrul nemţesc”  
Tiberiu VINŢAN 
 
Revenit după o vizită de 
documentare în 
Germania, în zona 
Munchen, primarul 
municipiului Vulcan 
Gheorghe Ile spune că 
şi-ar dori foarte mult ca 
administraţia locală din 
oraşul german căruia i-a 
lansat propunerea de 
înfrăţire să răspundă 
pozitiv acestui demers. 
Ile crede că, astfel, 
oamenii din Vulcan şi mai 
ales copiii şi tinerii vor 
avea oportunitatea să 
înveţe ce înseamnă 
“lucrul nemţesc”. 
 
Ile se declară fascinat de 
ceea ce a văzut în 
periplul său în zona 
germană din jurul 
Munchen-ului. “În oraşul 
pe care l-am vizitat, un 
oraş de circa 10.000 de 
locuitori, munca, 
respectul şi disciplina 
sunt standardele fiecărui 
cetăţean. N-am întâlnit 
acolo vreun om care să 
nu muncească, aşa cum 
am rămas foarte surprins 
că nu am întâlnit poliţişti 
pe stradă. Primarul 
oraşului respectiv mi-a 
spus că ei, la 10.000 de 
locuitori nu au decât 3 
poliţişti, dar că nu au avut 
nici un fel de evenimente 

care să necesite 
intervenţia Poliţiei”, 
spune Ile.  
 
În schimb, primarul Ile 
spune că a văzut în 
Germania o firmă de 
gestionare a deşeurilor 
menajere şi că a vizitat o 
piaţă internaţională de 
utilaje şi maşini destinate 
acestui serviciu. “Este 
impresionant modul în 
care fac ei colectarea 
deşeurilor, încât la prima 
vedere ai impresia că 
nemţii nu produc gunoi. 
Adevărul este că 
deşeurile sunt colectate 
selectiv de la fiecare 
locuinţă. Oamenii ştiu 
exact programul după 
care se colectează 
deşeurile. Acestea sunt 
ridicate de cei de la 
salubritate şi duse în 

nişte buncăre speciale, 
de unde se alimentează 
staţia de distrugere a 
deşeurilor prin ardere”, 
explică Ile. Primarul 
Vulcanului spune că 
sistemul este unul relativ 
simplu şi că ar putea fi 
aplicat cu succes şi la 
Vulcan. Totul depinde 
însă de oameni, de felul 
în care românii pot să 
gestioneze acest lucru în 
stil menţesc. 
 
Convins că, în timp, mai 
ales prin educarea tinerei 
generaţii, Vulcanul poate 
deveni, la rândul său un 
orăşel admirat de turişti, 
primarul Vulcanului speră 
acum ca primăria din 
Germania să răspundă 
afirmativ propunerii de 
înfrăţire cu Vulcanul. Ar 
putea fi un bun început ! 

Au început pregătirile pentru  
“Zilele Municipiului Petroşani” 

Lucian ISPAS 
 
Petroşaniul se 
pregăteşte să întâmpine 
o nouă ediţie a 
tradiţionalelor 
manifestări cultural-
artistice şi sportive 
organizate sub genericul 
“Zilelor Municipiului 
Petroşani”. 
 
Evenimentul va avea loc 
în ultima săptămână a 
lunii mai. Pregătirile deja 
au început încă din 

aceste zile, prin 
schiţarea programului 
activităţilor. Acesta 
urmează a fi definitivat 
zilele acestea, urmând 
să fie supus apoi 
dezbaterii şi aprobării 
Consiliului local al 
municipiului Petroşani.  
 
Autorităţile locale de la 
Petroşani pregătesc de 
asemenea un program 
special dedicat Zilei 
Internaţionale a Copiilor. 
Vom reveni cu detalii. 
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Au început lucrările de 
construcţie la noua biserică 

ortodoxă din centrul 
municipiului Vulcan 

Lucian ISPAS 
 
“Dumnezeu a rânduit să începem construcţia noii 
biserici cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" din 
Vulcan. Acum se excavează fundaţia demisolului” , 
arată părintele paroh Zgîrcea Mănăsuc pe o postare 
făcută pe pagina sa de pe reţeaua de socializare 
Facebook. 
 
Noua biserică ortodoxă din centrul municipiului 
Vulcan care urmerază a fi construită în imediata 
vecinătate a Primăriei municipiului Vulcan se află în 
aria de responsabilitate a Parohiei Ortodoxe Centru 
vechi din municipiului Vulcan. Construcţia acesteia 
este susţinută de autorităţile locale din Vulcan şi de 
oameni cu suflet mare din acest oraş. 
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Clubul tinereţii fără bătrâneţe a luat fiinţă la Petroşani 
sub egida Asociaţiei “Casa Pro Urbis” 

Tiberiu VINŢAN 
 
Consecventă scopului său de 
coagulare a comunităţii locale 
din municipiul Petroşani, 
Asociaţia “Casa Pro Urbis” a 
găzduit săptămâna trecută, cu 
prilejul “Zilei Internaţionale a 
Familiei”, un eveniment menit 
să aducă în atenţia opiniei 
publice debutul unui nou proiect 
comunitar de excepţie. Astfel, în 
eleganta ambianţă a sălii de 
marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani a fost 
prezentat proiectul “Tinereţe 
fără bătrâneţe” iniţiat de 
doamna Felicia Necşa, membru 
fondator al Asociaţiei “Casa Pro 
Urbis”, proiect susţinut şi de 
administraţia locală de la 
Petroşani.  
 
De fapt, în cadrul acestui 
proiect destinat în principal 
persoanelor de vârsta a treia, 
sub egida Asociaţiei “Casa Pro 
Urbis” a fost înfiinţat un club al 
vârstei a treia, sugestiv intitulat 
Clubul “Tinereţe fără bătrâneţe”.  
În cadrul acestui club, vor fi 
organizate periodic, întâlniri şi 
dezbateri cu personalităţi ale 
vieţii publice locale, naţionale şi 
chiar internaţionale, dezbateri 
pe teme de interes care vizează 
sănătatea, cultura, istoria, 
turismul, gastronomia, moda 

mediul înconjurător sau viaţa 
spirituală. În plus, în cadrul 
Clubului “Tinereţe fără 
bătrâneţe” organizatorii propun 
crearea unei ambianţe cât mai 
plăcute prin organizarea de seri 
dansate, de concursuri cu 
premii, de excursii în grupuri 
organizate, de vizionări 
colective a unor spectacole de 
teatru, muzică etc. Mai mult, 
membrii Clubului vor avea la 
dispoziţie şi o micro-sală de 
gimnastică coordonată de un 
cadru sanitar de specialitate, 
graţie unui parteneriat cu 
Spitalul de Urgenţă din 
Petroşani.  
 
“Ideea implementării acestui 
proiect s-a născut din dorinţa de 
a atrage un număr cât mai mare 
de cetăţeni, indiferent de vârsta 
acestora, fie ei familişti sau 
nefamilişti, în scopul de a crea o 
punte între oameni şi între 
generaţii, prin petrecerea 
împreună a timpului liber,  
într-un mod organizat, dar 
plăcut, util şi distractiv”, explică 
Felicia Necşa ideea care stă la 
baza derulării acestui nou 
proiect social la Petroşani. 
Felicia Necşa este convinsă că, 
în acest fel, prin socializare, 
bariera potrivit căreia tinerii stau 
doar în grupul lor, adulţii în 
cupluri şi bătrânii singuri, să fie 
ridicată, iar relaţiile între oameni 
să fie astfel redefinite.  
 
Înscrierea în Clubul “Tinereţe 

fără bătrâneţe” este deschisă 
oricui. Membri Clubului se vor 
întâlni o dată pe lună, pentru a 
socializa şi a pune la punct 
programul comun de activităţi, 
în sala de festivităţi a Hotelului 
Petroşani. În plus, pentru a 

beneficia de facilităţile pe care 
le conferă calitatea de membru, 
acestora le va fi înmânat şi un 
card personalizat.  
 
Preşedintele Asociaţiei “Casa 
Pro Urbis”, Eduard Wersanski 
se declară optimist în ceea ce 
priveşte reuşita acestui nou 
proiect social şi este de părere 
că acesta poate juca, de 
asemena, un rol important în 
dezvoltarea comunităţii locale 
din Petroşani şi din întreaga 
Vale a Jiului. 
 
Dincolo de acest proiect 
demarat, simbolic, cu ocazia 
“Zilei Familiei”, acest eveniment 
va fi marcat la Petroşani şi 
miercuri 21 mai, când o nouă 
serie de cupluri care au împlinit 
50 de ani de căsnicie vor fi 
premiate de primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi. În plus, anul acesta 
şi cea mai tânără familie, dar şi 
doi cetăţeni de vârstă centenară 
vor fi premiaţi.  
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Competiţia pentru supremaţie 
în Parlamentul European este 
extraordinar de strânsă, iar 
UDMR poate face diferenţa 
Lucian ISPAS 
 
Competiţia pentru 
supremaţie în Parlamentul 
European este extraordinar 
de strânsă, iar cel mai nou 
sondaj de opinie arată că 
partidele europene de 
centru-dreapta ar putea 
câştiga 212 mandate cu 
doar 3 mai multe decât 
cele progonzate pentru 
socialişti, a afirmat, joi, la 
Deva, europarlamentarul 
Iuliu Winkler. 
 
”În condiţiile unei competiţii 
foarte echilibrate în care 
fiecare mandat de 
europarlamentar contează, 
electoratul UDMR, 
comunitatea maghiară din 
România, ar putea fi 
factorul decisiv în 25 mai 
nu numai pentru a asigura 
reprezentarea comunităţii 
noastre în Parlamentul 
European, dar şi pentru 
raportul de forţe, la nivel 
european, între  
creştin-democraţi şi 
socialişti. Cele mai recente 
sondaje ne arată că dacă 
mâine ar fi alegeri şi dacă 
UDMR, beneficiind de 
încrederea şi sprijinul 
comunităţii maghiare, de 
mobilizarea fiecărui 
susţinător cu drept de vot, 
ar obţine cel puţin 3 
mandate, atunci noi am 
putea decide liderul care 
va conduce Comisia 
Europeană în următorii 
cinci ani. Am putea spune 

că noi am fi cei care am 
hotărî dacă în fruntea 
Comisiei se va afla un 
politician experimentat, 
care a condus Eurogrupul 
în cea mai dificilă perioadă 
a crizei financiare, care are 
o viziune asupra 
consolidării economice a 
UE sau îi vom lăsa pe alţii 
să decidă desemnarea 
unui politician demagog din 
partea socialiştilor”, a 
declarat europarlamentarul 
hunedorean. 
 
Iuliu Winkler a participat, 
joi, la Deva, la o întâlnire 
cu lideri UDMR din judeţul 
Hunedoara şi cu staff-ul de 
campanie. 
 
PollWatch a dat publicităţii, 
în 14 mai a.c., o nouă 
estimare cu privire la 
viitoarea componenţă a 
Parlamentului European 
care poate fi găsită la link-
ul: http://
www.electio2014.eu/ro/
pollsandscenarios/polls. 

Universitatea Petroşani, clasată în topul mondial 
“U-Multirank” 
Cătălina MATEI (Agerpres) 
 
Un nou clasament al 
universităţilor la nivel 
global, realizat cu fonduri 
europene în valoare de 2 
milioane de euro, a fost 
lansat marţi, a anunțat 
comisarul european 
pentru educaţie, cultură, 
multilingvism şi tineret, Androulla 
Vassiliou. 
 
Noua clasificare "U-Multirank" 
evaluează performanţa a peste 850 
de instituții de învăţământ superior 
din întreaga lume, între acestea fiind 
10 universităţi din România. 
 
Contrar clasamentelor tradiționale 
internaţionale, evaluările  
"U-Multirank" se bazează pe cinci 
domenii-cheie: performanţa în 
cercetare, calitatea procesului de 
învăţământ (predare-învățare), 
orientare internaţională, succes în 
transferul de cunoştinţe 
(parteneriate cu mediul de afaceri şi 
start-up-uri) şi implicarea regională. 
Totodată, noul clasament ia în 
considerare şi opiniile a 60 000 de 
studenţi de la universităţile 
participante. 
 
În acest fel, evaluarea se face în 
funcţie de performanţa de 
ansamblu, evitându-se 
clasamentele simpliste, care pot 
duce la "comparaţii înşelătoare între 
instituţiile de diferite tipuri sau care 
maschează diferenţe semnificative 
de calitate între cursurile de la 
aceeași universitate". 
 
Potrivit comisarului european, noul 
clasament scoate în evidenţă multe 
instituţii cu performanţe, printre 
acestea fiind peste 300 de 
universităţi care nu au apărut în 
clasamentele mondiale până în 
prezent. Din cele 850 de universități 
cuprinse în clasament, 62% sunt din 

Europa, 17% din America de Nord, 
14% din Asia şi 7% din Oceania, 
America Latină şi Africa. 
 
Instituţiile de învăţământ superior 
din România, cuprinse în acest 
clasament, sunt: Universitatea 
Babeș-Bolyay din Cluj-Napoca, 
Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu, Academia Navală "Mircea cel 
Bătrân", Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca, Universitatea "Alexandru 
Ioan Cuza" din Iaşi, Academia de 
Studii Economice Bucureşti, 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară din  
Cluj-Napoca, Universitatea 
București, Universitatea Petroşani, 
Universitatea de Vest Timişoara. 
 
"Suntem mândri de educaţia 
noastră de clasă mondială. (...) 
Apreciez foarte mult acest nou 
clasament, pentru că ne oferă o 
imagine mult mai bună a 
performanţelor universităților și 
colegiilor, nu numai în cercetare, 
dar, de asemenea, în procesul de 
predare şi învăţare, în transferul de 
cunoştinţe, în internaţionalizarea şi 
în angajament regional. Acestea 
sunt cele cinci dimensiuni pe le-am 
inclus în acest clasament. (...) 
Universităţile nu sunt măsurate într-
un clasament la 1 la 100, dar am 
marcat o gamă largă de domenii 
diferite, folosind 30 de indicatori 
diferiţi", a subliniat comisarul 
european Androulla Vassiliou. 
 
Următorul set de rezultate  
"U-Multirank" va fi publicat în 2015. 

vww.zonaalpină.wordpress.com 
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Cel mai tânăr membru al Rezervaţiei de zimbri Slivuţ-Haţeg 
este Romanca 
Sorin BLADA (Agerpres) 
 
Cel mai tânăr membru al Rezervaţiei de 
zimbri Slivuţ de lângă Haţeg este 
Romanca, femela fiind primul pui de zimbru 
care s-a născut, în acest an, în spaţiul 
natural protejat din pădurea de carpeni, 
stejari şi brazi de pe Dealul Haţegului. 
"Puiul s-a născut chiar de Ziua Europei. 
Este o femelă pe care o cheamă Romanca, 
iar naş de botez i-am fost eu. Starea de 
sănătate a puiului este foarte bună. Am 
văzut-o împreună cu medicul veterinar, 
care s-a declarat mulţumit", a declarat  
pentru Agerpres, Alexandru Bulacu, 
responsabil de proiecte în cadrul  
WWF-România. 
 
Mama Romancăi este Roxana, o femelă 
care a fost inclusă iniţial într-un program de 
reintroducere a zimbrilor din rezervaţii în 
zone sălbatice. Din cauză că s-a constatat 
că femela era gestantă, s-a procedat la 
înlocuirea ei cu o alta, tot din Rezervaţia 
Slivuţ-Haţeg. Programul este derulat de 
organizaţiile de mediu Rewilding Europe şi 
WWF-România. 
 
Rezervaţia de zimbri Slivuţ-Haţeg se află în 
administrarea Direcţiei Silvice Hunedoara şi 
numără acum 13 zimbri. Tradiţia rezervaţiei 

din Haţeg impune ca numele zimbrilor să 
înceapă cu "Ro", de la România. 
Rezervaţia are o suprafaţă de 20 de 
hectare şi poate fi vizitată pe tot parcursul 
anului. Zimbrii pot fi văzuţi într-o zonă 
special împrejmuită, cu vegetaţie forestieră, 
turiştii având posibilitatea să-i admire în 
siguranţă.  
 
Rezervaţia de zimbri de la Haţeg a fost 
înfiinţată în anul 1958, la 110 ani după ce 
ultimul zimbru a fost împuşcat în pădurile 
din Moldova. Primii doi zimbri au fost aduşi 
la Haţeg din Polonia, după care s-a 
încercat mărirea populaţiei de animale prin 

reproducere pe cale naturală şi aducerea a 
încă doi zimbri, tot din Polonia, în anul 
1963. De atunci, numărul zimbrilor a 
crescut iar o parte au fost transferaţi şi în 
alte rezervaţii din ţară. 
 
Zimbrul este cel mai mare animal sălbatic 
din Europa, greutatea unui mascul putând 
să ajungă până la 920 de kilograme, iar a 
unei femele până la 600 de kilograme. Un 
zimbru poate atinge o înălţime de doi metri 
şi trăieşte circa 28 de ani. Populaţia de 
zimbri din ţară abia dacă ajunge la o sută 
de exemplare iar la nivel european numără 
maximum 2.000 de capete. 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Multă vreme, despre superba 
apă a Dunării, fluviul care 
scaldă, din vremuri neştiute, 
jumătate din continentul  
european, revărsându-se, într-o 
altă imagine de splendoare, în 
Marea Neagră, ştiam - de la 
orele de geografie din şcoală - 
că îşi are “certificatul de  
naştere” semnat undeva în 
Munţii Pădurea Neagră, din  
Alpii Germaniei. Nu eram însă 
mulţumit doar cu această  
informaţie de manual şi aşa se 
face, că unul din periplurile  
turtistice pe care mi le-am  
propus pentru o vacanţă a fost 
chiar acela de a descoperi  
izvoarele Dunării. 
 
Aşa am ajuns, într-o frumoasă 
zi de primăvară, după câteva 
mii de kilometri parcurşi pe 
malul fluviului într-un mic orăşel 
de munte de la graniţa dintre 
Germania, Franţa şi Elvenia: 
Donauesingen. 
 
Donauesingen este un orăşel 
mic, dar cochet, situat pe  
drumul naţional care leagă 

cunoscutul oraş-staţiune al  
Austriei, Innsbruck, de nu mai 
puţin celebrul oraş istoric al 
Germaniei, Freiburg. Până să 
ajungem însă la locul unde  
Dunărea este doar un pârâiaş 
de munte, trecem prin  
spectaculoasele culturi de vie şi 
livezi de pomi fructiferi din  
regiunea Baden Baden, prin 
elegantul oraş Friedrichschaffen 
şi celelalte staţiuni germane de 
la marginea lacului Bodensee-
Konstanz, cel cunoscut drept 

“marea Elveţiei”, dar şi prin nu 
mai puţin spectaculosul peisaj 
al Munţilor Pădurea Neagră.  
 
De undeva de aici, de sub vârful 
Kandel (1421 metri) izvorăsc 
două pâraie, Breg şi Brigah, 
care se unesc la Donauesingen 
formând Dunărea, cel mai mare 
şi cel mai important, dar în 
egală măsură cel mai fascinant 
fluviu al Europei.  Aici, la 
Donauesingen, autorităţile  
exploatează într-un mod  

magistral oportunitatea turistică 
oferită de Dunăre. Pentru a 
marca locul de naştere al  
Dunării, aici a fost construită o 
fântână, în imediata vecinătate 
a bisericii San Johan, la rândul 
ei o frumoasă construcţie în stil 
baroc. Fântâna se numeşte, 
firesc, “izvoarele Dunării” şi 
este, în mod cert, cel mai vizitat 
loc din micuţul oraş de la  
marginea Germaniei.  
 
Donauesingen pare a fi nu doar 
izvorul Dunării ci şi izvorul artei 
culinare. Aici, la orice  
restaurant, se mănâncă mai 
bine chiar decât “la mama 
acasă”, ca de altfel în întreaga 
Germanie, unde produsele 
oferite turiştilor sunt naturale 
100%, iar despre aditivi şi  
surogate nu se mai vorbeşte 
nici măcar la supermarket.  
 
Cu toate că, asemeni fiecărui 
turist care vine la  
Donauesingen, bem apă din 
“izvoarele Dunării”, în mod  
ciudat nu simţim că trebuie să 
rămânem aici. În mod cert,  
treaba asta cu “cine bea apă 
din...” nu e valabilă decât pentru 
apa Jiului. Ne potolim setea cu 
apă de Dunăre, consemnăm în 
“jurnalul de bord” evenimentul şi 
continuăm expediţia în staţiunile 
din Sudul Germaniei.  
 
Una dintre acestea este  
Friedrichschaffen. Odată ajunşi 
aici, descoperim că  
Friedrichschaffen este un oraş  
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de după cel de-al doilea Război 
Mondial, după ce fusese distrus 
aproape în totalitate de  
bombardamentele aliaţilor.  
Oraşul a avut această soartă 
pentru că se află în imediata 
vecinătate a celebrului Berghoff, 
un castel construit în inima  
Alpilor, unde-şi avea “cuibul de 
vultur” (reşedinţa personală) 
Adolf Hitler. Cu toate că spaţiul 
este vizitabil, germanilor din 
zonă nu le face plăcere să  
recomande turiştilor această 
destinaţie.  
 
Nemţii preferă să recomande, 
când vine vorba despre  
atracţiile de la  
Friedrichschaffen, muzeul 
“Zeppelin”. De altfel, întreaga 
staţiune de la Friedrichschaffen 
este dominată de importanţa 
zepelinului. Aici se află “Airschip 
Construction Corporation Inc.”, 
firma care produce şi astăzi 
celebrele dirijabile,  cunoscute 
după numele inventatorului lor, 
F. Zeppelin, care au ocupat un 
rol esenţial în istoria navigaţiei 
aeriene mondiale, la începutul 
secolului XX.  
 
Ferdinand Graff von Zeppelin  
s-a născut în oraşul Konstanz 
de pe malul lacului cu acelaşi 
nume, la numai câţiva zeci de 
kilometri de Friedrichschaffen, 
în 1838. Militar de carieră, dar şi 
inginer strălucit, von Zeppelin 
va realiza aici, în staţiunea de la 
marginea lacului Bodensee, 
planurile primei maşini  
zburătoare dirijabile, în 1895. 
Câţiva ani mai târziu, în 1899, 

împreună cu 
inginerul Theodor 
Kober, îşi vede proiectul  
realizat, iar la 2 iulie 1900,  
primul “zeppelin” avea să se 
ridice de la sol. Era începutul 
unei noi ere: era aviaţiei. La 
Friedrichschaffen, zepelinul se 
ridică şi astăzi de la sol pentru a 
survola lacul Bodensee şi  
câteva din crestele alpine din 
regiune. Nu am avut şansa de a 
zbura şi noi cu zepelinul, 
deoarece în perioada vizitei  
noastre, acesta se afla în  
revizia anuală de dinainte de 
începerea Festivalului  
zepelinului, care are loc aici în 
fiecare an, la 2 iulie.  
 
Tot în această regiune se află 
unul din cele mai frumoase 
oraşe ale Germaniei: Freiburg. 
Aici vezi la tot pasul clădiri 
vechi, dar extreme de cochete, 
impresionante statui de bronz şi 
câteva catedrale, adevărate 
perle ale arhitecturii medievale. 
Pe undeva, între acest oraş 
german şi orăşelele cu influenţe 
arhitectornice germanice din 
România (Sighişoara, Mediaş, 
Braşov, Sibiu) există foarte 
multe asemănări. De altfel, aici, 
la Freiburg, se află şi o 
comunitate de români formată 
în special din descendenţi ai 
familiilor de saşi care au 
emigrat, înainte de 1989 din 
Banat şi din regiunea Sibiului. În 
Freiburg trăiesc şi profesează 
câteva sute de români: medici, 
scriitori, artişti plastici sau 
studenţi. Nu este de mirare că 
la Freiburg este deschis şi un 

Institut Român, în cadrul căruia 
funcţionează o bibliotecă, o 
secţie de artă plastică şi una de 
numismatică. Viaţa culturală a 
românilor din Freiburg este 
extrem de bogată şi cu toate că 
majoritatea românilor de aici 
sunt oameni realizaţi, dorul de 
casă este pentru fiecare dintre 
aceştia, imposibil de ascuns.  O 
ilustrează cât se poate de clar şi 
următoarele versuri, postate pe 
situl românilor din Freiburg de 
un conaţional: “În aceeaşi 
limbă, toată lumea plânge/ În  

aceeaşi limbă rânde un  
pământ./ Dar doar în limba ta, 
durerea poţi s-o mângâi/ Iar  
bucuria, să o preschimbi în 
cânt.” 
 
Dunărea, după cum vedeţi, a 
fost, este şi rămâne sursă de 
inspiraţie artistică dar şi  
veritabilă atracţie turistică, de la 
izvoarele sale, adânc ascunse 
în inima munţilor Pădurea  
Neagră şi până la revărsarea ei 
în marea cea mare. 
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Catrene cu... tâlc 

Politică de familie 
 

Văzând că-i somnoros şi ipocrit 
Şi că nu-şi duce treaba la sfărşit,  
Nevastă-sa, amarnic l-a jignit 
Zicându-i: - Senator nenorocit ! 

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); 

Despre mici şi altele 
În orice anotimp, nu există grătar în casa 
românilor care să sfârâie fără o porţie de mici. 
Mici prepară toate popoarele. Adică carne 
tocată, amestecată cu tot felul de condimente 
şi verdeţuri care se frige pe un grătar încins. 
Şi totuşi, micii româneşti se deosebesc de 
“micii” altor popoare. Ingerdientul “secret” 
pentru care ne-am bătut pe la Curtea 
Europeană, bicarbonatul de sodiu, este folosit 
în continuare în prepararea micilor.  
 
În ceea ce priveşte istoria micilor, se zice că 
aceştia au luat naştere în celebrul restaurant 
La Iordache, situat în Centrul Vechi al 
capitalei, restaurant la modă, la sfârşitul sec al 
XIX-lea şi începutul de sec. XX, vizitat de 
politicieni, diplomaţi şi scriitori laolaltă. Printre 
obişnuiţii restaurantului se afla şi ziaristul şi 
umoristul N. T. Orăşeanu. Se spune că întro 
seară, afluenţa de clienţi fiind foarte mare şi 
terminându-se maţele pentru prepararea 
cârnaţilor proaspeţi, Iordache, patronul 
localului s-a gândit să arunce pe grătar un fel 
de cârnaţi fără învelişi dar  întro formă mai 
mică. A adăugat la preparat cimbru, supă de 
oase, bicarbonat şi alte condimente. Iordache 
i-a inventat, dar cel care i-a botezat a fost 
Orăşeanu.  
 
 De fapt de numele lui se leagă o serie de 
denumiri gastronomice haioase. În cartea sa 
de memorii, Constantin Baclabaşa a 
consemnat o listă de bucate a celebrului 
umorist, după cum urmeză: Pâinea– o 
abundenţă, Gheaţa-crema de Siberia, 
Scobitoarea– o baionetă, Ţuica– o idee, Nota 
de plată– protocolul, Cârnaţi mici fără înveliş– 
mititei, Ardeiul roşu– o torpilă, Cârnaţii de 
porc-patricieni, Cafeaua turcească-un taifas.  
 
Lista ar mai putea continua dar noi ne oprim 
aici. Bizar este faptul că, deşi românii 
consumă micii cu ordinul milioanelor întrun an, 
puţini ştiu că reţeta şi numele acestor 
delicatese le datorăm lui Iordache, patron de 
restaurant şi lui N.T.Orăşeanu umorist şi 
ziarist. 

Picătura de înţelepciune 

Activităţi pe gustul părinţilor, în “Lumea copiilor” 
prof. Aniţa BURLACU 
 
Cadrele didactice de la Grădinița PN 
“Lumea Copiilor” din Lupeni au desfăşurat 
pe tot parcursul anului şcolar 2013-2014 
activităţi şi proiecte educaţionale 
diversificate.  
 
Câteva dintre aceste activităţi 
extracurriculare care s-au desfăşurat 
împreună cu preşcolarii şi părinţii 
acestora sunt: „Singur acasă”, “Micul 
creştin”, „Prietenii noștri, pompierii”, „Să 
iubim natura”, “Să creştem mari şi 
sănătoşi”. În această lună, am sărbătorit 
împreună Ziua Europei prin serbarea 
„Steluţele europene” şi pe 15 mai, de 
Ziua  Internaţională a Familiei, în cadrul 
proiectului naţional „Curcubeul 
schimbării”, am desfăşurat activităţi 
deosebite  cu preşcolarii şi părinţii 
acestora, acţiuni generic intitulate: 
„Confecţionăm jucării din fructe şi 
legume”, „Facem salată de fructe”. 
Activităţile au avut un real impact asupra 
copiilor, dar şi a părinților care s-au 
implicat cu mult entuziasm în derularea 
proiectelor. Mulţumim tuturor persoanelor 
(părinţilor, cadrelor didactice, partenerilor 
noştri) pentru  implicare în cadrul 
evenimentelor prezentate mai sus. 
Cadrele didactice implicate în aceste 
activități sunt: prof.Cotocel Daniela, prof. 
Ghinea Mariana, prof. Moldovan Melinda, 
prof. Tripon Lidia, prof. Burlacu Anita. 
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În era globalizării, mai ales 
atunci când se apropie o 
sărbătoare, veţi fi de acord cu 
mine că până şi a face 
cumpărărturi a devenit o 
adevărată ştiinţă.  
 
Cum altfel ai putea să alegi 
dintre miile de oferte pe cea mai 
bună şi cum altfel să te mai 
descurci între milioanele de 
produse care îţi trag cu ochiul 
din vitrine şi de pe rafturile 
sutelor de magazine dintr-un  
oraş ? Un posibil răspuns, pe 
care vi-l va da cu siguranţă 
orice puşti de grădiniţă este o 
invitaţie la supermarket. Sau 
poate la megamarket, 
hipermarket sau city mall.  
 
V-aţi întrebat însă vreodată, de 

unde a pornit ideea înfiinţării 
acestui tip de magazine ? Ei 
bine, povestea “comerţului cu 
căruciorul”, pe care noi am 
descoperit-o abia după căderea 
comunismului, este veche de 
mai bine de 100 de ani în ţara 
tuturor posibilităţilor.  
 
În 1904, Clarence Saunders, un 
simplu vânzător dintr-o băcănie 
din Memphis, un orăşel 
american înfiinţat în 1819 în 
statul Tennessee, a observat că 
modul dificil de deservire a 
clienţilor, lipsa de control asupra 
preţurilor de către vânzătorii 
cărora le era dificil să reţină 
atâtea cifre, ducea des la 
falimentul multor magazine, 
generat de nerăbdarea 
cumpărătorilor care nu mai erau 
dispuşi să stea la coadă pentru 
a-şi face cumpărăturile zilnice. 
  
Saunders a dezvoltat un plan 
menit să corecteze toate aceste 
disfuncţionalităţi. El a schiţat un 
magazin aranjat în aşa fel încât 
să permită cumpărătorului să-şi 
ia singur de pe raft produsele 
dorite, să le aşeze într-un coş şi 
să le plătească la o casă de 
marcat aşezată la ieşirea din 

magazin. Aşa s-a 
născut, la 6 
septembrie 1916, 
pe strada 
Jefferson nr. 79 
din Memphis 
primul magazin 
universal din 
istoria 
comerţului. 
Numele său a făcut, la rândul 
său, istorie, prin simplitatea sa 
haioasă şi prin reclama 
agresivă pe care i-a impus-o 
Saunders: “Piggly Wiggly”.  
 
În doar 6 ani de la deschidere, 
magazinele “Piggly Wiggly” 
cucereau America, fiind 
deschise 1200 de unităţi în 29 
de state, iar 10 ani mai târziu 
lanţul număra 2600 de 
magazine şi o cifră de afaceri 
de 180 de milioane de dolari. 
 
Ideea a fost dezvoltată mai 
târziu de un alt întreprinzător, 
Jesse Clyde Nichols care, în 
1922 punea bazele primului city 
mall din lume, pe terenul unei 
foste gropi de gunoi din Kansas. 
Pe o suprafaţă de 55 de acri, cu 
ajutorul unor reputaţi peisagişti 
şi arhitecţi, Nichols a construit 

un centru comercial fastuos, cu 
spaţii comerciale pentru diverse 
magazine, dar şi cu parcuri de 
distracţii, fântâni arteziene, 
colonade sau copii ale unor 
impresionante sculpturi antice. 
“Country Club Plaza” a devenit 
astfel nu doar un loc  de 
cumpărături “la grămadă”, ci şi 
un inedit loc pe petrecere a 
timpului liber.  
 
Noul stil comercial s-a extins 
rapid şi în Europa, în 1950 în 
Marea Britanie, 10 ani mai 
târziu în Franţa, Germania şi 
Spania. Astăzi, realitatea 
comerţului modern a trecut 
bariera dintre nevoie şi 
divertisment şi în ţara noastră, 
unde expansiunea marilor 
lanţuri de hipermarketuri şi 
construcţia de mall-uri e încă în 
plin avânt. 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Se întâlnesc două prietene: 
- Fată, ce te-ai îngrăşat! 
- Să mă fi văzut acum 2 luni, eram şi 
mai grasă!... Arătam aşa, ca tine!  
*** 
Un tată îşi interoghează viitorul ginere: 
- Vrei să te căsătoreşti cu fata mea? 
- Da, domnule, cu orice preţ! 
- Bine! Să auzim prima ofertă...  
*** 
 - Mai aveţi cartea “Secretul îmbogăţirii 
rapide”? întreabă un client la o librărie. 
- Sigur că da, răspunde vânzătoarea, 
dar se vinde doar la pachet cu “Codul 
Penal”. 
*** 
 - Câinele dv. mi-a muşcat soacra! 
- Şi ce pretentii aveţi? 
- Aş dori, dacă se poate, să-l cumpăr!  
*** 
Într-un bar, un tip îl întreabă pe 
barman: 
- Aici, la voi, într-adevăr femeile sunt 
frumoase sau eu am băut prea mult?  
*** 

Copilul, înainte de culcare: 
- Mămico, nu pot să dorm! Spune-mi, 
te rog, o poveste! 
- E trecut de 1 noaptea. Las' că vine 
tăticul imediat şi, când o să-l întreb pe 
unde-a fost, o să ne spună el o 
poveste!  
*** 
La stomatolog, vine un pacient nou. 
Doctorului i se pare cunoscut, aşa că 
se uită mai atent la el, după care vesel 
îi spune: 
- Mă bucur să vă revăd! Dv. sunteţi 
poliţistul care m-a amendat ieri în 
parcare, nu-i aşa?  
*** 
 Soţul şi soţia se ceartă de vreo două 
ore. Soţul, obosit, îi zice: 
- Gata, fie cum zici tu, aşa vom face! 
- Nu, e prea târziu, m-am răzgândit!  
*** 
 - Uite ce scrie în ziar: "Cele mai multe 
accidente se petrec în bucătărie". 
- Ştiu... Că doar eu le mănânc.  

Ştiinţa “shoping”-ului 
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Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

www.afacerivj.wordpress.com 

Incredibil, dar adevărat ! 

La Petroşani s-a născut, pe 15 mai,  un 
pui de cămilă 

Lucian ISPAS 
 
Prezenţa la Petroşani 
a artiştilor Circului 
maghiar Nemeth a 
adus mai mult decât 
un simplu spectacol 
mde circ. Asta 
deoarece, 
săptămâna trecută, 
familia cămilelor de la 
circul Nemeth, s-a 
mărit cu un nou 
membru.  
 
Aşa se face că ceea 
ce, la prima vedere, 
ar putea părea 
imposibil, s-a 
întâmplat în realitate: 
un pui de cămilă s-a 
născut în municipiul 
Petroşani.  

Pentru a atesta acest 
lucru, puiul va primi şi 
un certificat de 
naştere din partea 
Administraţiei locale. 
“Am decis că 
înmânăm, în mod 
simbolic, artiştilor de 
la circul care a făcut 
deliciul copiilor din 
Valea Jiului în 
reprezentanţiile de 
săptămâna trecută, 
un certificiat de 
naştere pentru puiul 
de cămilă care s-a 
născut aici, la 
Petroşani”, spune 
primarul Tiberiu 
Iacopb Ridzi, cel care  
va înmâna Circului 
Nemeth ,luni, 
documentul.  

Micul mamifer, numit 
Petros, s-a născut pe 
data de 15 mai în 
municipiul Petroşani, 
unde circul a poposit 
pentru câteva zile.  
 
Puiul este sănătos iar 
după câteva zeci de 
minute de la naştere 
a încercat să se 
ridice în picioare. 
 
Cel mai probabil, 
micul Petros va călca 
pe urmele mamei 
sale şi se va afla 
peste doar câteva 
luni în lumina 
reflectoarelor, unde 
va avea ocazia să 
facă cunoştinţă cu 
arena circului. 


