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 * 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); 

Noua dreaptă ia naştere în Hunedoara 
prin contopirea PDL şi PNL 
Lucian ISPAS 
 
Semnalul dat la Bucureşti 
de liderii PNL (Crin 
Antonescu) şi PDL (Vasile 
Blaga) s-a repercutat 
rapid în judeţul 
Hunedoara, unde liderii 
PNL (Ioan Mircea Moloţ) 
şi PDL (Dorin Gligor) au 
anunţat, săptămâna 
trecută, decizia de fuziune 
a celor două organizaţii 
politice judeţene. Aceasta 
va fi parafată oficial pe 
data de 5 iunie, când este 
programată o şedinţă 
comună a birourilor 
teritoriale de conducere a 
celor două formaţiuni 
politice. 
 
Mai mult, noua dreaptă 
politică realizată la 
Hunedoara şi-a stabilit 
deja şi câteva obiective 
cât se poate de clare. 
Unul se pare că a şi fost 
atins, din moment ce, la 
ultima şedinţă a 
Consiliului judeţean 
Hunedoara, preşedintele 
Mircea Ioan Moloţ a 

anunţat că a fost formată 
o altă majoritate politică în 
CJH, care cuprinde 
consilierii judeţeni ai PNL, 
PDL şi PPDD. Noua 
majoritate, care are 2/3 
din numărul total al 
consilierilor judeţeni şi-a 
propus deja schimbarea 
vicepreşedintelui Ioan 
Rus (de la PSD). Cel mai 
probabil, locul acestuia în 
funcţia de vicepreşedinte 
al Consiliului judeţean 
Hunedoara ar putea fi luat 
chiar de către Dorin 
Gligor.  
 
În altă ordine de idei, Ioan 
Mircea Moloţ a anunţat că 
noul partid de dreapta 
care se va constitui la 

nivelul judeţului 
Hunedoara va avea în 
vedere schimbarea din 
funcţie a tuturor 
viceprimarilor din oraşele 
în care fuziunea PNL şi 
PDL va conduce la o 
majoritate în Consiliile 
locale.  
 
Pe de altă parte, cei doi 
lideri politici hunedoreni 
exclud posibilitatea ca din 
structura viitorului partid 
de dreapta să facă parte 
şi fostul liberal, actual 
democrat-liberal Mircia 
Muntean. Drept argument 
în acest sens, Muntean 
este bănuit acum că ar fi 
simpatizant al Partidului 
Mişcarea Populară. 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

www.afacerivj.wordpress.com 

O delegaţie la vârf a administraţiei locale 
din oraşul maghiar Varpalota a vizitat 
Petroşaniul la finele săptămânii trecute. 
Pe marginea acestui eveniment, primarul 
Petroşaniului, Tiberiu Iacob Ridzi spune 
că “în fiecare an ne reîntâlnim cu prietenii 
noştri din Varpolota. De data aceasta i-am 
avut ca oaspeţi, la Zilele municipiului 
Petroşani, pe domnul Viceprimar Katona 
Csaba şi domnul secretar Kurta Karoly.” 

Petroşaniul vizitat de partenerii din Varpalota 
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Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Pe monumentul comemorativ 
din Cimitirul Eroilor din 
Petroşani sunt înscrise 
cuvintele “Pentru Patrie”. 
Plecând de la aceste două 
cuvinte simple, primarul 
municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi remarca 
în discursul său rostit în faţa 
participanţilor la festivităţile 
organizate cu ocazia Zilei 
Eroilor, că “deşi par cuvinte 
mari, realităţile prezentului de 
la graniţa de nord a 
României ne reamintesc cât 
de important este, pentru noi 

toţi, să preţuim pacea, patria 
şi eroii naţiunii care, în 
ultimele războaie ale 
secolului trecut, şi-au dat 
viaţa pentru aceste idealuri, 
pentru ca noi să trăim astăzi 
fericiţi, într-o patrie liberă şi 
independentă.” 
 
Sute de oameni, 
reprezentanţi ai administraţiei 
locale, ai instituţiilor de stat, 
ai firmelor, unităţilor de 
învăţământ, cadre militare, 
elevi, profesori şi lideri politici 
locali, au ţinut să fie prezenţi 
la ceremoniile organizate la 
Petroşani în cinstea Zilei 

Eroilor. Dincolo de fireasca 
slujbă “Te Deum” oficiată de 
părintele ortodox Mihai 
Muntean şi de cuvintele 
înălţătoare ale oamenilor 
politici locali, de o 
sensibilitate aparte s-a 
dovedit a fi momentul artistic 
oferit de copiii de la Grădiniţa 
PP3 din Petroşani.  
 
În cinstea eroilor care-şi fac 
somnul de veci în Cimitirul 
Eroilor din Petroşani au fost 
depuse, pe acordurile imnului 
eroilor, coroane şi jerbe de 
flori din partea deputatului 
Monica Iacob Ridzi, a 
Primăriei şi Consiliului local 
Petroşani, a CEH, SNIMVJ, 
Apa Serv Valea Jiului, din 
partea Poliţiei, Jandarmeriei 
şi Asociaţiei Cadrelor Militare 
“Cultul Eroilor”, din partea 
Universităţii şi unităţilor 
şcolare din Petroşani, din 
partea organizaţiilor sindicale 
şi a majorităţii partidelor 
politice care activează în 
municipiul Petroşani.  

Petroşaniul la sărbătoarea Eroilor 

Sărbătoarea eroilor -  o datorie de suflet pentru 
comunitatea din municipiul Vulcan 

Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru oficialităţile din municipiul Vulcan, 
semnificaţia “Zilei Eroilor” este una 
specială, fie şi dacă ţinem seama de faptul 
că, în urmă cu aproape un secol, bătăliile 
de pe crestele Vîlcanului au făcut să curgă 
mult sânge în apele Jiului. În ziua în care 
românii cinstesc Ziua Eroilor, la Cimitirul 
Eroilor din cartierul Coroeşti şi la osuarul de 
la Paroşeni deopotrivă, liderii comunităţii 
vulcănene vin pentru a-şi prezenta omagiul 
lor în faţa celor care şi-au pierdut viaţa în 
luptă, în vremurile în care dragostea de 
neam şi ţară se dovedeau cu arma în 
mâini.  

Şi în acest an, vulcănenii au răspuns 
invitaţiei primarului Gheorghe Ile şi au 
venit, în număr mare, pentru a asista la 
ceremoniile festive şi religioase care au 
avut loc, atât la Cimitirul Eroilor de la 
Coroeşti, cât şi în faţa osuarului de la 
Paroşeni, cu ocazia “Zilei Eroilor”. Aşa cum 
se întâmplă de câţiva ani buni la Vulcan, 
evenimentul a fost organizat de 
administraţia locală într-un inspirat 
parteneriat cu Asociaţia Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere din Valea Jiului şi în 
prezenţa veteranilor de răboi.  
 
“Omagiem astăzi după tradiţie, de ziua 
Înălţării Domnului, eroii neamului. Această 

tradiţie îşi are izvorul în faptul că, de-a 
lungul vremurilor, poporul român a fost 
obligat în nenumărate rânduri şi în 
nenumărate împrejurări să lupte cu 
înverşunare pentru apărarea gliei străbune 
şi păstrarea fiinţei naţionale. Sărbătoarea 
de astăzi are menirea de a-i omagia pe cei 
care, de-a lungul veacurilor, cu uriaşe 
sacrificii au creat prin fapte de vitejie acest  
sentiment al eroismului. “Cine uită, nu 
merită !”, spunea marele istoric Nicolae 
Iorga. De aceea trebuie ca în această zi, cu 
omenească emoţie şi adâncă recunoştinţă 
să ne gândim la cei care şi-au jertfit viaţa 
pentru ţară şi neam”, a declarat, cu acest 
prilej, primarul Vulcanului, Gheorghe Ile.  
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TIBERIU IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 
 
Pentru că a reuşit să imprime sărbătorii 
“Zilelor municipiului Petroşani” o 
identitate aparte în rândul evenimentelor 
de acest fel din Valea Jiului; 
Pentru că acordă atenţia cuvenită 
personalităţilor care au influenţat şi 
influenţează viaţa publică a Petroşaniului 
şi Văii Jiului; 
Pentru că aduce constant sub lumina 
reflectoarelor performanţele cetăţenilor 
din Petroşani; 
Pentru succesul ediţiei din acest an al 
“Zilelor Municipiului Petroşani” şi pentru 
încă multe altele, “Premiantul săptămânii” 
este primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi.  

1 iunie, serbările copilăriei la Uricani 
Tiberiu VINŢAN 
 
Când este vorba despre copiii 
Uricaniului, primarul oraşului nu 
face nici un compromis. “Nici 
atunci când oraşul are probleme 
financiare, nici atunci când 
avem multe alte invetsiţii în plan 
şi indiferent de orişice alte 
probleme, atunci când vine 
vorba despre copiii din oraşul 
Uricani avem obligaţia, dar în 
egală măsura, bucuria să 
acţionăm aşa cum trebuie”, ne 
spune primarul Dănuţ 

Buhăescu, drept justificare, 
dacă vreţi, a faptului că “Ziua 
Copilului” a fost sărbătorită preţ 
de trei zile şi în acest an, la 
Uricani.  
 
Copiii au avut parte de 
concursuri de toate felurile, de 
la desene pe asfalt pentru cei 
mici, la role, biciclete, atletism şi 
fotbal, ba chiar şi la o 
demonstraţie de arte marţiale 
(kick-boxing), de spectacole şi 
festivităţi,  într-un program 
amplu dedicat “Zilei Copilului”, 
organizat de Primăria şi 
Consiliul local al oraşului 
Uricani.  
 
“Viitorul acestui oraş îl 
reprezentaţi în primul rând voi, 
copiii”, le-a spus Dănuţ 
Buhăescu sutelor de copii care 
au umplut până la refuz sala de 
spectacol de la Casa de 

Cultură, pentru a lua parte la 
evenimentul cultural dedicat lor 
de Primăria Uricani. Vrând 
parcă să confirme spuse 
primarului, prin măsura muncii 
lor, pe scenă au fost invitaţi să 
urce, pe rând, premianţii 
unităţilor de învăţământ din 
Uricani. “Meritaţi nu doar 
aplauzele noastre şi ale 
colegilor voştri, ci trebuie să fiţi 
un exemplu pentru toţi cei care 

cred că la Uricani se poate face 
performanţă, la şcoală, în sport 
şi în viaţă”, a mai spus Dănuţ 
Buhăescu.  
 
Primăria Uricani a susţinut şi în 
acets an acordarea de premii 
pentru cei mai buni dintre elevi, 
precum şi pentru laureaţii 
olimpiadelor şi concursurilor 
educative şi sportive din acest 
an şcolar.  

Pregătirile lui Avram Iancu pentru 
trecerea Canalului Mânecii se accelerează 

Tiberiu VINŢAN 
 
Pregătirile temerarului sportiv 
petroşănean Avram Iancu, care 
şi-a propus nici mai mult, nici 
mai puţin decât să devină, anul 
acesta, primul român care trece 
înot Canalul Mânecii, continuă 
într-un ritm accelerat. După 
traversarea lacurilor de la Valea 
de Peşti, Sântămărie Orlea şi 
Covragiu, săptămâna trecută 
Avram Iancu a străbătut, în 3 
ore şi 15 minute lacul Cinciş.  
 
Aceste antrenamente sunt 
absolut necesare pentru a 
pregăti condiţia fizică a 
sporticului care are de înfruntat, 
în temerare misiune de trecere 

a Canalului Mânecii, experienţa 
înotului preţ de 14 până la 17 
ore într-o apă de numai 15 
grade Cesius.  
 
Antrenamentele şi participarea 
sportivului din Petroşani la 
acest proiect curajos sunt 
susţinute de directorul general 
al Apa Serv Valea Jiului, Costel 
Avram. Acesta spune că este 
încântat de curajul lui Avram 
Iancu, aşa cum este la fel de 
încântat de faptul că un român 
cu acest nume demn de ispravă 
îşi propune să atingă un 
obiectiv atât de ambiţios, drept 
pentru care s-a oferit să-l 
sprijine până la capăt în 
derularea acestei acţiuni.  
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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 ! 

Comunitatea maghiară din vestul Văii Jiului vă invită 
la un inedit festival de sport, muzică şi gulyas 
Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru comunitatea 
maghiară din vestul Văii 
Jiului (Lupeni-Vulcan-
Uricani) a devenit un 
frumos obicei acela ca, 
periodic, să fie organizate 
întâlniri de divertisment ale 
membrilor comunităţii cu 
diverşi prieteni din Valea 
Jiului, din România şi chiar 
din Ungaria. 
 
O astfel de întâlnire este 
programată să aibă loc şi 
la finalul săptămânii, mai 
exact pe data de 7 iunie 
când comunitatea 
maghiară din Lupeni are 

plăcerea de a organiza o 
întâlnire cu iubitorii 
sportului, al muzicii de 
calitate şi al gastronomiei 
maghiare, într-un inedit 
festival cultural-sportiv 
găzduit la Vulcan şi 
Lupeni, după cum 
urmează: 
7 iunie, ora 10,00, terenul 
de sport “Lascăr” din zona 
stadionului CS Vulcan - 
meci de fotbal cu echipa 
suporterilor CS 
Ferencvaros din Ungaria.  
7 iunie, ora 11,00 - Cabana 
“5 Sud” Lupeni - concursuri 
sportive de divertisment; 
ora 15,30 - spectacol 
artistic susţinut de 

ansamblul din Cristur; - ora 
17,00 - concert de muzică 
romantică; - ora 19,00 - 
degustare de gulyas.  
 
Organizatorul manifestării, 
David Benedekffiy (liderul 
UDMR Lupeni) spune că 
toţi cei care doresc să se 
bucure de o zi plăcute de 
divertisment pot opta 
pentru acest eveniment.  

De Ziua Eroilor Neamului, la Uricani:  

Cinste eroilor, respect pentru veteranii de 
război şi slavă lui Dumnezeu  
Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru uricănenii vrednici 
dreptcredincioşi, Ziua 
Eroilor are o semnificaţie 
aparte. Aceasta este ziua 
în care autorităţile locale şi 
oamenii simpli ridică slavă 
celor care s-au jertfit eroic 
în istoria deseori 
zbuciumată a acestor 
locuri şi ziua în care 
prăznuiesc hramul sfintei 
biserici ortodoxe din 
localitate. 
 
Aşa s-a întâmplat şi în 
acest an la Uricani, unde 
sute de oameni au venit la 
slujba de Înălţare şi au 
participat, totodată, la 
ceremonia festivă dedicată 
“Zilei Eroilor”. Pentru a da 
o notă în plus de respect 
unui astfel de eveniment, 
primarul oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu a decis 
să acorde, cu acest prilej, 
câte o diplomă de onoare 
venerabililor veterani de 
război ai Uricaniului: Fodor 
Alexandru, Ioan Părău, 
Constantin Todea, Nicolae 
Loza, preum şi văduvelor 
de război: Maria Hici şi 
Maria Todea.  

“Cred că nimeni nu 
înţelege mai bine decât 
aceşti oameni care au 
cunoscut vitregiile 
războiului, semnificaţia 
adevărată a acestei zile a 
eroilor. Pentru noi, 
uricănenii, pomenirea 
eroilor reprezintă un gest 
de onoare, de adânc 
respect pentru cei care au 
luptat şi mai ales pentru 
cei care şi-au pierdut viaţa 
în războialele care nu au 
ocolit nici aceste 
meleaguri, dar şi 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 pentru a ne ruga, la 
hramul sfintei biserici 
”Înălţarea Domnului” ca 
Dumnezeu să-i 
odihnească în pace”, 
descrie primarul oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu, 
evenimentul de la Uricani.  
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Nu doar părimarul Tiberiu Iacob Ridzi, ci şi foarte mulţi oameni din Valea 
Jiului au sesizat că Petzroşaniul se transformă pe zi ce trece într-un oraş 
în care oamenii au învăţat să trăiască laolaltă, formând o comunitate de 
invidiat. Acest amănunt a ţinut să-l reamintească primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi şi celor prezenţi la festivitatea de deschidere a ediţiei a XIII-a a 
“Zilelor municipiului Petroşani”. O ediţie în care aproape fiecare om din 
comunitatea locală a Petroşaniului a putut să-şi regăsească cel puţin o 
activitate de interes personal. Cei care au vrut sport, au avut parte de 
sport. Cei care au vrut muzică, au avut parte de muzică. Cei care au vrut 
distracţie, au avut parte de distracţie. Cei care au vrut spectacol, au avut 
parte de spectacol. Cei au vrut respect, au avut parte de respect. Pentru 
că Zilele Petroşaniului sunt de fapt zile dedicate tuturor cetăţenilor din 
Petroşani şi nu numai.  

Tiberiu VINŢAN 

Tiberiu VINŢAN 
 
Se spune că o comunitate trăieşte în primul 
rând prin oamenii de valoare ai acesteia, 
prin cei a căror experienţă de viaţă le face 
cinste, onorând totodată întreaga 
comunitate. Pornind cu siguranţă şi de la 
acest adevăr, a intrat într-un frumos obicei 
al administraţiei locale de la Petroşani, ca 
festivitatea de debut a “Zilelor oraşului” să 
îmbrace şi forma unei galante festivităţi în 
care oameni reprezentativi ai comunităţii 
primesc titlul de “Cetăţean de onoare al 
municipiului Petroşani”. 
 
Nici ediţia a XIII-a a “Zilelor Petroşaniului” 
nu a făcut excepţie de la această regulă. 
De data aceasta, primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi a propus şi a obţinut girul Consiliului 
local pentru ca un număr de 9 distinşi 
cetăţeni ai Petroşaniului să primească 
acest titlu. “Poate că pentru cei tineri este 
ceva mai greu să înţeleagă ce presupune 
calitatea de veteran de război. Pentru cei 
mai mulţi dintre noi însă, aceşti oameni, din 

ce în ce mai puţini şi în comunitatea 
noastră, reprezintă însă o adevărată lecţie 
de viaţă, de devotament şi de patriotism”, 
este de părere Tiberiu Iacob Ridzi. Pentru 
aceste calităţi, cei 6 veterani de război din 
Petroşani - Domnica Ileşoi, Dumitru 
Alionesc, Iosif Cazan, Vasile Coconeţ, Iosif 
Demeter şi Romul Furdui - au primit titlul de 
Cetăţean de onoare al municipiului 
Petroşani. 
 
Aceeaşi distincţie a fost acordată şi unui 
om a cărui viaţă se aseamănă cu scenariul 
unui film în care scenele de viaţă trec de la 
agonie la extraz, în semn de recunoaştere 
a personalităţii sale, a exemplului său de 
viaţă, a prestigioasei cariere profesionale, 
sociale şi culturale, precum şi a implicării 
active în viaţa publică a comunităţii locale 
din municipiul Petroşani. Acest om este  
domnul Ernest Ulrich.  
 
Similar, pentru întreaga sa activitate 
dedicată în întregime culturii, prin care a 
reuşit să aducă lumea teatrului mai 
aproape de cetăţeni şi să promoveze 
imaginea municipiului Petroşani pe plan 
naţional şi internaţional, prin rezultatele 
obţinute de-a lungul carierei sale i s-a 
decentar titlul de cetăţean de onoare al 
municipiului Petroşani doamnei Nicoleta 
Lucreţia Bolcă, directorul Teatrului “Ion D. 
Sîrbu” din Petroşani.  

Petroşani, oraşul care-şi apreciază valorile şi îşi 
onorează cetăţenii 

Vedeţi mai multe imagini de la “Zilele 
municipiului Petroşani” în ediţia electronică a 

ziarului, pe www.afacerivj.wordpress.com 
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În fine, pentru calităţile civice de înaltă 
valoare precum şi pentru contribuţia 
adusă, prin implicarea activă şi 
constantă în viaţa comunităţii, în special 
în domeniul ecologic, în promovarea 
imaginii şi a culturii municipiului 
Petroşani, atât în ţară cât şi în 
străinătate, i s-a acordat titlul de 
Cetăţean de onoare al municipiului 
Petroşani domnului Imre Szuhanek, 
preşedintele Asociaţiei “Petro Aqua”. 
 
“Este o deosebită mândrie pentru noi că, 
în comunitatea Petroşaniului avem 
oameni deosebiţi, oameni care fac cinste 
comunităţii, oameni pe care merită să-i 
onorăm în astfel de momente. La fel cum 
este o mândrie pentru noi să constatăm, 
an de an, că avem şi în rândul copiilor şi 
tinerilor din oraşul nostru candidaţi 
serioşi pentru acest titlu de onoare”, a 
mai arătat în discursul său primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
 
Acesta a dorit să premieze, în acelaşi 
cadru festiv, cei mai buni elevi ai şcolilor 
şi colegiilor din Petroşani care au obţinut 
rezultate remarcabile la olimpiadele şi 
competiţiile şcolare la nivel naţional. 
Rând pe rând, au cules binemeritate 
aplauze elevii Şcolii gimnaziale  
“I.G. Duca”, ai Şcolii Gimnaziale nr. 7, ai 
Colegiului Naţional “Mihai Eminescu” şi 
ai Colegiului de Informatică “Carmen 
Sylva”. Aceştia sunt: Gabriel Andrei 
Prcsina Fabiani (Premiul I la etapa 
naţională de interpretare instrumentală - 
pian); Dobre Rareş Baron (menţiune şi 
medalia de bronz la Olimpiada naţională 
a fizică); Adriana Niţescu (menţiune la 
olimpiada naţională de lingvistică); 
Denisa Miklos (menţiune la Olimpiada 
naţională de limbă, comunicare şi 
literatură română); Sidonia Doica 
(Marele Premiu la Concursul naţional de 
muzică francofonă “Francochanson”); 
Mihai Macarie (Premiul III la concurul 
naţional de informatică “AcadNet”); 
Adela Păun (Premiul special la 
Olimpiada naţională de religie ortodoxă); 
Anamaria David (Menţiune la Olimpiada 
de matematică aplicată “Adolf 
Haimovici”); Teodor Mănăsoi (Menţiune 
la Concursul naţional de matematică 
“Traian Lalescu”); Marko Neacşu, Iulia 
Moldovan, Vlad Ciontescu, Erika Istvan, 
Elisabeth Ruiu (Premiul pentru cea mai 
bună regie la Concursul naţional de film 
de scurt metraj pentru liceeni “Filmul 
mic”); Adina Niţu (Locul III la etapa 
naţională a Olimpiadei de Biologie).  

În mod firesc, autorităţile locale de la 
Petroşani au dorit să aducă în faţa 
opiniei publice nu doar performanţele 
excepţionale obţinute de elevii olimpici, 
ci şi strădania profesorilor coordonatori 
care, alături de elevii premianţi, au fost 
premiaţi în cadrul festivităţilor din 
programul “Zilelor Municipiului 
Petroşani”. Aceştia sunt: Elena 
Contoman, Magdalena Niculescu, Adina 
Stan, Camelia Stănoi (de la Şcoala “I.G. 
Duca”), Monteola Gherlan (de la Şcoala 
gimnazială nr. 7), Ioana Gaiţă Lukacs, 
Luminiţa Mihoc, Adrian Boantă, 
Alexandru Lăutaru, Marius Nechita, 
Minel Dorin Răduţi (de la Colegiul 
Naţional “Mihai Eminescu”), Natalia 
Mihăilescu (de la Colegiul de Informatică 
“Carmen Sylva”).  
 
Merită subliniat şi faptul că, în cadrul 
festivităţilor prilejuite de ediţia din acest 
an a “Zilelor Municipiului Petroşani”, au 
fost recompensaţi şi sportivii juniori şi 
seniori ai Petroşaniului care, în decursul 
ultimului an, au obţinut rezultate 
remarcabile la competiţiile sportive 
naţionale şi internaţionale la care au 
participat.  
 
“Toate aceste performanţe ale copiilor şi 
tinerilor din Petroşani nu fac altceva 
decât să accentueze faptul că Valea 
Jiului este o zonă în care se nasc şi 
cresc valori în cele mai diferite domenii 
de activitate. Noi, cei din administraţia 
locală, suntem mândri de rezultatele 
acestor tineri care sunt cea mai 
frumoasă carte de vizită pe care o putem 
prezenta în ţară şi în lume. Sunt convins 
că, dacă vom şti să apreciem aceşti 
copii, aceşti tineri, atunci Petroşaniul şi 
Valea Jiului vor avea, nu doar din punct 
de vedere al potenţialului său natural, ci 
şi al potenţialului uman, imaginea pe 
care o merită”, este de părere Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul municipiului 
Petroşani. Deja, încă un pas în această 
direcţie a fost făcut, graţie prezenţei la 
“Zilele Petroşaniului” a unei delegaţii 
oficiale din  oraşul maghiar Varpalota, 
oraş înfrăţit cu Petroşaniul.  
 
Cu astfel de gânduri şi în prezenţa unor 
astfel de oameni, “Zilele Municipiului 
Petroşani” nu mai sunt doar nişte simple 
zile ale bucuriei, nişte zile de spectacol şi 
distracţie, ci zile în care comunitatea 
locală din Petroşani împarte cu elitele 
sale bucuria succesului, aplaudându-şi 
cu mândrie performerii şi cinstindu-şi cu 
reverenţe cetăţenii de onoare.  
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În jurnalismul modern, există o vorbă înţeleaptă 
potrivit căreia o imagine face cât o mie de cuvinte. În 
acest context, pentru a economisi câteva mii de 
cuvinte şi pentru a vă facilita “lectura” unui reportaj 
privind ediţia din acest an “Zilelor Municipiului 
Petroşani” vă supunem atenţiei un foreportaj realizat 
la evenimentele din programul ediţiei din acest an a 
Zilelor Petroşaniului, de fotoreporterii Geza 
Szedlacsek şi Sergiu Vinţan.  
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Tiberiu VINŢAN 
 
Departe de a fi avut vreo treabă 
cu Europa, cel puţin la nivel de 
Valea Jiului, alegerile 
europarlamentare de la 25 mai 
au consfinţit o victorie 
categorică a PSD în Vale şi o 
“schimbare la faţă” din punct de 
vedere al culorii politice la 
nivelul întregului judeţ. Privite 
însă în profunzime, lucrurile 
devin ceva mai nuanţate. Dar, 
să luăm la puricat rezultatele, 
pe rând... 

În condiţiile unei prezenţe la vot 
sub media naţională (circa o 
treime din numărul celor înscrişi 
pe listele permanente) la nivelul 
Văii Jiului, cea mai puternică 
organizaţie politică s-a dovedit a 
fi cea a PSD Vulcan, care şi-a 
adjudecat 52% din sufragiile 
alegătorilor, fiind urmată 
îndeaproape de PSD Uricani, cu 
51,65% din voturi. Peste media 
naţională obţinută de PSD în 
alegerile de la 25 mai (37,60%) 
se situează şi celelalte 
organizaţii ale Alianţei 
PSD+UNPR+PC din Valea 
Jiului, respectiv Petrila 
(44,83%), Lupeni (44,03%), 
Petroşani (43,51%) şi Aninoasa 

(42,30%). Statistica 
demonstrează că, la nivelul Văii 
Jiului, graţie celor 14.483 de 
voturi obţinute, PSD+UNPR+PC 
au capacitat exact 46,39% din 

cei 33.764 de alegători care au 
participat la acest scrutin 
electoral.  
 
În mod surprinzător, în cele trei 
municipii ale Văii Jiului, 
candidatul independent Mircea 
Deaconu se clasează pe locul 
secund, cu un scor de 14,29% 
la Petroşani, care surclasează 
partidele până mai ieri de top 
din “Capitala” Văii Jiului (PDL şi 
PNL). De altfel, Mircea Deaconu 
a scrurtcircuitat cât se poate de 
serios electoratul de dreapta din 
Valea Jiului, în defavoarea PNL 
şi PDL, care cu excepţiile de la 
Petrila (unde PNL a scos un 
remarcabil scor de 18,32%) sau 
Aninoasa (unde PDL a realizat 
un scor de 17,10%).  

Privite comparativ cu scrutinul 
pentru alegerile parlamentare 
din noiembrie 2012 ori cu cele 
pentru alegerile locale din mai 
2012, alegerile 
europarlamentare din mai 2014 
arată că, pe fondul unei scăderi 
semnificative a prezenţei la vot 
şi al desfiinţării alianţei USL, 
opţiunile oamenilor nu s-au 
redistribuit uniform către cele 
două partidele ale fostului 
mastodont politic care a câştigat 
alegerile locale şi parlamentare 
în cinci din cele şase localităţi 
ale Văii Jiului. Mai mult decât 
atât, ultimele alegeri 
consemnează o scădere 
considerabilă de popularitate a 
organizaţiei PSD de la Lupeni, 
considerată până nu demult una 
dintre cele mai eficiente din 
România, echipa politică a 
familiei Resmeriţă obţinând doar 
al patrulea scor electoral din 
Valea Jiului.  
 
O altă supriză a acestor alegeri 
o constituie ascensiunea 
echipei PNL de la Petrila care, 
sub coordonarea lui Costel 
Avram a reuşit cel mai bun scor 
al liberalilor din Valea Jiului şi 
un scor mai bun decât al multor 
localităţi din judeţul Hunedoara 
considerate până acum drept un 
fief al PNL.  
 
Strădaniile organizaţiilor PRM, 
PPDD care, alături de UDMR şi 
PMP, au mai depăşit pragul 
electoral de 5% în oraşele Văii 
Jiului nu au fost suficiente 
pentru a asigura un scor bun al 
acestor partide, care nu au 
reuşit să-şi propulseze oameni 
în noul Parlament European.  
 
Singurii candidaţi cu domiciliul 
în judeţul Hunedoara, Iuliu 
Winkler (UDMR) şi Siegfried 
Mureşan (PMP) nu au primit 
suficiente voturi pentru a trece 
pragul electoral decât de la 
alegătorii de la Petroşani 
(candidatul PMP) şi de la 
Lupeni (candidatul UDMR). 
Chiar şi aşa, graţie scorului 
înregistrat la nivel naţional şi 
poziţiei favorabile în listele 
electorale, cei doi hunedoreni 
au primit mandatul de 
europarlamentar. 

Încercăm, în rândurile care urmează, aşa cum am procedat 
după fiecare din scrutinurile electorale din ultimii ani, să 
facem o analiză “la rece”, a rezultatului pe care oamenii din 
Valea Jiului l-au stabilit prin participarea sau neparticiparea 
la competiţia electorală care a stabilit cine sunt cei 32 de 
politicieni care vor reprezenta România, în următorii 5 ani, în 
Parlamentul European.  
 
Graţie analizei efectuate de colectivul de specialişti ai 
Agenţiei de Relaţii Publice Exclusiv, coordonaţi de 
prof.dr.ing. Luminiţa Andronache Vinţan, suntem în măsură 
să vă prezentăm proiecţia grafică a rezultatelor scrutinului 
electoral de la 25 mai în oraşele Văii Jiului, , precum şi o 
analiză comparativă a acestora cu alegerile locale şi 
parlamentare din 2012.  

Situaţia prezenţei la vot în 
localităţile Văii Jiului (cumulat) 

Rezultatele alegerilor la 
PETROŞANI 

Rezultatele alegerilor la 
LUPENI 

Rezultatele alegerilor la 
VULCAN 

Rezultatele alegerilor la 
PETRILA 

 

Rezultatele alegerilor la 
URICANI 

Rezultatele alegerilor la 
ANINOASA 
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Analiza aprofundată a 
rezultetlor alegerilor 
europarlamentare din Valea 
Jiului demonstrează că 
participanţIi la scrutinul din 25 
mai au dorit să trimită în 
Parlamentul European aproape 
jumătate din candidaţii Alianţei 
PSD+UNPR+PC, la care se 
adaugă primii patru candidaţi ai 
PNL, independentul Mircea 
Deaconu şi câte doi candidaţi ai 
PDL, respectiv PPDD. Astfel, în 
configuraţia dorită de alegătorii 
din Valea Jiului, România ar fi 
trebuit reprezentată la Bruxelles 
de următorii eurodeputaţi:  
- din partea Alianţei 
PSD+UNPR+PC: Corina Creţu, 
Ecaterina Andronescu, Cătălin 
Ivan, Dan Nica, Maria Grapini, 
Damian Drăghici, Daciana 
Sârbu, Ioan Mircea Paşcu, 
Viorica Dăncilă, Sorin Moisă, 
Victor Boştinaru, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Doru 
Frunzulică, Constantin Rebega, 
Claudia Ţapardel, Lucian 
Cristea; 
- din partea PNL: Norica 
Nicolai, Adina Vălean, Ramona 
Mănescu, Cristian Buşoi; 
- din partea PDL: Teodor 
Stolojan, Monica Macovei; 
- din partea PPDD: Dan 
Diaconescu, Simona Man. 
Acestora li se adaugă 
candidatul independent Mircea 
Deaconu.  
 
Între dorinţa, cel puţin teoretică, 
a alegătorilor din Valea Jiului şi 
rezultatul final al alegerilor 
europarlamentare din România 
există o potrivire de aproape 
85%. Dacă la capitolul de 
încredere acordat Alianţei 
PSD+UNPR+PC, în urma 

redistribuirii voturilor 
candidaţilor care nu au reuşit să 
atingă pragul electoral de 5%, 
jumătate din cele 32 de 
mandate de europarlamentar 
care revin României au fost 
adjudecate de această alianţă 
politică, în ceea ce priveşte 
celelalte opţiuni lucrurile sunt un 
pic diferite. Astfel, PNL, tot în 
urma redistribuirii şi-a adjudecat  
6 fotolii de eurodeputaţi, care 
vor fi ocupate de Norica Nicolai, 
Adina Vălean, Ramona 
Mănescu, Cristian Buşoi, 
Renate Weber şi Eduard 
Hellvig. Similar, pentru PDL 
revin alte 5 locuri în viitoarea 
configuraţie a Parlamentului 
European, care vor fi ocupate 
de Teodor Stolojan, Monica 
Macovei, Traian Ungureanu, 
Marian Jean Marinescu şi 
Daniel Buda. 
 
Acestora li se adaugă alţi 4 
eurodeputaţi, care nu au întrunit 
voturile minime de 5% din 
partea electoratului din Valea 
Jiului. Aceştia vor reprezenta în 
Parlamentul european UDMR 
(Iuliu Winkler şi Sogor Csaba), 

respectiv PMP (Cristian Preda 
şi Siegfried Mureşan).  
 
Pentru acurateţea informaţiei, 
mai trebuie să menţionăm faptul 
că, deşi a fost aleasă pentru 
funcţia de europarlamentar, 
candidatul PSD Ecaterina 
Andronescu a refuzat investirea 

în funcţie, optând pentru 
păstrarea calităţii de deputat în 
Parlamentul României. Locul 
acesteia în Parlamentul 
European va fi luat de următorul 
supleant de pe listele Alianţei 
PSD+UNPR+PC, Victor 
Negrescu.  
 
Dacă în România, la fel ca în 
Grecia, Italia, Portugalia sau 
Polonia, victoria a fost de partea 
partidelor de pe stânga 
eşichierului politic, rezultatele 
alegerilor europarlamentare din 
Europa confirmă o nouă victorie 
a dreptei, care va avea 
misiunea de a forma, în jurul 
candidatului PPE Jean-Paul 
Junkers o majoritate pe baza 
căreia se va construi noua 
Comisie Europeană. Din punct 
de vedere politic, alegerile 

europarlamentare au consfinţit 
o nouă victorie a PPE (EPP), 
care va avea 214 mandate de 
eurodeputaţi din cele 751. La 
acestea se mai adaugă însă şi 
cele 6 ale liberalilor din 
România, care au anunţat că 
vor părăsi ALDE şi vor trece în 
aripa popularilor europeni. 

Astfel, ALDE rămâne cu numai 
58 de mandate din cele 64 
câştigate la nivel european. 
Grupul socialiştilor europeni 
(S&D) a câştigat 191 de 
mandate. Alte 52 revin Verzilor, 
Conservatorii şi Reformiştii 
(ECR) au 46 de madate, Stânga 
Europeană Unită (GUE/EGL) - 
42 mandate, Europa Libertăţii şi 
Democraţiei (EFD) - 38 
mandate. Alţi 107 eurodeputaţi 
nu şi-au anunţat încă afilierea la 
vreuna din marile familii politice 
europene. În ceea ce priveşte 
europarlamentarii români, cei 
de la PSD vor face parte din 
grupul S&D, cei de la PNL, 
PMP, PDL şi UDMR din EPP, 
iar independentul Mircea 
Deaconu urmează să decidă 
dacă se afliază sau nu la unul 
din grupurile europarlamentare.  

TOP 10 al favoriţilor electoratului din VALEA JIULUI  
la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014 

        

IMPORTANT ! 
 
Studiul analitic al rezultatelor alegerilor europarlamentare de 
la 25 mai 2014 în localităţile din judeţul Hunedoara cuprinde 
statistici şi analize comparative ample, atât pe baza 
rezultatelor generale, cât şi referitoare la situaţia fiecărui 
competitor politic în parte, pe oraşe şi pe ansamblu. 
 
Rezultatele studiului Exclusiv Media Group, care pot constitui 
un util instrument de lucru pentru partidele politicie în 
perspectiva viitoarelor competiţii electorale, este disponibil 
contra cost şi poate fi comandat pe oricare din coordonatele 
de contact ale grupului nostru la preţul de 100 Euro+tva. 

Repartizarea mandatelor de  europarlamentari 
pe marile familii politice europene 

EPP 
S&D 
ALDE 
ECR 
GUE/NGL 
NI 
EFD 
NA 
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Tiberiu VINŢAN 
 
La doar câţiva zeci de kilometri 
de insula din care a pornit în 
fascinantele sale călătorii 
cunoscutul aventurier Marco 
Polo, două localităţi tradiţionale 
mediteraneane cu nume parcă 
predestinat, Mali Stone şi Stone 
(stone=piatră, cf. traducerii din 
lb.engleză) sunt înconjurate de 
un lanţ de ziduri de piatră 
similare cu Marele Zid 
Chinezesc.  
 
Legendele spun că Marele Zid 
al Europei, care străjuia Balcanii 
la ţărmul Mării Adriatice, 
apărând hotarele înfloritoarei 
Republici Ragusa, din sudul 
Croaţiei de astăzi, de la 
marginea Peninsulei Peljesac 
(una dintre celebrele regiuni 
viticole ale Europei) şi până la 
Dubrovnik (oraşul rebăscut din 
propria cenuşă de nenumărate 
ori de-a lungul istoriei), a fost 
construit la sugestia lui Marco 
Polo, revenit acasă, după 
uluitoarea experienţă “turistică” 
pe care a trăit-o în Asia. 
Adevărul este că Marele Zid de 
la Stone datează din secolul al 
XV-lea şi a fost construit pentru 
a apăra Ragusa de invazia 
otomană de pe continent şi de 
atacurile piraţilor de pe mare, 
numele ctitorului şi ale 
arhitectului nefiind, din păcate, 
consemnate de istorie.  
 
Marele Zid al Europei, cum a 
fost denumit ingeniosul 

ansamblu de apărare, se 
întinde pe o lungime de 
aproape 6 kilometri, dând ocol 
celor două forturi de la golful 
Mali Stone al Mării Adriatice pe 
coastele abrupte ale crestelor 
dalmate. Marele Zid al Croaţiei 
este considerat drept cel mai 
mare zid fortificat din Europa şi 
al doilea din lume, după Marele 
Zid Chinezesc. Are formă 
pentagonală şi ziduri 
impenetrabile de 6 metri 
grosime. Iniţial, ansamblul 
cuprindea 40 de turnuri şi 5 
fortăreţe, astăzi mai fiind “în 
picioare” doar 20 de turnuri.  
 
Grav afectat de cutremurul care 
a zdruncinat Croaţia în 1996, 
zidul a fost reconstruit în mare 
parte, în ultimii ani, astfel încât 
astăzi el poate fi parcurs de 
turiştii care vor să vadă 
albastrul fantastic al Mării 

Adriatice de la mare înălţime. 
Drumeţia nu este însă una 
lesne de făcut, pentru că traseul 
implică urcarea pe sute de scări 
abrupte, pe o diferenţă de nivel 
de aproape 800 de metri.  

Chiar şi aşa, experienţa este 
una fascinantă, mai ales pentru 
perspectiva pe care împătimiţii 
de fotografie o pot avea asupra 
oraşului, a golfului Stone şi a 
Mării Adriatice.  
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Nu doar Marele Zid este un 
punct de atracţie pentru cei care 
aleg ca destinaţie de vacanţă 
această zonă a Dalmaţiei. 
 
Cochetul oraş Stone îşi 
păstrează, de secole, alura unui 
oraş în care arhitectura 
medievală face casă bună cu 
luxul pe care-l incumbă turismul 
european de înaltă clasă prin 
care croaţii şi-au câştigat, în 
ultimii doi ani, reputaţia de 
destinaţie nr. 1 pentru sezonul 
de vară, în Europa. Dincolo de 
ziduri, Stone este unul dintre 
cele mai renumite centre de 
acvacultură a fructelor de mare. 
De aici sunt aprovizionate zilnic 
cele mai importante restaurante 
din Dalmaţia cu midii, stridii, raci 
şi alte delicatese de acest fel, 
care ţin prima pagină a 
meniurilor mediteraneene. Nu 
întâmplător, zecile de 
restaurante şi taverne din 
centrul vechi al acestui oraş te 
îmbie cu fructe de mare de cea 
mai înaltă clasă la preţuri aflate 
“la prima mână”. 
 
În egală măsură, întreaga 
pensinsulă Peljesac este un 
adevărat paradis al 
degustătorilor de vinuri nobile. 
Fiecare din satele tradiţionale 
croate din acest colţ de lume 
are cel puţin câteva crame 
luxuriante, în care gazdele te 
îmbie să deguşti zeci de 
sortimente de vinuri alese, 
produse în viile cocoţate pe 
stâncile golaşe ale munţilor care 

se ridică, abrubt, din mare. O zi 
în acest paradis bahic, deşi îţi 
taie pofta de plajă şi de scaldă, 
e în măsură să te conducă, prin 
buna dispoziţie şi prin 
amabilitatea gazdelor, în al 
nouălea cer.  
 
Deşi se spune că pentru 
amatorii de “băi de soare” şi 
plajă, Croaţia nu este tocmai o 
destinaţie ideală, pentru că 
plajele de aici sunt, în cea mai 
mare parte, plaje înguste, în 
care nisipul fin este substituit cu 
pietricele fine, adevărul este că 
aici, oricât ar fi de aglomerat, tot 
te poţi bucura cu adevărat de 
intimitatea propriului tău colţ de 
plajă. Plajele din Dalmaţia 
păstrează încă atmosfera unică 
a atât de tentantelor plaje 
sălbatice, străjuite de palmieri 

falnici, umbrite de smochini 
rămuroşi, de lămâi şi portocali 
ori de liandri îmbătători.  
 
Nu e de mirare că de la Marele 
Zid al Europei şi până la 
Dubrovnik (înspre Sud) sau la 
Rijeka (înspre Nord), fanstastica 
zestre turistică a Dalmaţiei a 
devenit principalul reper pentru 
turişti din întreaga lume care fac 
ca, în sezonul de vară, toate 
staţiunile de la Marea Adriatică 
să fie pline ochi, astfel încât, 
fără rezervare, şansele de a-ţi 
găsi aici un cuib de vacanţă 
sunt aproape imposibile. Şi pe 
continent, dar mai ales pe 
sutele de insule şi insuliţe, 
celebre sau necunoscute, 
presărate de-a lungul coastei 
dalmate. Dar despre acestea, 
într-un articol viitor. 
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Catrene cu... tâlc 

Planuri de concediu 
 

Nu merg la mare 
Anul ăsta, nici să mor. 
Că şi muntele-i frumos, 

Văzut la... televizor. 

de Gheorghe Niculescu 

Prăjitură cu căpşuni 
Căpşunile, aromate şi delicioase, se pot 
consuma în fel de fel de reţete, dar una dintre 
preferatele mele a rămas prăjitura cu 
căpşune. 
 
Pentru blat ai nevoie de cinci gălbenuşuri care 
se freacă spumă cu cinci linguri zahăr, se 
adaugă praf de copt, zahăr vaniliat, cinci 
linguri făină, spuma de la cinci albuşuri şi se 
dă la copt întro tavă tapetată cu hârtie de 
copt.  
 
1/2Kg de căpşune, se spală, se taie în 
jumătăţi şi se pudrează cu 50 grame zahăr 
pudră. 
 
Pentru cremă, ai nevoie de  1 litru lapte, 150 
grame zahăr, 2 plicuri zahăr vaniliat, 4 ouă şi 
şase linguri făină. Din ingredientele de mai 
sus se prepară o cremă de cremeş, adică 
ouăle frecate spumos cu zahărul şi zahărul 
vaniliat, se amestecă cu făina, se subţiază cu 
puţin lapte şi se toarnă peste restul laptelui 
pus la fiert. Se amestecă până se îngroaşă 
bine.  
 Blatul copt şi răcit, se aşează pe o tavă, şi se 
acoperă bine cu jumătăţile de căpşuni. Peste 
fructe se toarnă călduţă crema de cremeş, iar 
când aceasta s-a răcit se ornează cu un strat 
generos de frişcă. 
 
Este o prăjitură delicioasă care se poate 
prepara şi cu alte fructe gen caise sau piersici. 
Un gust deoasebit o are prăjitura preparată cu 
prune. Poftă bună! 

Picătura de înţelepciune 

Ancuţa SULTANA 
 

Totul a început cu mai bine de trei ani în 
urmă. La Vulcan, în Valea Jiului. Suntem 
la început de iunie, cu puţin timp înaintea 
a încă unui şfârşit de an şcolar. Suntem 
la finele unui nou final a  MINERIADEI 
CULTURALE  INTERNAŢIONALĂ A 
LICEENILOR,   ediţia a III-a   2013 – 
2014. În urmă cu mai bine de trei ani, 
când a prins contur ideea 
CONTRAMINERIADEI CULTURALE a 
fiilor şi fiicelor minerilor care au participat 
la acţiunile care şi astăzi ne cauzează 
prejudicii de imagine, puţini gândeam că 
prin cultură, prin mesajele transmise de 
liceeni prin poezie şi reuşite texte literare, 
putem contrubui esenţial la promovarea 
şi impunerea realei imagini a mirificelor 
meleaguri de istorie şi legendă 
minerească ale Văii Jiului. 
 
Organizatorul manifestării culturale este:  
redacţia ziarelor CURIERUL VĂII JIULUI 
şi ZONA SPECIALĂ (iniţiator Ştefan 
Nemecsek) în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Vulcan, Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti din România,  Casa Regală 
a României, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane din Deva, Liga Scriitorilor din 
România – Filiala Hunedoara, Academia 
Olimpică Română – Filiala Râmnicu 
Vâlcea şi Consulatul Onorific al României 
din Solvesborg, Regatul Suediei. 
MINERIADA este susţinută şi de 
Ambasada României de la Oslo, Regatul 
Norvegiei, respectiv Ambasada României 
de la Stockholm, Regatul Suediei. 
MUNERIADA LICEENILOR va fi 
prezentată şi promovată în perioada 22-
28 iunie 2014, la Festivalul Internaţional 
ce se va derula la Casablanca-Maroc.  
 
Juriul concursului este format din 
personalităţi importante ale culturii din 
principalele  localităţi din care sunt 
liceenii participanţi în concurs: Prof. 
univ. dr. Nicolae DINESCU – 
PREŞEDINTELE JURIULUI; Ing. 
Gheorghe ILE – primarul municipiului 
Vulcan; Prof. dr. Zoltan SCHAPIRA – 
Regatul Suediei; Ing. Ioan VELICA – 
preşedintele Filialei Hunedoara a Ligii 
Scriitorilor din România; Editor, scriitor 
poet Paulina POPA – Deva; Prof. dr. 
Tiberiu LEPĂDĂTONI – Horezu; Prof. 
Ioan VLAD – Hunedoara; Prof. Radu 
IGNA – membru USR. 
 
Finalizarea MINERIADEI se va derula în 
Sala Festivă a Consiliului Local din 
Vulcan. O reluare a punctului final a 
programului MINERIADEI CULTURALE  

INTERNAŢIONALĂ A LICEENILOR,   
ediţia a III-a va fi repetată în iunie, la 
Sölvesborg (Suedia), cu sprijinul 
Consulului Onorific al României, dr. Olivia 
Costea, a doamnei Helen BJÖRKLUND, 
primarul localităţii Sölvesborg – Regatul 
Suediei şi a domnului Peter JEPPSSON, 
presedintele Asociaţiei Parlamentare de 
Prietenie Suedezo-Română, parlamentar, 
reprezentant al judetului Blekinge, 
Regatul Suediei. 
 
Printre invitaţii speciali, care sperăm să 
fie prezenţi la manifestare, amintim nume 
cunoscute ale jurnalisticii, mediului 
academic şi diplomatic din România: 
academicianul Gheorghe PĂUN, Liliana 
Ţolas – directorul Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane – Deva; Loreta Popa 
– editor revista JURNALUL SPIRITUAL; 
ambasadorul Neagu UDROIU, jurnalist la 
TVR, la Radio, a fost directorul Agenţiei 
Naţionale de Ştiri Agerpres, profesor de 
jurnalism şi este autorul a peste 20 de 
volume de scrieri despre jurnalistică şi 
memorii; Nicolae MELINESCU – 
jurnalist, imagine simbol a televiziunii 
Române; Doru Dinu Glăvan – 
Preşedintele Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România; prof. univ. dr. 
Alexandru POPESCU-MIHĂEŞTI – 
Universitatea SPIRU HARET; Ion Urdă – 
scriitor, jurnalist; Pr. Constantin 
MĂNESCU – reprezentant al 
Arhiepiscopiei Râmnicului şi Vâlcii; Pr. 
Petrache CREŢU - Protopop de Valea 
Jiului, reprezentant al Arhiepiscopiei 
Devei şi Hunedoarei; Conf. univ. dr. Ioan 
DAVID – Institutul de Studii Banatice din 
cadrul Filialei Timişoara a Academiei 
Române; Ion Măldărescu – jurnalist, 
istoric, eseist, director general Revista 
ART-EMIS; Gheorghe NICULESCU – 
scriitor, prof. Titina BADEA, prof. emerit 
Nelu BARBU – scriitor; prof. emerit 
George VOICA – scriitor; Eugen EVU, 
poet, scriitor, eseist, jurnalist,  Nicolae 
DOBRICĂ, Zenovia ZAMFIR – scriitoare, 
Dumitru TÂLVESCU, scriitor. 
 
Pentru oaspeţii din ţară şi străinătate, în 
holul primăriei vulcănene, va fi vizionată o 
inedită EXPOZIŢIE de VITRALII realizată 
în premieră absolută în Valea Jiului, cu o 
tehnologie digitală de ultimă oră, de 
colectivul S.C. Wincost 10 SRL Petroşani 
coordonată de Ovidiu BALAŞ. Valea 
Jiului este una din zonele ţării unde au 
fost omologate un număr impresionant de 
produse tradiţionale. Va fi prezentată o 
mică expoziţie cu astfel de produse. 
Acţiunea se va încheia cu trei lansări de 
carte. 

PREMIUL LITERAR “ŞTEFAN NEMECSEK”  
la finalul ediţiei a III-a 
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Considerat drept una din cele 
şapte minuni ale prezentului şi 
cea mai importantă construcţie 
europeană a secolului XX, 
Eurotunelul, celebra cale de 
comunicaţii care leagă Franţa 
de Marea Britanie pe sub 
Canalul Mânecii a fost 
imaginată cu mult timp înainte 
de 1994, anul finalizării 
impresionantei lucrări 
inginereşti.  
 
Ideea construirii unui astfel de 
tunel a fost avansată, pentru 
prima dată, încă din anii 1800. 
Există date conform cărora, în 
1802, inginerul francez Albert 
Mathieu Favier a venit cu o 
primă idee pentru construirea 
unui tunel, idee care a fost 
ulterior susţinută și de englezul 
Henry Mottray, în 1803. Deşi 

Favier a reuşit să obțină 
aprobarea lui Napoleon 
Bonaparte pentru construcţie, 
proiectul a fost, în final, respins 
de britanici, de teamă, probabil, 
că tunelul ar facilita cucerirea 
Angliei de către francezi. 
 
După 1830, odată cu apariţia 
trenurilor cu aburi şi construirea 
reţelei britanice de cale ferată, 
au apărut primele propuneri de 
tunel feroviar. Inginerul francez 
Aime Thome de Gamond a 
studiat, timp de 30 de ani, 
modalităţile de punere în 
aplicare a unui astfel de proiect. 
La 25 august 1855, Regina 
Victoria și Napoleon al III-lea au 
aprobat construirea tunelului 
propus de Thome de Gamond, 
care a fost, ulterior, prezentat în 
cadrul Expoziţiei Universale de 
la Paris, din 1867. În 1880, 
compania Beaumont a efectuat 
primele lucrări de excavare, pe 
cele două maluri ale Canalului. 
La 26 iulie 1957, a fost creat un 
grup de studiu pentru realizarea 
proiectului, care a propus, după 
o evaluare de trei ani, 
construirea unui tunel feroviar 
cu două galerii principale, plus 
una de serviciu. Proiectul a fost 
lansat la 17 noiembrie 1973, de 

către premierul britanic Edward 
Heath şi de Georges Pompidou, 
preşedintele francez, dar criza 
petrolului din acea perioadă a 
dus la abandonarea lui, în 1975. 
 
La 30 noiembrie 1984, 
guvernele britanic şi francez au 
anunţat intenţia de a căuta 
investitori privaţi pentru 
construcţia şi operarea 
tunelului, fără finanțare publică. 
Doi ani mai târziu, la 20 ianuarie 
1986, premierul britanic  
Margaret Thatcher și 
președintele francez François 
Mitterrand au anunţat, că a fost 
selectat proiectul propus de 
Consorţiul Franco-Britanic 
''France-Manche-Channel  
Tunnel Group''. La 14 martie, a 
fost semnat contractul de 
concesiune asupra tunelului, 
pentru o perioadă de 55 de ani.  
 
Lucrările pentru Eurotunelul 
care leagă Franţa de Anglia au 
început de ambele părţi ale  
Canulului Mânecii: la 15  
decembrie 1987, în Marea  
Britanie şi la 28 februarie 1988, 
pe malul francez. Echipele f 
ranceză și britanică s-au  
întâlnit, la 1 decembrie 1990, la 
o distanță de 22,3 km de malul 

britanic şi la 15,6 km de cel 
francez.  
 
La 6 mai 1994, a avut loc  
deschiderea oficială, de către 
Regina Elisabeta a II-a şi de 
către preşedintele François  
Mitterand. Eurotunelul leagă 
terminalul britanic Folkestone 
(sud-estul Angliei) de cel  
francez, Coquelles, situat lângă 
Calais (vestul Franţei). La 19 
decembrie 1997, cele două  
guverne şi-au dat acordul de 
prelungire a actului de  
concesionare până în anul 
2086. 
 
Eurotunelul este cel mai mare 
tunel din lume construit sub 
apă. Are o lungime totală de 50 
km, dintre care 38 sunt foraţi 
sub apă. Are o adâncime medie 
de 40 m sub nivelul apei. La 
construcția lui au participat 
aproape 15.000 de ingineri, 
 tehnicieni și muncitori. 
Tunelul este format din trei 
galerii: două galerii pentru 
transportul feroviar, câte unul 
pentru fiecare sens şi o a treia 
galerie de serviciu, situată 
central.  
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un ziarist întreabă: 
- Bade, cu cine votezi? 
- Poi, cu comuniştii! 
- Noa, da de ce? 
- Iacă, pe vremuri or venit liberalii şi 
ne-or zis că ne fac pod. Vezi tu p-aci o 
urma de pod?… 
- Nu. 
- Apoi or venit ăilalţi şi or zis că ne fac 
moară. Vezi tu vreo moară? 
- Nu. 
- Ei, când or venit comuniştii, or zis că 
ne iau tot. Şi ne-or luat. Ăia oameni de 
cuvânt ! 
*** 
Un domn face curte unei doamne. La 
care ea, sfioasă, îi spune: 
- Domnule, e de prisos. Inima mea nu 
este liberă ! 
- Dar, duduie, nici pretenţiile mele nu 
se ridică atât de sus! 
*** 
Doi amici: 
- Salut, nelule. De unde vii ? 
- Am făcut o călătorie de plăcere. 

- Da. Dar unde ai fost ? 
- La gară. Am condus-o pe  
soacră-mea.  
*** 
Un tip şi-o tipă în pat. Acţiune... Dintr-o 
dată se aude o frână de maşină în faţa 
casei! Tipul sare din pat, îş ia hainele 
în braţe. Tipa îi deschide fereastra şi 
tipul sare pe geam. După un timp se 
aude un ciocănit la uşă. Tipa deschide. 
În uşa, tipul cu hainele în braţe, îi 
spune: 
- Mă nevastă, dar stresaţi mai suntem ! 
*** 
Ion şi Măria treceau printr-o pădure. 
Ea: - Mă Ioane, eu am o presimţire că 
tu ai să-mi faci ceva. 
- Stai linistita, Mărie, că-s om serios. 
Mai merg ei ce mai merg… 
- Mă Ioane, eu tot am o presimţire c-ai 
să-mi faci ceva. 
-Da’ stai mă femeie linistită... 
Merg ei, şi merg… şi merg... 
- Mă Ioane, da’ fă-mi dracu’ odată ceva 
să scap de presimtire.  

Eurotunelul 
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Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

CAR Parângul are de astăzi un nou 
sediu în municipiul Petroşani 

Tiberiu VINŢAN 
 
Începând de luni, 23 iunie 2014, 
CAR Parângul IFN Petroşani 
pune la dispoziţia membrilor săi o 
nouă locaţie pentru desfăşurarea 
de activităţi financiare nebancare. 
Noul sediul al acestei case de 
ajutor reciproc va funcţiona în 
centrul municipiului Petroşani, 
într-o locaţie modernă situată la 
parterul blocului de peste drum 
de Parcul Central “Carol 
Schreter”, în imediata vecinătate 
a Trezoreriei Municipiului 
Petroşani.  
 
“Dorim ca, prin deschiderea 
acestui nou centru de activităţi al 
CAR-ului nostru, să venim în 
sprijinul membrilor noştri şi, în 
acelaşi timp, să venim în 
întâmpinarea celor care doresc 
să devină partenerii noştri în 
cadrul acestei instituţii financiare 
nebancare. Astfel, la noul sediul 
de pe bulevardul 1 Decembrie 
1918 vor putea fi efectuate toate 
operaţiunile specifice serviciilor 
financiare pe care noi le oferim 

populaţiei, într-un spaţiu modern, 
elegant, la standardele cele mai 
înalte în domeniu”, apreciază 
preşedintele CAR Parângul IFN 
Petroşani, Dumitru Răscolean.  
 
Acesta este cel de-al patrulea 
punct de lucru al CAR Parângul 
IFN Petroşani, care funcţionează 
şi în alte două locaţii în municipiul 
Petroşani (una în zona Petroşani 
Nord şi o alta în cartierul 
Aeroport) precum şi în cadrul 
incintei Uzinei termoelectrice de 
la Paroşeni Vulcan.  

Relaţii la telefon 0722-807.221 


