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Tiberiu VINŢAN 
 
Nici nu a trecut bine o 
săptămână de la finalizarea 
unui proiect din cadrul uneia 
dintre cele mai importante 
investiţii realizate în valea Jiului 
din fonduri europene - 
“Reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea reţelelor de apă şi 
canalizare din aglomerarea 
urbană Valea Jiului” - că a şi 
venit momentul unei noi recepţii 
finale cu tăiere de panglică. De 
data aceasta, municipalitatea 
din Vulcan a fost gazda 
evenimentului, având în vedere 
faptul că recepţia viza 
finalizarea proiectului de 
extindere şi modernizare a 
canalizării în acest oraş.  
 
Nu mai puţin de 16.832.199,09 
de lei, fără TVA au fost cheltuiţi 
la Vulcan de către  
Hidroconstrucţia SA, 
antreprenorul lucrărilor, în 18 
luni cât a durat execuţia acestui 
proiect. În tot acest timp, potrivit 
raportului prezentat de 
directorul general al Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram, au 
fost executate lucrări de cea 
mai bună calitate care au vizat 
extinderea şi modernizarea 
reţelelor de apă şi canalizare 
din municipiul Vulcan. Potrivit 
cifrelor din raportul tehnic de 
execuţie, în cazul reţelei de apă 

potabilă, aceasta a fost extinsă, 
la Vulcan, cu 7.720 de metri, 
asigurându-se totodată şi 184 
de noi branşamente la reţea. În 
acelaşi timp, reţeaua de 
distribuţie a apei potabile a fost 
reabilitată pe o lungime de 
1.167 de metri, pe care s-au 
montat alte 11 branşamente 
noi.  
 
Similar, reţeaua de canalizare a 
avut şi ea parte de o 
semnificativă extindere şi 
modernizare. Cifrele arată că  
s-au executat lucrări de 
extindere cu 12.333 de metri, 
ceea ce a permis racordarea 
altor 434 de beneficiari. Mai 
mult, de-a lungul reţelei de 
canalizare au fost construite şi 
date în folosinţă 4 staţii de 
pompare. În urma lucrărilor 
executate, reţeaua de 
canalizare reabilitată măsoară 
ascum 2.225 de metri.  
 
Că lucrările au fost executate în 
parametri calitativi pe care-i 
implică un astfel de proiect, 
finanţat, cum spuneam, integral 
din fonduri nerambursabile ale 

Uniunii Europene, o confirmă nu 
doar rapoartele prezentate cu 
ocazia festivităţii de recepţie a 
lucrării, eveniment găzduit de 
Primăria municipiului Vulcan 
sau discursurile apreciative ale 
directorului general al Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram şi 
primarului municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile, ci mai ales 
inspecţia la una din noile staţii 
de pompe construite în zona 
Crividia, la care au fost invitaţi 
să participe, să constate şi să 
aprecieze inclusiv jurnaliştii din 
presa locală.  
 
“Putem concluziona, la ceea ce 
am văzut astăzi la Vulcan, că 
lucrările executate de către 
constructori sunt de cea mai 
bună calitate, din toate punctele 
de vedere. Vreau să le 
mulţumesc celor care au 
executat aceste lucrări, nu doar 
pentru faptul că au respectat 
întocmai prevederile proiectului, 
dar şi pentru că au răspuns cu 
promptitudine tuturor 
observaţiilor pe care le-au făcut 
specialiştii Apa Serv, precum şi 
tehnicienii de la Primăria 
municipiului Vulcan”, a declarat 
Costel Avram, directorul general 

al Apa Serv Valea Jiului. Chiar 
şi aşa, potrivit prevederilor 
contractuale, beneficiarii vor 
evalua timp de un an 
funcţionarea noului sistem de 
alimentare cu apă şi canalizare 
din Vulcan şi orice problemă va 
fi sesizată constructorului care 
are obligaţia să le remedieze.  
 
La rândul său, primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile se declară mulţumit de 
calitatea lucrărilor. “Cred că 
multe din problemele pe care  
le-am întâmpinat în ceea ce 
priveşte calitatea alimentării cu 
apă, dar mai ales situaţia 
canalizării în Vulcan, în cartiere 
precum Micro 3B, Coroeşti, 
Cocoşvar, Colonia de Jos sau 
Colonia Ţărănească din 
Paroşeni-Sohodol, va fi una 
mult mai bună de acum înainte. 
Vreau să le mulţumesc 
cetăţenilor pentru că au înţeles 
necesitatea acestor lucrări, în 
ciuda deranjului pe care l-au 
produs lucrările, aşa cum vreau 
să le mulţumesc constructorilor 
că au răspuns prompt la toate 
observaţiile pe care noi le-am 
făcut”, a declarat Gheorghe Ile, 
primarul municipiului Vulcan.  

Prima etapă a proiectului de 
modernizare şi extindere a reţelor de 
apă şi canalizare din municipiul Vulcan  
a fost încheiată cu succes 
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La Petroşani este prevăzută 
construirea celui mai mare complex 
acvatic sportiv şi de divertisment 
din Transilvania 

Tiberiu VINŢAN 
 
Primăria municipiului 
Petroşani şi Consiliul 
judeţean Hunedoara au 
semnat un contract de 
asociere în vederea 
realizării unei investiţii 
care poate da un serios 
impuls dezvoltării 
turismului în Valea Jiului. 
Este vorba despre 
realizarea unui parc 
acvatic de mari 
dimensiuni, prevăzut cu 
piscine de înot şi 
divertisment dar şi cu un 
bazin olimpic de înot şi 
un bazin pentru sărituri. 
 
Zilele trecute, arhitecţii 
Alpin Construct din 
Vulcan, firma de 
proiectare angajată 
pentru realizarea 
studiului de fezabilitate 
al acestei investiţii, a 
prezentat autorităţilor şi 
presei, propria viziune a 
acestui obiectiv. Potrivit 
arhitectului Monica 
Ailincăi, autorul 
proiectului intitulat “Petro 
Aqua”, viitorul complex 
acvatic care urmează a fi 
construit la Petroşani din 
fonduri europene, va 
avea o suprafaţă totală 
de 4,8 hectare, fiind 
amplasat pe terenul 
ecologizat din zona 
fostei preparaţii de 
cărbune de la Livezeni. 
Complexul acvatic ar 
urma, potrivit propunerii 
proiectanţilor, să 

cuprindă 4 obiective 
principale. Primul 
vizează desigur 
construirea piscinelor de 
divertisment. Nu mai 
puţin de cinci astfel de 
piscine acoperite şi un 
bazin în aer liber au fost 
prevăzute în acest scop. 
Un al doilea obiectiv, 
prin care se 
intenţionează 
introducerea municipiului 
Petroşani în circuitul 
naţional şi internaţional 
al sporturilor acvatice 
este construirea unui 
bazin de înot care 
îndeplineşte criteriile 
pentru a fi clasificat drept 
bazin olimpic. La acesta 
se adaugă şi un alt bazin 
de mare adâncime (6 
metri), pentru 
desfăşurarea de 
concursuri sportive de 
sărituri de la trambulină. 
În fine, complexul este 
prevăzut să aibă parte şi 
de tobogane, jacuzzi, o 
sală de forţă, saună, 
duşuri şi vestiare, bar şi 
restaurant, dar şi un 
hotel şi nu mai puţin de 
600 de locuri de parcare 
pentru autoturisme şi 
autocare.  
 
Dacă proiectul va fi 
acceptat spre finanţare 
pe unul din noile 
programe ale Uniunii 
Europene aferente 
exerciţiului financiar 
2014-2020, atunci 
Petroşaniul şi, implicit, 

Valea Jiului, ar putea 
dispune de unul din cele 
mai mari complexe 
acvatice de acest tip din 
România şi din  
Sud-Estul Europei. 
Primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob 
Ridzi spune că acest 
obiectiv este în măsură 
să impulsioneze 
dezvoltarea turismului în 
Valea Jiului, dar şi să 
creeze condiţiile 
necesare pentru ca 
Petroşaniul să poată 
găzdui competiţii 
sportive de nataţie de 
nivel internaţional.  
 
Autorităţile au 
convingerea că proiectul 
“Petro Aqua” are şanse 
mari de a fi selectat 
pentru finanţare, mai 
ales că dincolo de 
elementele clasice care 
definesc un astfel de 
proiect, are şi câteva 
atuuri suplimentare. 
Astfel, potrivit arhitectului 
Monica Ailincăi, dincolo 
de aspectele de 
arhitectură modernă 
care girează acest 
proiect, un atu extrem de 
valoros este acela că 
viitorul aquaparc este 
prevăzut cu sisteme de 
ultimă generaţie de 
producţie şi utilizare a 
energiei verzi, aspect 
încurajat de Uniunea 
Europeană. În egală 
măsură, volumul de circa 
peste 10.000 de mc de 
apă necesar alimentării 
bazinelor poate fi uzilizat 
timp de doi ani, graţie 
filtrelor speciale de 
recircuitare a apei.  
 
În măsura în care va fi 
acceptat la finanţare, 
viitorul parc acvatic ar 
putea fi construit în 
maxim 2 ani de la data 
semnării contractului. 
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Tiberiu VINŢAN 
 
“Nimeni nu poate ilustra mai bine valorile 
familiei decât acei oameni care, prin 
exemplul lor de viaţă împreună, 
reprezintă astăzi onorabile modele pentru 
noi toţi”, afirma primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi în cadrul manifestărilor prilejuite şi 
în acest an de marcarea, la Petroşani, a 
“Zilei Familiei”.  
 
Din fericire, numărul familiilor care 
consemnează pe “carnetul de familist” o 
jumătate de secol în căsnicie este într-o 
constantă creştere la Petroşani. “Acest 
lucru mă face să fiu încrezător, o dată în 
plus, că am făcut ceea ce trebuie şi ceea 
ce oamenii aceştia merită cu prisosinţă, 
atunci când am iniţiat acest obicei de a-i 
sărbători în mod public pe concitadinii 
noştri care au reuşit să atingă această 
performanţă a vieţii de familie”, spune 
Tiberiu Iacob Ridzi. Zilele trecute, în sala 
de marmură a Primăriei din Petroşani a 
fost rândul altor 23 de familii din acest 
oraş să fie distinse cu “diplome de 
fidelitate”, cadouri, flori şi aplauze din 
partea reprezentanţilor comunităţii locale, 
dar şi de cadoul muzical ofeirt de micuţa 
Raisa Bulf. Rând pe rând, au fost 
felicitate, familiile: Emil şi Sevastiţa 
Aionesi, Petru şi Ileana Maria Belei, Ilie şi 
Maria Catilina, Iosif şi Ana Căzan, 
Constantin şi Anica Chiriţescu, Niculiţă şi 
Ilinca Contea, Joia şi Maria Epure, Ioan şi 
Iolany Fülöp, Grigore şi Ioana Iuga, 
Tiberiu şi Magda Körmöczi, Vilhelm şi 
Iolanda Lojadi, Andrei şi Iren Moldovan, 
Pavel şi Margareta Muntean, Andrei şi 
Elena Palko, Cornel şi Niculina Pivoda, 
Virgil şi Maria Radu, Petre şi Elisabeta 
Roiban, Nicolae şi Florica Rotaru, 
Dionisie şi Elena Tanászi, Vasile şi Maria 
Ţibuleac, Vasilie-Adorian şi  
Maria-Magdalena Ungur, Nicu şi Rădiţa 
Vasilache, Nelu şi Elena Voicu.  
 
Cu speranţa că “nunta de aur” poate fi un 
eveniment spre care să se îndrepte 
năzuinţele cât mai multor tinere familii, 

administraţia locală din Petroşani a decis 
ca, începînd din acest an, de “Ziua 
Familiei” să fie acordat un premiu special 
şi pentru “Cea mai tânără familie” 
consemnată în scriptele Serviciului Local 
pentru Evidenţa Populaţiei din Municipiul 
Petroşani. Pentru încrederea avută în 
valorile morale ale familiei şi pentru 
dorinţa de a-şi continua drumul vieţii doar 
împreună, au fost distinşi cu acest premiu 
tinerii Adrian Ionuţ Aionesei şi Larysa Ana 
Inchim, care au decis, în luna mai, să-şi 
unească destinele într-o fericită familie.  
 
Similar, într-o ţară în care speranţa medie 
de viaţă, potrivit statisticilor oficiale, abia 
depăşeşte 70 de ani, primarul Tiberiu 
Iacob Rizi a găsit de cuviinţă că e mai 
mult decât oportunină acordarea unui 
respect aparte pentru acei oameni care 
au cules în buchetul vieţii frumoasa 
vârstă de 100 de ani. Anul acesta, două 
distinse doamne au atins această 
deosebită vârstă. Ana Bubela şi Eva 
Cincora au primit astfel câte o “Diplomă 
de Excelenţă” din partea administraţiei 
locale de la Petroşani, pentru contribuţia 
adusă de-a lungul unui secol de viaţă, 
prin activitatea lor dedicată în primul rând 
familiei şi respectării valorilor morale.  
 
Pentru că “munca înobilează oamenii”, un 
premiu aparte a fost acordat în acest an 
doamnei Ilinca Constantin, pentru 
contribuţia adusă comunităţii de-a lungul 
a cinci decenii de activitate desfăşurată 
constant în municipiul Petroşani şi pentru 
o viaţă dedicată familiei şi respectării 
valorilor morale.  
 
“Încă o dată doresc să felicit venerabilii 
noştri cetăţeni. Categoric, avem nevoie 
de astfel de oameni în comunittea 
noastră aşa cum sunt convins că 
experienţa şi sfaturile dumnealor nu le 
putem primi de la nimeni atcineva, pentru 
că înţelepciunea dumnealor vine odată cu 
frumoasa experienţă de viaţă pe care au 
reuşit să o acumuleze”, a mai declarat 
primarul municipiului Petroşani.  
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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 ! 

O seară de vis în Petroşani,  la “Aztec caffe”, 
locul în care a cântat... Nucu ! Nucu Pandrea ! 

Tiberiu VINŢAN 
 
De-a lungul istoriei, frunza 
a avut un rol important în 
viaţa oamenilor. Le-a fost 
mai întâi acoperiş şi 
veşmânt pentru ca astăzi 
să fie important element de 
decoraţiune în fiece casă. 
Ruşii au găsit de cuviinţă 
să-i dea frunzei renumele 
celei mai cunoscute 
academii din ţară, în timp 
ce românii consideră 
frunza drept cel mai 
reprezentativ brand de 
promovare turistică.  
 
Cei care au avut inspiraţia 
de a-şi acorda vineri seara 
plăcerea unei cafele, a 
unui suc sau chiar a unui 
cocktail în ambianţa “Aztec 
Caffe” au descoperit că 
frunza poate fi şi un 
fascinant instrument de 
spectacol. Din curiozitate, 
din inspiraţie sau din bună 
ştiinţă, oamenii au umplut 
până la refuz cafeneaua 
din centrul Petroşaniului 
pentru a vedea “minunea“ 
anunţată de fraţii Pintea, 
noii administratori ai 
locaţiei. “Cântă Nucu !” 
dădeau de ştire fraţii 
Pintea iubitorilor de cultură 
din Valea Jiului.  

Precedat de “entre”-ul 
muzical al altor doi 
remarcabili artişti ai Văii 
Jiului - Cătălin Stepa şi 
Florentin Budea - preţ de 
câteva ore a făcut, în stilul 
său inconfundabil, un 
show total, Nucu. Nucu 
Pandrea ! Maestrul 
cântecului din frunză a 
cucerit asistenţa cu doine, 
balade şi alte piese 
folclorice, la fel cum a  
făcut-o şi cu inspirate 
piese de blues, jazz sau 
chiar arii de operă 
interpretate magistral la... 
frunză. Nu e de mirare că 

toţi spectatorii voluntari 
sau de ocazie care au avut 
şansa de a asista la acest 
inedit “caffe-concert” s-au 
considerat drept veritabili 
“nightwiners”.  
 
Noaptea s-a dovedit a fi 
prea scurtă pentru cât ar fi 
meritat să fie ascultat 
maestrul Nucu Pandrea (şi 
nu mai puţin talentaţii săi 
asistenţi, Cătălin Stepa şi 
Florentin Budea), aşa cum 
spectatorii au fost prea 
puţini pentru câte aplauze 
ar fi meritat artiştii. Cum, 
din fericire, şi lucrurile 
bune se repetă câteodată, 
iubitorii muzicii de calitate 
aşteaptă deja cu 
nerăbdare ziua când la 
“Aztec Caffe” va cânta 
iarăşi... Nucu. Nucu 
Pandrea, of course ! 

ZIUA COPILULUI - prilej de sărbătoare pentru toţi copiii Uricaniului 
Lucian ISPAS 
 
Aşa cum s-a întâmplat în mod constant în 
ultimii ani, Primăria oraşului Uricani se 
pregăteşte intens pentru a răspunde tuturor 
propunerilor lansate de copiii şi tinerii din 
oraş. În acest sens, la ultima şedinţă a 
Consiliului local al oraşului Uricani, la 
propunerea primarului Dănuţ Buhăescu, a 
fost aprobat programul activităţilor cultural-
sportive care se vor desfăşura cu ocazia 
Zilei Copilului. “Ne-am gândit, ţinând cont 
de sugestiile pe care le-am primit din 
partea copiilor, dar şi a părinţilor şi 
dascălilor din Uricani, să organizăm, timp 
de două zile, o serie de activităţi sportive, 
spectacole artistice şi o gală demonstrativă 
de K1. În acest scop, am alocat o sumă 
semnificativă din bugetul local, pentru 
premii care vor fi acordate la toate 
competiţiile sportive, dar şi pentru a-i 
răsplăti pe elevii care au obţinut rezultate 

bune şi foarte bune la învăţătură în anul 
şcolar 2013-2014. Astfel, pentru premierea 
elevilor merituoşi de la Liceul Tehnologic 
“Retezat” din Uricani am prevăzut anul 
acesta 7.000 de lei, iar pentru Ziua 
Copilului am aprobat aproape 18.000 de 
lei”, spune Dănuţ Buhăescu, primarul 
oraşului Uricani. 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DEDICATE  
“”ZILEI INTERNAŢIONALE A COPILULUI” 

ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL URICANI  
ÎN PERIOADA 31 MAI-1 IUNIE 2014 

 
* 31 mai, ora 9,00 - Cupa “1 Iunie” la 
cros, competiţie dedicată elevilor din 
clasele III-VIII; Locul de desfăşurare: 
bulevardul Muncii, între cele două poduri 
Bucura I şi Bucura 2. 
* 31 mai, ora 9,00 - Cupa “1 Iunie” la 

role, concurs destinat elelvilor din clasele 
III-VIII; Locul de desfăşurare: pe bulevardul 
Muncii, în sensul de urcare dinspre blocul 
13 spre Poştă, cu pornire din zona Agenţiei 
CEC şi sosire în zona podului Bucura. 
* 31 mai, ora 10,00 - Concursul de dese-
ne pe asfat, destinat copiilor preşcolari, din 
clasa pregătitoare şi din clasele I-a şi a II-a; 
Locul de desfăşurare: platoul din faţa 
Primăriei oraşului Uricani. 
* 31 mai, ora 11,00 - Cupa “1 Iunie” la 
fotbal, cu participarea echipelor 
reprezentative ale celor două unităţi şcolare 
din oraşul Uricani; Locul de defăşurare: 
terenul de sport al Liceului Tehnologic 
Retezat Uricani. 
* 31 mai, ora 15,00 - Spectacol cultural-
artistc pentru copii. Locul de desfăşurare: 
Casa de Cultură a oraşului Uricani 
* 1 iunie, ora 19,30 - Gala demonstrativă 
de K1 pentru copii; Locul de desfăşurare: 
sala de sport a oraşului Uricani. 
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Universitarul Sorin Mangu a preluat administrarea 
specială a Complexului Energetic Hunedoara 
Tiberiu VINŢAN 
 
Administratorul special al 
Complexului Energetic 
Hunedoara (CEH), Dan 
Cârlan, a fost schimbat 
din funcţie şi înlocuit cu 
Sorin Mangu, potrivit unei 
decizii a ministrului 
delegat pentru Energie. 
 
Conform unui comunicat 
al Departamentul pentru 
Energie, remis agenţiei de 
presă Agerpres, Sorin 
Mangu a fost, până în 
prezent, administrator 
neexecutiv al CEH (din 
2012) şi şef de lucrări la 
Departamentul de 
Management, Ingineria 
mediului, Geologie, la 
Universitatea din 
Petroşani (din 1999). 
 
“Este important în 
contextul actual să luăm 
măsuri pentru 

eficientizarea CEH. Din 
acest motiv, am decis 
numirea în funcţia de 
administrator special a 
unui profesionist, cu o 
bună reputaţie în sectorul 
energetic”, a declarat 
ministrul delegat pentru 
Energie, Răzvan 
Nicolescu. 
 
Privatizarea majoritară a 
Societăţii Complexul 
Energetic Hunedoara SA 
a reprezentat o 
condiţionalitate asumată 
de Guvernul României în 
cadrul acordului încheiat 
în anul 2011 cu instituţiile 
financiare internaţionale. 
Procesul se derulează în 
conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 
86/2013 pentru aprobarea 
strategiei de privatizare 
prin metoda majorării de 
capital social prin aport de 
capital privat a Societăţii 

Complexul Energetic 
Hunedoara SA, 
precizează DE. 
În vederea pregătirii şi 
realizării privatizării, CEH 
a achiziţionat, cu 
respectarea prevederilor 
legislaţiei în vigoare, 
servicii de consultanţă 
juridică necesare 
procesului de selectare şi 
contractare a serviciilor de 
consultanţă pentru 
privatizare.  

Constructorii de pe şantierul reabilitării drumului din Defileul 
Jiului au fost prinşi cu lenea la vedere de şefii de la Compania 

Naţională de Drumuri 

Lucian ISPAS 
 
Alarmat probabil de avalanşa 
de sesizări venite din partea 
autorităţilor din Valea Jiului şi a 
participanţilor la traficul rutier 
care utilizează frecvent DN66 
(E79), directorul general al 
Companiei Naţionale de 
Drumuri şi Autostrăzi, Narcis 
Neaga a vrut să se convingă 
personal cum stau lucrurile pe 
şantierul de reabilitare al 
drumului Petroşani-Tg. Jiu, pe 

tronsonul cuprins în Defileul 
Jiului. Ceea ce a găsit pe 
şantier întrece însă şi cele mai 
sumbre aşteptări ale sale.  
 
“Până la Lainici, de la 
Petroşani, aş vrea să vă spun 
că atmosfera era de parcă era 
Adormirea Maicii Domnului pe 
şantier. Am întâlnit o echipă de 
cinci muncitori care puneau 
plase, o altă echipă care punea 
plase, se lucra la două podeţe 
cu câte patru muncitori la 

fiecare podeţ. Să ştiţi că i-am 
filmat şi pot demonstra asta. Din 
cei patru doi lucrau şi doi 
stăteau prin tufişuri. Aş dori să 
îmi explicaţi pentru ce aţi cerut 
întreruperea traficului şi pentru 
ce există această bătaie de joc 
la adresa transportatorilor din 
România ?” i-a întrebat Neaga 
pe reprezentanţii constructorilor.  
 
Dincolo de răspunsul “de mâine 
va fi mai bine”, şefii de la 
CNADNR au primit din partea 
constructorilor spanioli de la  
firma “Copisa” şi cererea de 
prelungire a termenului de 
execuţie. Pentru şoferi acest 
lucru înseamnă şi o prelungire a 
calvarului pe care-l incumbă 
traficul prin Defilul Jiului, 
restricţionat acum 6 zile pe 
săptămână, de luni până 
sâmbăta, între orele 6,00-12,00 
şi 14,00-20,00. Deşi solicitarea 

privind aplicarea restricţiilor 
vizează doar o lună în plus, 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi avertizează 
că lucrurile ar putea trena mult 
mai mult. Asta cu atât mai mult 
cu cât controlul făcut de şeful 
CNADNR pe şantier a 
demonstrat faptul că, până în 
prezent, din lucrările 
programate a fi efectuate pe 
defileu, s-au executat doar 
13,5% în condiţiile în care 
potrivit proiectului, stadiul 
lucrărilor la acest moment 
trebuia să fie de 87%.  
 
Nemulţumit de situaţia lucrărilor 
de pe Defileul Jiului se arată şi 
preşedintele Consiliului 
judeţean Huneodara, Mircea 
Ioan Moloţ. Acesta a calificat 
atitudinea firmei care execută 
lucrările, ultilânzând doar un 
singur cuvânt: “Nesimţire !” 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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“Zilele municipiului Petroşani” la startul ediţiei cu numărul  XIII 
Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Petroşaniul se pregăteşte intens 
pentru a marca, la finalul 
acestei luni, o nouă ediţie a deja  
tradiţionalelor manifestări 
cultural-artistice şi sportive 
reunite sub genericul “Zilele 
Municipiului Petroşani”. Potrivit 
programului realizat de 
autorităţile locale de la 
Petroşani, anul acesta 
activităţile “Zilelor municipiului 
Petroşani” vor avea loc în 
perioada 28 mai - 1 iunie.  
 
Programul activităţilor care vor 
avea loc în cadrul acestui 
eveniment este unul variat, 
cuprinzînd competiţii sportive, 
concursuri destinate copiilor şi 
tinerilor, festivităţi de premiere a 
valorilor locale, spectacole de 
muzică uşoară şi populară, 
recitaluri folk, expoziţii de arte 
vizuale, spectacole de teatru, 
parade şi focuri de artificii. 
 
Deschiderea festivă a “Zilelor 
municipiului Petroşani” este 
programată pentru după-amiaza 
zilei de joi, 29 mai la sala de 
marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani. Aici vor 
avea loc, pe lîngă discursurile 
oficiale ale organizatorilor şi 
invitaţilor, o serie de festivităţi 
cuprinzînd înmânarea de 
diplome de Cetăţean de Onoare 
al municipiului Petroşani unor 
reprezentanţi valoroşi ai 
comunităţii locale precum şi 
veteranilor de război din 
municipiul Petroşani, premierea 
elevilor şi sportivilor câştigători 
ai unor olimpiade, concursuri şi 
competiții naţionale şi 
internaţionale, dar şi câteva 
inedite momente artistice.  
 
Evenimentul este precedat de 
festivitatea de omagiere a “Zilei 
Eroilor” care va avea loc joi, 29 
mai, orele 12,00 la Cimitirul 
Eroilor din municipiul Petroşani.  
 
Prologul “Zilelor Municipiului 
Petroşani” este susţinut şi în 
acest an de concursul de 
ecologizare şi orientare 
turistică, organizat în colaborare 
cu Asociaţia Petro-Aqua. La 
acest concurs, care va avea loc 
miercuri, 28 mai, începând cu 
ora 9,30 în zona de agrement 

Brădet, participă echipaje de la 
instituţiile de învăţământ din 
municipiul Petroşani. În aceeaşi 
zi, însă după-amiază de la orele 
16,00 este programat să se 
desfăşoare un concurs de cros 
pe pista stadionului “Jiul” din 
Petroşani.  
 
Activităţile sportive se vor 
derula, de altfel, şi în acest an, 
pe toată durata “Zilelor 
Municipiului”, după cum 
urmează: joi, 29 mai 
concursurile de tenis de câmp 
(ora 13,00 pe terenul de tenis 
de la stadionul “Jiul”), tenis de 
masă (ora 14,00 în foaierul 
casei de cultură “Ion Dulămiţă”), 
şah (ora 14,00 la Clubul 
Pensionarilor din cartierul 
Aeroport), table (ora 16,00 la 
Casa de cultură “Ion Dulămiţă”). 
Vineri, 30 aprilie începând cu 
ora 13,00 la sala de marmură a 
Primăriei municipiului Petroşani 
este programată o demonstraţie 
de karate, precum şi premierea 
sportivilor din Petroşani, 
câştigători ai unor competiţii 
naţionale şi internaţionale. 
Pentru sâmbătă, 31 mai, este 
programată finala campionatului 
de fotbal (ale cărui meciuri vor fi 
disputate în perioada 26-30 
mai). Evenimentul va avea loc, 
de la orele 17,00 pe terenul de 
sport al Şcolii Gimnaziale “I.G. 
Duca”-sediul nou.  
 
Programul activităţilor culturale 
cuprinde în acest an o expoziţie 
de arte vizuale a participanţilor 
la tabăra organizată în acest 
sens de Casa de cultură a 
Studenţilor (vernisată la ora 
17,00 în faţa Casei de cultură a 
studenţilor). Evenimentul va fi 
precedat, în cursul dimineţii de 
serbarea preşcolarilor de la 
Grădiniţa PP3 organizată în 

cadrul festivalului “Copilărie, vis, 
bucurie” (ora 11,00 la Teatrul 
Dramatic “Ion D. Sîrbu”) şi de 
momentul artistic al elevilor de 
la Şcoala Gimnazială nr. 7, 
derulat sub genericul “Zâmbet 
de copil” (ora 12,00 la Biblioteca 
municipală din cartierul 
Aeroport).  
 
Copiii din Petroşani şi nu numai, 
se vor bucura şi în acest an de 
o zi specială, dedicată lor în 
exclusivitate şi în cadrul 
programului “Zilelor municipiului 
Petroşani”. Este vorba, evident, 
despre ziua de 1 Iunie când la 
Petroşani sunt programate 
următoarele activităţi: Parada 
costumelor de carnaval, în 
colaborare cu artiştii de Teatrul 
Dramatic I.D. Sîrbu, eveniment 
la care participă preşcolari de la 
grădiniţele din municipiu şi elevii  
claselor 0-6 de la instituţiile de 
învăţământ din Petroşani. 
Parada va urma traseul cuprins 
între zona Primăriei municipiului 
Petroşani şi Teatrul Dramatic 
„I.D.Sîrbu”, începând cu ora 
10,00. De la ora 11,00, în 
amfiteatrul din parcul Uniunea 
Europeană (zona teatrului) este 
programat un spectacol susţinut 
de actorii Teatrului “Ion D. 
Sîrbu”, iar de la ora 12,00 copiii 
sunt invitaţi în sala de spectacol 
a teatrului pentru o 
reprezentaţie specială a piesei 
de teatru pentru copii “Scufiţa 
roşie”. Actorii teatrului din 
Petroşani vor oferi o 
reprezentaţie gratuită şi pentru 
părinţi, în aceeaşi zi, de la orele 
18,00 când pe scena teatrului 
din Petroşani va fi jucată piesa 
“Profesorul de franceză”.  
 
Din punct de vedere muzical-
artistic, “Zilele municipiului 
Petroşani” oferă în acest an trei 

reprezentaţii. Astfel, joi 29 mai 
începând cu orele 18,00 în 
amfiteatrul din Centrul civic 
(parcul din zona teatrului) va 
avea loc un inedit concert folk 
susţinut de artiştii Cătălin Stepa, 
Florentin Budea şi Florin Paul 
Camen.  
 
Vineri, 30 mai, începându cu 
orele 18,00 este programat un 
concert folcloric de excepţie, în 
cadrul căruia pe scena în aer 
liber din zona Teatrului “Ion D. 
Sîrbu” vor urca artiştii 
renumitului Ansamblu folcloric 
“Parângul” şi soliştii de muzică 
populară de la Casa de cultură 
a studenţilor, grupurile 
instrumentale “Aida” şi “Lipova”, 
dar şi rapsozi îndrăgiţi precum 
Cornel Todea, Vlad Teodosiu, 
Ovidiu Peica, Aida Busuioc, 
Victoriţa Lăcătuşu şi Tinu 
Vereşezan.  
 
Pentru recitalul de muzică 
uşoară, organizatorii au invitat 
şi în acest an în concertul care 
va avea loc sâmbătă, 31 mai, 
începând cu ora 18,00 pe scena 
din zona teatrului, tinerii şi 
talentaţii artiştii locali de la Casa 
de cultură a studenţilor, alături 
de nume binecunoscute din 
show-bizul românesc precum 
Sylvia, Shift Band sau Cargo. 
Recitalul trupei Cargo va 
încheiat, în frumoasa tradiţie a 
“Zilelor municipiului Petroşani” 
cu un impresionant foc de 
artificii. 
 
Aşadar, după cum lesne se 
poate observa, şi în acest an 
“Zilele municipiului Petroşani” 
se anunţă a fi unele pline de 
succes, cu manifestări menite 
să satisfacă toate gusturile 
cetăţenilor din Petroşani şi din 
întreaga Vale a Jiului.  
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Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Pentru ca pasul următor în cariera şcolară 
să fie unul însoţit de succes pentru toţi 
elevii din Valea Jiului, Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Hunedoara, în parteneriat cu 
Centrul de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara, Casa Corpului 
Didactic Deva, Facultatea de Inginerie 
Hunedoara şi alte instituţii de învăţământ 
au organizat „Arena Educaţiei – ediţia a II-
a” – Târg de oferte educaţionale pentru 
elevi, studenţi şi absolvenţi.  
 
Desfăşurat la Biblioteca Universităţii din 
Petroşani, evenimentul care a reunit 
prezentarea ofertelor şcolare ale tuturor 
liceelor din Vale şi ale unor prestigioase 
instituţii de învăţământ superior din ţară s-a 
bucurat de un real succes. Elevii au dat 
dovadă de multă ingeniozitate în pregătirea 
standurilor şi pliantelor pentru atragerea 

spectatorilor şi a viitorilor învăţăcei de 
partea lor.  
 
Echipa de promovare de la Colegiul Tehnic 
“Dimitrie Leonida”, pe lângă pliante, film de 
prezentare şi diverse machete, a venit 
însoţită şi de manichiuristele de la secţia de 
Estetica şi îngrijirea corpului omenesc care 
au demonstrat practic îndemânarea şi 
cunoştinţele dobândite în cadrul acestui 
liceu. “Oferta noastră şcolară este foarte 
variată şi sperăm ca absolvenţii claselor a 
VIII-a să se îndrepre către noi, mai ales că, 
fiind un liceu cu profil tehnologic, le putem 
oferi tinerilor o pregătire adecvată pentru a 
practica mai apoi o meserie. Pe de altă 
parte, cei care doresc să urmeze clasele de 
învăţământ liceal o pot face la fel de bine 
aici atât la cursuri de zi cât şi serale, mai 
apoi putându-şi desăvârşi educaţia prin 
cursuri postliceale sau şcoală de maiştri. 
Practic colegiul nostru oferă tinerilor o 

mulţime de profile începând cu şcoala 
profesională, liceu zi şi seral, şcoală 
potliceală şi de maiştri”, a declarat Oana 
Niculescu, director adjunct al colegiului.  
 
La nici doi paşi, Colegiul Economic 
“Hermes” îşi aştepta vizitatorii alături de 
două frumoase mascote din cadrul “Firmei 
de exerciţiu”. Absolvenţii au venit în număr 
mare să viziteze standurile de prezentare 
pentru a cunoaşte oferta liceelor, şcolilor 
postliceale şi universităţilor, resursele prin 
care se asigură un învăţământ de calitate, 
dar şi rezultatele care certifică preocuparea 
instituţiilor şcolare pentru desfăşurarea unui 
învăţământ modern, în acord cu cerinţele 
actuale.   
 
De aceeaşi atenţie s-au bucurat şi  
standurile Liceului Tehnologic “Retezat” din 
uricani sau Colegiului Naţional “Mihai 
Eminescu” din Petroşani, preum şi cele ale 
filialeor din petroşani şi Călan ale Şcolii  
Superioare de Cruce Roşie. În materie de 
învăţământ superior, cel mai atractiv stand 
s-a dovedit cel al instituţiilor militare de 
învăţământ superior ale Ministerului de  
Interne.  
 
Prezent la eveniment, de data aceasta în 
calitate de reprezentant al ISJ Hunedoara, 
profesorul Vasile Pop s-a declarat încântat 
de interesul pe care, pe de o parte, elevii 
liceelor din Valea Jiului l-au manifestat  
pentru a-şi prezenta şi a-şi pune în valoare 
unitatea şcolară la care învaţă şi, pe de 
altză parte, interesul celor care, peste mai 
puţin de o lună, trebuie să ia o decizie 
privind viitorul lor educaţional.  

competiţia ofertelor educaţionale din 
întreaga Vale a Jiului 
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Tânărul lupenean Bogdan Gâscă face un pas mic spre literatură 
şi un pas mare spre redescoperirea istoriei românilor 

Tiberiu VINŢAN 
 
Tânărul lupenean Bodgan 
Adrian Gâscă a cochetat, mai 
întâi, cu viaţa politică. Zilele 
trecute am avut plăcerea să-l 
reîntâlnesc într-o mult mai 
fericită ipostază, anume aceea 
de autor de carte. Galeriile de 
artă din Lupeni au găzduit 
lansarea primelor volume de 
autor semnate de Bogdan 
Gâscă. Debutul literar al 

tânărului scriitor îl regăseşte pe 
acesta în trei ipostaze, cuprinse 
în paginile tot atâtor cărţi.  
 
Prima, intitulată “Lumini şi 
umbre” este o carte de poezie 
în care se poate regăsi cu 
uşurinţă orice om, aşa cum 
arată însuşi autorul. Următoarea 
însă, “Dacii - prin furtuna 
timpului” este o veritabilă 
lucrare de “arheologie” 
documentară menită să 
redefinească adevărul despre 
daci şi despre originile poporului 
român. În fine, cea de-a treia 
lucrare a lui Bogdan Gâscă, 
“Cum îmi pot îndeplini visul” 
este nu doar o culegere de 
eseuri, ci o punte spre viitoarele 
lucrări literare, documentare şi 
istorice pe care autorul le are 
deja în lucru. 

Ziua Eroilor la Vulcan De Ziua Eroilor, Uricaniul îşi onorează eroii, îşi respectă 
veteranii şi cinsteşte hramul bisericii ortodoxe 
Lucian ISPAS 
 
Pentru uricănenii vrednici 
dreptcredincioşi, Ziua Eroilor 
are o semnficaţie aparte. 
Aceasta este ziua în care 
autorităţile locale şi oamenii 
simpli ridică slavă celor ce  
s-au jertfit eroic în istoria 
deseori zbuciumată a 
acestor locuri şi ziua în care 
prăznuiesc hramul sfintei 
biserici ortodoxe din 
localitate.  
 
Ca în fiecare an, Primăria 
oraşului Uricani acordă 
cuvenitul respect acestui 
eveniment, drept pentru care 
la iniţiativa primarului Dănuţ 
Buhăescu şi în acest an au 
fost aprobaţi bani de la 
bugetul local pentru buna 
desfăşurare a 
evenimentului. “Pentru noi, 
locuitorii oraşului Uricani, 
pomenirea eroilor reprezintă 
un gest de onoare, de adânc 
respect pentru cei care au 
luptat şi şi-au pierdut viaţa în 
război pe aceste meleaguri, 
pentru cei care au muncit şi 
şi-au pierdut viaţa în 
subteran, în minele de 

cărbune. Jertfa lor este 
pentru noi un exemplu şi un 
motiv în plus de a ne ruga 
ca Dumnezeu să-i 
odihnească în pace”, ne-a 
declarat Dănuţ Buhăescu, 
primarul oraşului Uricani.  
 
Edilul uricănean precizează 
că şi în acest an, la acest 
eveniment, vor fi cinstiţi aşa 
cum merită puţinii veterani 
de război, de a căror 
prezenţă trupească se mai 
pot bucura oamenii de pe 
aceste meleaguri.  
 
Dincolo de slujba oficiată ca 
de obicei de părintele 
protopop Petrache Creţu, 
programul dedicat în acest 
an Zilei Eroilor la Uricani 
cuprinde un ceremonial 
festiv de depuneri de 
coroane de flori la 
Monumentul Eroilor 
Neamului de lângă Biserica 
Ortodoxă din Uricani, 
premierea veteranilor de 
război, discursuri ale 
autorităţilor locale, precum şi 
un inedit spectacol cultural 
artistic prezentat de corul 
bisericesc al Bisericii 

ortodoxe din Uricani.  
 
“Evenimentul va avea loc în 
data de 29 mai 2014, 
începând cu ora 12,00 fiind 
aşteptaţi să ia parte la 
acesta toţi aceia care, şi prin 
acest gest, doresc să aducă 
omagiul lor eroilor neamului 
şi bravilor eroi ai 
Uricaniului”, mai arată 
primarul oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu, în invitaţia 
lansată cetăţenilor cu ocazia 
acestui eveniment important 
din viaţa comunităţii locale a 
oraşului Uricani.  

Lucian ISPAS 
 
Autorităţile publice locale din municipiul 
Vulcan vor marca şi în acest an, într-un 
firesc parteneriat cu Asociaţia Cadrelor 
Militare  în Rezervă şi în Retragere din 
Valea Jiului (din care fac parte şi 
primarul Gheorghe Ile dar şi ultimii 
veterani de război în viaţă din această 
localitate), Ziua Eroilor.  
 
Evenimentul va avea loc vineri, 29 mai, 
în toate locaţiile din Vulcan care 
amintesc de jertfa eroilor militari din 
timpul marilor Războaie Mondiale ale 
secolului trecut. Cu acest prilej vor fi 
susţoinute la cimitirul eroilor din Coroeşti 
şi la monumentele eroilor din Paroşeni şi 
Vulcan slujbe religioase şi vor avea loc 
depuneri de jerbe şi coroane de flori.  
 
Primarul municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile, spune că organizarea acestui gen de 
manifestări nu este, la Vulcan, doar o 
tradiţie şi o obligaţie de onoare faţă de 
înaintaşi şi jertfa acestora.  
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“Noaptea albă a galeriilor de artă” a fost marcată în premieră şi în 
Valea Jiului, în spaţiul elegant al Galeriei Ianza din Petroşani 

Tiberiu VINŢAN 
 
Petroşaniul s-a înscris anul acesta pe lista 
scurtă a oraşelor din România în care este 
marcată “Noaptea albă a galeriilor de artă”. 
Acest lucru s-a produs datorită Fundaţiei 
Ianza Art Inter-Cultural care şi-a propus să 
facă, prin acest demers, încă un pas 
important înainte în cea ce priveşte viaţa 
cultural-artistică din Valea Jiului.  
 
Noaptea galeriilor de artă s-a deschis vineri 
seara la cocheta galerie de artă “Ianza” 
situată în binecunoscuta clădire cu acelaşi 
nume de pe strada Timişoara din centrul 
Petroşaniului. Iubitorii artelor vizuale au 
avut ocazia, cu acest prilej, să admire un 
potpuriu artistic de pictură, sculptură, 
grafică şi fotografie, pus pe simeze de 
Sergiu Cristian Ianza (preşedintele 
Fundaţiei Ianza Art Inter-Cultural), cu 
ajutorul unor artişti de excepţie ai Văii Jiului 
precum: Robert Hummel (sculptură mică şi 
caricatură), Petru Birău (pictură), Sergiu 
Cristian Ianza (sculptură şi ceramică), 

Angela Pârvu (grafică), Radu Chinţa 
(pictură), Romeo Szedlacsek (fotografie). 
Acestora li s-au alăturat alte câteva lucrări 
de excepţie ale unor apreciaţi artişti  români 
precum Sergiu Plop (pictură), Horvath 
Gyöngyvér (grafică şi pictură) sau Ana 
Maria Iancu (pictură), dar şi lucrări ale unor 
artişti de peste hotare precum Keshav Mala 
(pictor din Nepal) sau Clemens Beungkun 
Sou (pictor din Coreea de Sud).  
 
La vernisaj au luat parte, ca de obicei, 
artişti şi jurnalişti, dar şi iubitori ai artelor 
vizuale din Petroşani.  
 
“Prin acest eveniment mi-am dorit să 
înscriem şi Petroşaniul în rândul oraşelor 
europene în care este marcată noaptea 
albă a galeriilor de artă. Mărturisesc că nu 
a fost foarte uşor, mai ales că o bună parte 
a lucrărilor de artă realizate de artiştii care 
au dorit să participe la aceste eveniment 
organizat în premieră la Petroşani sunt încă 
expuse la galeriile Orizont de la Bucureşti, 
unde Fundaţia Ianza a reuşit să organizeze 

o nouă expoziţie. Cu ajutorul unor prieteni 
artişti am reuşit totuşi să încropim această 
expoziţie zic eu interesantă, care cuprinde 
foarte multe din paletele de exprimare 
artistică, de la pictură şi sculptură, la 
grafică şi fotografie”, a declarat Cristian 
Sergiu Ianza, iniţiatorul şi organizatorul 
acestei activităţi artistice de la Petroşani.  
 
De precizat este şi faptul că, pe lângă 
lucrările artiştilor consacraţi enumeraţi mai 
sus, la acest vernmisaj au fost expuse şi 
câteva “tuşe” grafice ale unor tineri artişti 
de perspectivă, elevi ai maestrului Robert 
Hummel.  
 
Şi prin acest eveniment, al doilea organizat 
deja în galeria de artă “Ianza” din 
municipiul Petroşani, noul lăcaş de cultură 
îşi confirmă misiunea de a juca un rol 
important în viaţa cultural-artistică şi 
educaţională din Petroşani şi din Valea 
Jiului. Desigur, asta şi în măsura în care va 
găsi sprijinul necesar nu doar din partea 
artiştilor şi a iubitorilor de artă.  

MONICA AILINCĂI 
arhitect 
 
Pentru că demonstrează a fi un arhitect 
de înaltă clasă, prin “desenarea” unor 
proiecte menite să dea o nouă faţă şi o 
nouă identitate localităţilor din Valea 
Jiului; 
Pentru viziunea deosebită dovedită în 
fascinantul proiect de amenajare al unui 
complex acvatic de cea mai înaltă clasă, 
în municipiul Petroşani; 
Pentru că reuşeşte să dea fiecărui 
proiect arhitectornic pe care-l realizează 
la solicitarea autorităţilor locale o 
necesară şi inspirată identitate; 
Pentru toate acestea, arhitectul Monica 
Ailincăi este “Premiantul săptămânii”.  

Relaţii la telefon 0722-807.221 
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Dinozaurul pitic se întoare în Geoparcul 
din Ţara Haţegului 
Sorin BLADA/Agerpres 
 
Macheta unui dinozaur pitic, realizată în 
mărime naturală, va fi adusă din Canada în 
Ţara Hațegului, în cadrul unui proiect mai 
amplu al Geoparcului Dinozaurilor, ce își 
propune realizarea “Muzeului Dinozaurilor 
din Transilvani”‘.Macheta dinozaurului, care 
a trăit în urmă cu 70 de milioane de ani și 
este cunoscut sub denumirea științifică de 
Magyarosaurus dacus, are o lungime de 
aproximativ 7 metri. Ea este realizată de un 
sculptor din Calgary (Canada), recunoscut 
pe plan mondial prin naturaleţea și 
dinamismul pe care îl imprimă lucrărilor sale, 
a declarat miercuri Adina Popa, responsabil 
de comunicare în cadrul geoparcului. 
 
Pregătirile pentru aducerea dinozaurului în 
România au început. Acesta va fi transportat 
cu avionul din Canada până în Europa, după 
care va urma un traseu prin mai multe 
geoparcuri de pe continent, până va ajunge 
în comuna hunedoreană General Berthelot, 
unde va rămâne pentru o vreme la 
Geoparcul Dinozaurilor. Drumul dinozaurului 
pitic va face obiectul unui film documentar 
realizat de o echipă de profesioniști din 
Canada. “Călătoria se va finaliza în această 
vară, în Geoparcul Dinozaurilor Ţara 
Haţegului, unde dinozaurul va observa 
transformările pe care le-a traversat în zeci 
de milioane de ani fosta insulă a Haţegului. 
Acesta este doar începutul unui proiect 
ambiţios al Geoparcului: realizarea Muzeului 
Dinozaurilor din Transilvania” a arătat 
directorul geoparcului, dr. Alexandru 
Andrăşanu. Potrivit acestuia, macheta 
dinozaurului este realizată, cu o remarcabilă 
atenţie pentru detaliile științifice, de către 
sculptorul canadian Brian Cooley şi 
colaboratoarea sa, Mary Ann Wilson. 
Lucrările sculptorului pot fi admirate în 

muzee și diverse spații de expunere din 
Canada, Statele Unite şi Japonia, autorul 
fiind promovat de mai multe ori de 
prestigioasa revistă National Geographic. 
 
Cei care doresc să sprijine acest proiect o 
pot face prin donaţii ce sunt acceptate până 
la sfârşitul lunii pe site-ul kickstarter.com. 
Magyarosaurus dacus este un dinozaur 
unicat la nivel mondial, a cărui prezenţă a 
fost atestată până acum doar în Bazinul 
Haţeg. Era un erbivor de aproximativ 6-7 m 
lungime ce cântărea aproape o tonă. 
Fosilele sale au fost descoperite de baronul 
Franz Nopcsa (1877-1933), primul 
paleontolog care a pus Ţara Haţegului pe 
harta locurilor cu faună fosilă de dinozauri 
din Cretacic. Tot lui Nopcsa i se datorează şi 
alăturarea interesantă din numele 
dinozaurului. 
 
Realizarea unui Muzeu al Dinozaurilor din 
Transilvania se numără printre obiectivele 
Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului, 
proiectul fiind susținut de dr. Antoneta 
Seghedi, membru fondator al Asociaţiei 
GeoDiversitate, conf. dr. Zoltan Csiki Sava 
de la Facultatea de Geologie şi Geofizică a 
Universității din București şi Asociației 
Geomedia. Geoparcul Dinozaurilor Ţara 
Haţegului este un parc natural ce cuprinde 
toată Ţara Haţegului, locul fiind declarat arie 
protejată de interes naţional în anul 2004. 
Administrarea geoparcului este realizată de 
Universitatea din Bucureşti.  
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oraşul de  
Tiberiu VINŢAN 
 
Oraş cu puternice conotaţii, în 
mod special în politica 
europeană contemporană, 
Strasbourg este nu doar oraşul 
în care-şi desfăşoară o parte 
din activitate cei aproape 800 
de europarlamentari aleşi în 
Parlamentul Europei, ci şi una 
dintre cele mai frumoase 
destinaţii turistice din regiunea 
de basm a francezilor, Alsacia. 
 
Capitală a regiunii Alsacia, 
Strasbourg este un oraş ce se 
întinde pe mai puţin de 100 
kmp, pe malul unuia dintre cele 
mai cunoscute fluvii din Europa, 
Rinul, fiind traversat de-a 
curmezişul de unul dintre 
afluenţii acestuia, râul L`Il, pe 
vechea graniţă dintre Franţa şi 
Germania. Până să devină 
prima Capitală a Europei Unite, 
Strasbourg era deja un centru 
politic şi administrativ european 
de mare anvergură, aici 
regăsindu-se şi Consiliul 

Europei (cea mai veche 
instituţie de intercooperare a 
ţărilor europene, care reuneşte 
47 de state membre) sau 
Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, ca să amintim doar 

câteva dintre acestea. 
Reverberaţiile de natură politică 
ale Strasbourgului sunt însă 
mult mai adânc înrădăcinate în 
timp, această aşezare 
aparţinând mai întâi galilor 
(care l-au întemeiat sub numele 
de Argentoratum), apoi 
romanilor, alemanilor sau 
francilor. În 1648 Strasbourg a 
fost anexat Regatului Franţei, 
dar a stat câteva secole, până 
la finalul Primului Război 
Mondial, sub ocupaţia 
Germaniei.  
 
Puţini sunt cei care ştiu că aici, 
la Strasbourg, Rouget de Lisle 
a compus celebrul cântec de 
război al armatelor de pe Rin, 

imnul Franţei de astăzi, 
cunoscut sub numele de “La 
Marseillaise”. 
 
La Strasbourg, distanţa între 
vechi şi nou, între epoca Evului 
Mediu, a Renaşterii şi cea 
contemporană este de numai 
câteva... minute. Bătut cu 
minuţiozitate pe jos, 
Strasbourgul dezvăluie, pas cu 
pas, repere turistice fascinante. 
De la cochetele căsuţe cu 
bârnele la vedere şi cu muşcate 
la ferestre, la străduţe înguste, 
bătute cu piatră, pe care se 
regăsesc sute de magazine cu 
souveniruri sau restaurante 
care te întâmpină cu mirosuri 
îmbietoare caracteristice 
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bucătăriei franceze, până la 
fascinantul centru istoric, 
cunoscut sub numele “Le Grand 
Île” (zonă înscrisă în patrimoniul 
universal al UNESCO) şi de 
aici, mai departe, în noul centru 
administrativ european, 
desprins parcă din filmele de 
SF, cu impresionanta clădire 
circulară a Palatului 
Parlamentului European, un 
gigant de beton, oţel şi sticlă. 
 
Dacă v-aţi ales ca destinaţie de 
vacanţă oraşul Strasbourg, 
trebuie să ştiţi că una dintre 
cele mai frumoase perspective 
asupra a tot ceea ce înseamnă, 
din punct de vedere turistic 
acest oraş, o puteţi avea făcând 
o croazieră de o oră, o oră şi 
jumătate pe L`Ill, apă care se 
scurge lin de-a lungul celor mai 
importante obiective care merită 
văzute aici. Între zecile de 
capodopere arhitectonice şi 
imagistice pe care le oferă 
capitala Alsaciei, poate cea mai 
spectaculoasă este Catedrala 
“Notre Dame de Strasbourg”, 
una dintre cele mai 
impresionante construcţii 
medievale, construită pe ruinele 

unui fost templu roman, într-un 
elegant stil gotic, cu ziduri 
dantelate de sculpturi şi cu o 
înălţime care face imposibilă 
fotografierea acesteia în 
întregime, într-o singură 
imagine, din piaţeta principală a 
oraşului. “Notre Dame de 
Strasbourg” este considerată 
astăzi una dintre cele mai mari 
catedrale de acest fel din 
Europa. Este de ştiut faptul că 
această catedrală găzduieşte şi 
una dintre cele mai măreţe 

minuni inginereşti ale 
Renaşterii, celebrul ceas 
astronomic cunoscut sub 
numele de “Orologiul celor trei 
regi”, înalt de 18 metri. Despre 
acest ceas, legenda spune că 
autorităţile din Strasbourg ar fi 
ordonat la finalizarea lucrării, 
orbirea constructorului pentru 
ca acesta să nu mai poată 
construi vreodată o capodoperă 
asemănătoare. 
 
Dincolo de frumuseţile pe care 

“le vede ochiul” în Strasbourg, 
simţurile olfactiv-gustative sunt 
la fel de spectaculos “gâdilate” 
de mirosurile apetisante, de 
gusturile delicate şi de 
designurile din farfurie, toate 
acestea fiind în măsură să ne 
lămurească pe deplin de ce 
bucătăria franceză este ridicată 
la rang de artă. În oricare dintre 
elegantele restaurante din 
Strasbourg, preparatele din 
somon, pateul de gâscă sau 
raţa afumată (care sunt doar 
câteva dintre delicatesele 
bucătăriei alsaciene) devin, în 
mâinile bucătarilor francezi, 
adevărate opere de artă 
gastronomică. Nu mai punem la 
socoteală faptul că toate aceste 
produse, stropite cu una din 
licorile podgoriilor franceze sunt 
în măsură să încununeze, cu o 
inegalabilă plăcere şi poftă de 
viaţă, reuşita unui sejur de vis 
într-o locaţie desprinsă parcă 
din poveşti, pe care v-o 
recomandăm cu toată 
încrederea: Strasbourg. 

poveste din 
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Catrene cu... tâlc 

Unui moldovean 
 

M-a surprins soţia, ghini, 
Privind nişte fete-n mini. 
Şi acum să strig îmi vini 
Vai di mini, vai di mini ! 

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); 

Lapte de pasăre 
Vara, prăjiturile sunt înlocuite cu diverse 
îngheţate, creme sau alte dulciuri uşoare şi 
spumoase. Din categoria dulciurilor fine, cu un 
gust deosebit, face parte şi laptele de pasăre. 
De unde vine denumirea ciudată nu îmi pot 
explica. Poate de la ingredientele folosite în 
prepararea deliciosului dulce: lapte şi ouă. Nu 
se ştie cu exactitate nici când a apărut pe 
meleagurile noastre. Cert este că în Franţa, o 
variantă a acestui desert se numeşte Ile 
flotante adică în traducere o bezea plutitoare 
pe o mare de cremă de vanilie.  
 
 În ceea ce priveşte reţeta, deşi uşor de 
preparat se întâmplă să nu-ţi iasă 
întotdeauna. Problema este cu prepararea 
bezelelor care de multe ori nu plutesc cum 
trebuie pe amestecul de vanilie. Nu disperaţi. 
Cu toate că aspectul “comercial” ar putea lăsa 
de dorit, gustul este la fel de delicios. 
 
Pentru a prepara o porţie zdravănă de lapte 
de pasăre, cât pentru  cinci persoane, ai 
nevoie de 1,5 litri de lapte, cinci ouă, 200 
grame zahăr şi un baton de vanilie. Laptele, 
mai puţin 100 ml, se pune la fiert. Batonul de 
vanilie se spintecă pe lungime şi se pune în 
lapte.  Între timp gălbenuşurile se freacă cu 
jumătate din cantitatea de zahăr, după care se 
subţiează cu cele 100 ml de lapte păstrate. 
Albuşurile de ou se bat spuă tare cu cealaltă 
jumătate de cantitate de zahăr. 
 
 Laptele fiert se strecoară de batonul şi 
seminţele de vanile şi se amestecă la foc 
redus cu gălbenuşurile. După vreo trei minute, 
se pun deasupra cu o linguriţă, mici 
grămăjoare de albuş bătut, care se fierb un 
minut pe o parte, iar mai apoi întrocându-se 
uşor, un minut pe cealaltă parte. Se ia de pe 
foc, se lasă la răcit, după care se ţine vreo tri 
ore la frigider. Desertul se serveşte rece, în 
cupe sau boluri de sticlă. Pentru un gust 
deosebit, se pot turna peste bezele mici “fire 
de păianjen” din zahăr ars.  
 
Poftă bună! 

Picătura de înţelepciune 

Lucian ISPAS 
 

Sâmbătă, 17 mai, a Colegiul Tehnic 
“Mihai Viteazu” din Vulcan a avut loc 
simpozionul internaţional cu tema 
”OBIECTIVITATE ŞI TEHNOLOGIE ÎN 
ABORDAREA PROCESULUI 
INSTRUCTIV-EDUCATIV”, evebiment 
aflat la cea dfe-a doua ediţie.  
 
În deschiderea simpozionului au luat 
cuvântul directorul unităţii de învăţământ, 
prof. Malvine Socaci şi directorul educativ 
al liceului, prof. Daniela Koş. Au fost 
prezente cadre didactice şi elevi ai 
„Colegiului Tehnic Mihai Viteazu Vulcan”. 
 
Partenerii proiectului derulat de apreciata 
unitate şcolaă din Valea Jiului au fost şi 
de această dată, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Hunedoara, Casa Corpului 
Didactic Hunedoara, Primăria şi Consiliul 
local al Municipiului Vulcan, dar şi 
unităţile şcolare Berufliche Schulen 
Bretten Wilhelm din Germania şi 
Drottning Blanka - Gymnasieskola Boras 
din Suedia. 
 
Principalele obiective ale acestui 
simpozion internaţional au vizat 
identificarea şi diseminarea unor strategii 
eficiente în stimularea interesului pentru 
dezvoltarea invăţământului; 
conştientizarea şi sensibilizarea 
comunităţii locale, a copiilor şi părinţilor 
faţă de scopul procesului instructiv-

educativ; promovarea lucrărilor efectuate 
de elevi; valorificarea potențialului creativ; 
Implicarea în derularea de proiecte şi 
parterteneriate naţionale şi internaţionale; 
creșterea nivelului de comunicare între 
partenerii implicaţi în proiect; 
 
În cadrul evenimentului au fost  prezentate 
şi câteva lucrări coordonate de către 
profesorii Molnar Simona, Dumitru 
Gabriela, Doroţan Manuela, Soceanu 
Cristina, Enache Angelica. Acestea au fost 
realizate şi prezentate de elevii: Bercea 
Andreea și Corban Ionela – „Noi suntem 
mediul”; Peagu Mioara şi Tacea Andra – 
“Aplicații ale celulelor si panourilor 
solare”; Leonte Cosmin -“Impactul 
tehnologiei informatiei asupra procesului 
instructive-educativ”; Agaston Bianca - 
“E-learning, sistem de învăţare modern”; 
Buliga Bianca – “Poluarea”. De 
asemenea, au fost prezentate şi câteva 
lucrări ale elevilor care şi-au manifestat 
intenţia de a participa la acest simpozion: 
Bordea Elena, de la Colegiul Economic 
“Emanuil Gojdu” Hunedoara sau Bărbiţă 
Rareş şi Pupăzan Adrian, de la şcoala 
generală nr.5 Vulcan.  

Simpozion internaţional de tehnologie la Vulcan 
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Considerat de unii un joc, de 
alţii un sport, şahul constiutuie 
fără îndoială o veritabilă ştiinţă.  
 
Originile jocului de şah sunt, şi 
astăzi, neclare. Unii istorici în 
plasează în Grecia Antică, alţii 
în India iar alţii în China. Cert 
este că strămoşul şahului este 
menţionat în India ( mai exact în 
regiunea Punjab) încă din anul 
550 î.Hr., fiind numit 
''chaturanga''. 20 de ani mai 
târziu este menţionat în China, 
pentru ca, în anul 600 î.Hr., să 
fie subiect liric, în lucrarea 
persană ''Karnamak''.  
 
Cele mai vechi piese de şah 
găsite de arheologi sunt datate 
650 î.Hr., pentru ca, zece ani 
mai târziu, în î.Hr., şahul să fie 
evidenţiat şi în Egipt.  

 
Califul Omar este cel care a 
facilitat răspândirea șahului în 
Lumea Islamică, începând cu 
anul 700 î.Hr. Jocul 
''chaturanga'' era foarte popular 
în India secolului al VII-lea. 
Victoria sau eşecul jucătorilor 
consta în mutarea inteligentă a 
pieselor pe o tablă marcată cu 
64 de pătrăţele, albe şi negre. 
Mutarea era hotărâtă de 
aruncarea zarurilor. Ulterior, 
''chaturanga'' a fost rebotezat 
''ksatriya''. Confruntarea în joc 
era echivalentă cu întrecerea 
într-un duel. Astfel, acest joc de 
noroc, în care se foloseau 
zaruri, era pus pe acelaşi nivel 
cu o bătălie adevărată.  
 
Cu trecerea timpului, jocul a 
căpătat câteva modificări, din 
care cele mai importante au fost 
botezarea în ''shatrani'' şi 
reducerea numărului de 
jucători, la doi, care erau sfătuiţi 
de o a treia persoană, numită 
''firzan''. Jocul era câştigat 
atunci când unul dintre jucători 
captura ori regele, ori întreaga 
echipă de piese a adversarului. 
Ulerior,aceasxtă situaţie a 
devenit mult mai cunoscutul 
''şah-mat''.  

 
Ideea de mat nu a fost 
inventată, ci a apărut în mod 
automat, odată cu 
transformarea jocului într-un joc 
pentru doi. Jocul s-a răspândit, 
cu ajutorul neguţătorilor, în 
întreaga lume. A ajuns în 
Europa, în perioada de 
expansiune a Imperiului 
Bizantin. Şi în Grecia, şahul a 
cunoscut unele modificări.  
Pentru a schimba jocul indian 
de război în joc de şah a fost 
nevoie de renunţarea la zaruri, 
un revoluţionar pas înainte.   
 
În primul secol d.Hr., grecii i-au 
ajutat pe indieni să facă pasul 
final care a dus la apariţia 
şahului. Grecii au adus în nord-
vestul Indiei jocul lor, ''petteia'', 
mai simplu decât şahul. Toate 
piesele erau egale şi puteau să 
se ''omoare'' una pe alta. Dar, 
cel mai important lucru era că la 
jocul grecesc nu se foloseau 
zaruri. Jucătorul decidea ce 
piesă va muta și unde, având 
libertatea totală de alegere. 
 
Vikingii au fost cei care au 
importat şahul în Islanda şi 
Anglia, mărturii ale acestui joc 
în regiune atestând că era 

practicat în secolele XII-XIII. De 
aici, a pătruns cu uşurinţă în 
Franţa, Germania şi alte ţări 
europene, fiind jocul favorit al 
regelui Ludovic al IX-lea. În 
secolul al XV-lea, a fost 
decretat în Franţa ca Joc regal. 
Şahul a ajuns apoi şi în 
America, odată cu descoperirea 
şi cucerirea Lumii Noi. 
 
Setul modern de şah a fost  
stabilit de englezul Nathaniel 
Cook, în 1835 şi îmbunătăţit de 
Howard Staunton. De aceea, 
piesele de şah cu care se joacă 
azi sunt cunoscute drept  
piesele Staunton, singurele  
permise în competiţiile interna-
ţionale. 
 
Primul turneu internaţional de 
şah a fost organizat la Londra, 
în 1851 şi a fost câştigat de 
Adolf Anderssen (Gemania). 
Printre cei mai mari jucători de 
şah din lume se numără Tal, 
Alekhine, Petrosian, Spassky, 
Smyslov, Anatoli Karpov şi Gary 
Kasparov, Ben Franklin. 
Astăzi, şahul se joacă nu numai 
pe tabla clasică, ci şi între om şi 
calculator, dar şi pe internet, 
fiind create numeroase de  
camere de joc. 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
- Măi, Ioane, auzit-ai mă ce-o păţit 
Gheorghe azi noapte ? 
- Nu, măi Petre. Ce-o păţit ? 
- Ai de capul şi de zilele lui. O fugit, 
mă, auzi, cu nevastă-mea ! 
*** 
Un bărbat cărunt se plânge unui amic: 
- I-am spus iubitei mele că un bărbat e 
ca un vin scump: se face mai bun o 
dată cu trecerea timpului. Şi ce crezi... 
m-a închis în pivniţă ! 
*** 
O doamnă mai plinuţă merge pe 
stradă. Un cerţetopr îi iese în cale: 
- Doamnă, ajutaţi-mă, de cinci zile nu 
am mâncat nimic. 
- Eh, dacă aş avea şi eu aşa voinţă ca 
tine... 
*** 
Dialog între un şofer şi un poliţist: 
- Bună ziua, domnule poliţist. 
- Domnule, dumneata conduci cu 100 
km/h pe vremea asta ?! Unde vrei să 
ajungi, la Spital ? 
- Da. 

- Bravo, frumos răspuns. Eşti şmecher.  
- Nu, domnule poliţist. Sunt medic.  
*** 
Soţul vine, neanunţat, acasă după o 
lungă călătorie. Dă buzna în cameră, 
caută în şifonier - nimic!, caută sub pat 
- nimic!, caută pe terasă - nimic! 
Dezamăgit, îi spune soţiei: 
- Ai îmbătrânit, femeie !... 
*** 
Vasile se întoarce acasă, în Moldova, 
după un an de muncă în Italia. Intră în 
curte şi îşi salută mama, care dădea 
boabe la gâşte: 
- Ciau, mamă ! 
- N-au nimic. Le dau numai să 
mănânce. 
*** 
Soţul îi spune soţiei: 
- Aş vrea să merg undeva unde n-am 
fost niciodată şi să fac ceva ce n-am 
făcut niciodată. 
- Foarte bine. Mergi la bucătărie şi 
spală vasele.  
 

Şahul, de la ştiinţa războiului la sportul minţii  
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Gimnasta Ştefania Stănilă, cetăţean de 
onoare al oraşului Aninoasa 

Lucian ISPAS 
 
Succesul gimnastei Ştefania Stănilă la 
Campionatele Europene nde 
gimnastică, unde a câştigat alături de 
colegele din echipa feminină de 
gimnastică a României medalia de aur 
nu a rămas indiferent nici autorităţilor 
locale din oraşul Aninoasa, oraşul natal 
al Ştefaniei. 
 
Astfel, de săptămâna trecută, Ştefania 
a fost înobilată cu titlul de “Cetăţean de 
onoare” al oraşului Aninoasa, prin 
decizia uinanimă a Consiliului local la 
propunerea primarului Nicolae Dunca, 
un primar mândru acum nu doar că e 
român ci şi că e concitadin cu o 
campioană europeană la gimnastică. 


