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Tiberiu VINŢAN 
 
Chiar dacă şi în acest an vremea 
a fost capricioasă la Vulcan, nimic 
nu a putut sta în calea succesului 
ediţiei cu nr. 42 a tradiţionalei 
“Nedei vulcănene”, cea mai 
longevivă manifestare  
cultural-artistică şi sportivă 
organizată la nivelul comunităţilor 
locale din Valea Jiului. 
 
Pentru ediţia din acest an, 
programul propus vulcănenilor de 
către administraţia publică locală, 
a avut de toate pentru toţi. Cei 
care iubesc sportul, au putut 
participa la competiţiile de şah, 
fotbal, table, ciclism, role sau cros. 
Cei care iubesc arta, au avut parte 
de o excepţională expoziţie de 
artă fotografică avându-l ca autor 
pe proaspătul “cetăţean de onoare 
al municipiului Vulcan”, artistul 
fotograf Francisc Németh. Cei 
care au dorit să se bucure de 
muzică au avut, la rândul lor, 
ocazia să-i aplaude pe numeroşii 
artişti ai Vulcanului şi ai Văii Jiului, 
să se bucure de muzica de 
calitate a formaţiilor vulcănene 
Strings şi Color, dar şi să-i 
urmărească într-un concert de zile 
mari pe Aurel Moldoveanu, 
Cabron, Heaven sau Andreea 
Bănică, ori se se bucure de 
prezenţa pe scena de la baza de 
agrement “Brazi” a unor îndrăgiţi 
rapsozi populari precum Andrada 
Paul, Cornel Todea, Doru Posuş, 
Anghelina Timiş, Angelica Flutur, 
Sava Negrean Brudaşcu şi Elena 
Merişoreanu.  
 
Dincolo de toate acestea, 
programul “Nedeii vulcănene” a 
cuprins şi o serie de festivităţi de 
premiere a olimpicilor şi 
personalităţilor publice locale. 
“Consider că am reuşit şi în acest 
an să organizăm activităţi diverse, 
pe gustul cetăţenilor din municipiul 
Vulcan. Cel mai important este 
însă faptul că reuşim, iată deja de 
42 de ani neîntrerupţi, să păstrăm 
vie această frumoasă tradiţie, care 
face cinste Vulcanului şi care 
aduce oraşul nostru în atenţia atât 
de multor oameni. Vreau să le 
mulţumesc tuturor celor care, într-
un fel sau altul, au participat la 
activităţile nedeii vulcănene din 
acest an” este şi concluzia 
primarului Gheorge Ile. 

Olimpicii Vulcanului premiaţi de autorităţi 

Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Performanţa şcolară are un loc 
binemeritat în rândul tinerilor de 
la unităţile de învăţământ de pe 
raza municipiului Vulcan. Acest 
fapt este confirmat de numărul 
foarte mare de elevi de 
gimnaziu şi liceu care, an de an, 
fac cinste Vulcanului în cadrul 
competiţiilor judeţene şi 
naţionale de ştiinţe şi educaţie.  
 
La fel s-a întâmplat şi în acest 
an şcolar, spre bucuria 
autorităţilor locale din Vulcan 
care se mândresc cu rezultatele 
obţinute de elevii merituroşi ai 
oraşului. Aceştia au fost, de 
altfel, invitaţi la sediul Primăriei 
municipiului Vulcan, unde  
într-un cadru festiv au primit 
diplome de excelenţă, premii în 
bani şi strângeri de mâini din 
partea primarului Gheorghe Ile, 
a viceprimarului Cristian 
Merişanu, a secretarului Rodica 
Peter precum şi din partea unor 
consilieri municipali. “Premierea 
elevilor olimpici este unul dintre 
cele mai emoţionante momente 
pe care le trăiesc şi eu cu 
bucurie în fiecare an. Nu pot 
decât să mă mândresc cu faptul 
că avem în Vulcan tineri pentru 
care şcoala aduce astfel de 
satisfacţii rezultate din succesul 
obţinut în cadrul unor olimpiade 
şcolare. Îi felicit pe tinerii 
merituoşi din oraşul nostru, aşa 
cum aceleaşi felicitări sincere 
doresc să le transmit părinţilor şi 
profesorilor acestor copii 
minunaţi”, ne-a declarat primarul 
Gheorghe Ile pe marginea 
acestui eveniment. 
 
Anul acesta, olimpicii Vulcanului 
sunt elevi de la şcolile 

gimnaziale nr. 4, 5 şi 6, precum 
şi liceeni de la Colegiul Tehnic 
“Mihai Viteazu”.  
 
Şcoala gimnazială nr. 4 se 
laudă cu rezultatele bune 
obţinute la nivel judeţean la 
olimpiadele de matematică (prin 
Cristian Savu, Laura Ailincăi, 
Istvan Huszar), de lingvistică 
(prin Cristian Savu, Anca 
Leuştean, Alexandra Corceag, 
Maria Suciu), de istorie (prin 
Ioana Ciobanu, Ana Gabriela 
Matei, Andrei Şchiopu, 
Valentina Luiza Bălăiţă, 
Anamaria Munteanu, Oana 
Corceag), de chimie (prin Andrei 
Mircea Ivan), de limba latină 
(prin Ioana Ciobanu), respectiv 
la olimpiada de lectură ca 
abilitate de viaţă (prin Diana 
Lazăr, Oana Caramete şi 
Alexandra Corceag).  
 
Şcoala gimnazială nr. 5 se 
prezintă la evaluarea 
performanţelor şcolare cu 
rezultatele bune obţinute la nivel 
judeţean la olimpiadele de limba 
şi literatura română (prin 
Anamaria Isărescu, Elena Ioana 
Cîmpean, Monica Elena 
Soceanu), de lingvistică (prin 
Andrei Nanu, Monica Elena 
Soceanu, Paula Gall), de lectură 
ca abilitate de viaţă (prin Elena 
Oana Cîmpean, Adriana 
Trestian, Denisa Petraru şi 
Diana Vâjdea), de matematică 
(prin Denisa Petraru), de 
biologie (prin Elena Oana 
Cîmpean şi Adriana Trestian) 
sau de fizică (prin Alexandra 
Hirsch, Andreea Raluca Rizoti, 
Rareş Mircea Bărbiţă şi 
Ramona Băncilă). În plus, 
Şcoala gimnazială nr. 5 are în 
portofoliu şi două olimpiade 

judeţene câştigate, prin 
Alexandra Hirsch (premiul I la 
matematică) şi Elena Maria 
Zorzoană (premiul I la limba 
latină).  
 
Şcoala gimnazială nr. 6 are la 
rândul ei înscrisă în lista 
succeselor performanţa obţinută 
de elevul Sebastian Alexandru 
Dumitrache (menţiune la 
olimpiada judeţeană de 
geografie). 
 
Dorin Şumlanschi, Alexandra 
Arjoca şi Mariana Acatrinei au 
adus Premiul I pentru Colegiul 
“Mihai Viteazu” de la 
olimpiadele judeţene în 
domeniul electric, respectiv 
industrie textilă. Dragoş Ekart a 
obţinut premiul II la olimpiada 
judeţeană de matematică, în 
timp ce acelaşi premiu a revenit 
olimpicilor în domeniul industriei 
textile (Andreea Bercea şi 
Nicoleta Dolcu). Gabriela Ţene 
(olimpiada în domeniul industriei 
textile), Gabriel Braşoveanu 
(olimpiada de electronică) şi 
Marinela Mariuţac (olimpiada de 
economie) s-au clasat pe locul 
III. Rezultate remarcabile au 
obţinut de asemenea şi Bianca 
Marin, Sabina Tănăselea, 
Ramona Sion (la olimpiada 
judeţeană de istorie), Iuliana 
Mitrică, Diana Mucuţă, Andreea 
Mureşan (olimpiada de 
economie), Mihaela Didu 
(olimpiada interdisciplinară 
ştiinţele pământului), Adelina 
Ilisie  şi Andreea Gache 
(olimpiada în domeniul electric) 
şi Ovidiu Cosmin Ciobanu 
(olimpiada în domeniul 
mecanic).  
 
Tuturor, felicitări ! 
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Tradiţia competiţiilor sportive la 
“Nedeia vulcăneană” 
Tiberiu VINŢAN 
 
“Important nu este să câştigi, ci să 
participi !” Cu siguranţă, atât 
înţelepciunea dictonului olimpic, 
cât şi plăcerea de a face mişcare 
a fost cea care i-a îndemnat pe 
sutele de vulcăneni să se  înscrie 
anul acesta în competiţiile 
sportive organizate în cadrul 
programului sportiv al “Nedeii 
vulcănene”. Pentru unii a fost 
doar un prilej pentru un bun galop 
de sănătate, în timp ce alţii s-au 
putut bucura şi de diplomele, 
medaliile, tricourile şi premiile 
oferite câştigătorilor de către 
Primăria municipiului Vulcan.  
 
Primii sportivi care au urcat pe 
podiumul de premiere al “Cupei 
Nedeii vulcănene” au fost 
câştigătorii campionatului de 
fotbal. Anul acesta, Locul I a 
revenit echipei “Juniorii”, Locul II - 
echipei din Crividia şi locul III - 
echipei FC Sohodol, în timp ce pe 
locul IV s-a clasat echipa Minei 
Vulcan. În celelalte competiţii 
derulate sub emblema “Nedeii 
vulcănene” s-au înregistrat 
următoarele rezultate: 
 
CICLISM 
* băieţi (până în 6 ani): 
- Lucas Damian - locul I; 
- Andrei Tudor Mureşan - locul II; 
- Sebastian Leonte - locul III;  
- Cosmin Alin Bojan - locul IV; 
* fete (până în 6 ani): 
- Melissa Bondoc - locul I; 
- Carina Maria Cremene - locul II; 
- Alexandra Ciciu - locul III; 
* băieţi (7-10 ani): 
- Denis Iliescu - locul I; 
- Darius Stângă - locul II; 
- Ioan Sergiu Todoruţ - locul III; 
- Alexandru George Boroş - locul IV 
* fete (7-10 ani): 
- Maria Teodora Vasiu - locul I; 
- Bianca Secară - locul II; 
- Larisa Borotă - locul III; 
- Diana Hoca - locul IV; 
* băieţi (11-14 ani): 
- Răzvan Iosif - locul I; 
- Nicolae Suciu - locul II; 
- Andrei Tivodar - locul III; 
- Adrian Pupăzan - locul IV; 
* fete (11-14 ani): 
- Ana Pitea - locul I; 
- Rosana Maria Lalu - locul II; 
- Georgiana Ţugurlan - locul III; 
- Georgiana Prodan - locul IV; 

* băieţi (15-20 ani): 
- Lucian Purcaru - locul I; 
- Nicolae Toth - locul II; 
- Alexandru Răzvan Simon - locul III 
- Andrei Nicolae Mititelu - locul IV; 
* fete (15-20 ani): 
- Paula Vasiu - locul I; 
- Nicoleta Panaite - locul II; 
- Luiza Stoian - locul III; 
* băieţi (peste 20 ani): 
- Ionuţ Alin Chiriac - locul I; 
- Alexandru Tivodar - locul II; 
- Lucian Labă - locul III; 
- Florin Panainte - locul IV; 
* fete (peste 20 ani): 
- Cornelia Munteanu - locul I; 
- Mihaela Chiş - locul II;  
ROLE: 
* băieţi (până în 7 ani): 
- Adonis Nicolae Ivan - locul I; 
- Luca Alexandru Paul - locul II; 
- Sebastian Leonte - locul III; 
- Bogdan Leonte - locul IV; 
* fete (până în 7 ani): 
- Alisia Sefer - locul I; 
- Diana Duna - locul II; 
* băieţi (8-10 ani): 
- Denis Iliescu - locul I; 
- Denis Szalacsi - locul II; 
- Alex George Boroş - locul III; 
- Iosif Silvester Nagy - locul IV; 
* fete (8-10 ani): 
- Iasmina Pricopi - locul I; 
- Alexandra Albescu - locul II; 
- Letiţia Zaharia - locul III; 
- Larisa Borota - locul IV; 
* băieţi (11-14 ani): 
- Pablo Pobîrci - locul I; 
- Darius Rotaru - locul II; 
- Emanuel Marciuc - locul III; 
- Gabriel Petru Luca - locul IV; 
* fete (11-14 ani): 
- Georgiana Ţugurlan - locul I; 
- Denisa Petrovan - locul II; 
- Daria Maria Barna - locul III; 
- Ana Maria Isărescu - locul IV; 
* băieţi (peste 14 ani): 
- Adrian Petcu - locul I; 
- Adrian Petrişan - locul II; 
- Mihai Isărescu - locul III; 
- Toma Ştefan - locul IV; 
* fete (peste 14 ani): 
- Andrada Mitrică - locul I; 
CROS 
* băieţi (8-10 ani): 
- Flavius Vlăduţ Bulboaca - locul I; 
- Nicuşor Alex Paraschiv - locul II; 
- Denis Andrei Uszkai - locul III; 
- Gabriel Sergiu Gabor - locul IV; 
* fete (7-9 ani): 
- Carina Todoruţ - locul I; 
- Adriana Larisa Burza - locul II; 
- Iasmina Capriş - locul III; 
- Angela Surugiu - locul IV; 
* băieţi (10-14 ani): 

- Răzvan Nicolae Suciu - locul I; 
- Emanuel Marciuc - locul II; 
- Robert Ceaureanu - locul III; 
- Silviu Moise Bădărău - locul IV; 
* fete (10-14 ani): 
- Ana Maria Pitea - locul I; 
- Denisa Petrovan - locul II; 
- Eva Vass - locul III; 
- Elena Roxana Diaconu - locul IV 
* băieţi (15-24 ani): 
- Vlăduţ Constantin Radu - locul I; 
- Ionuţ Alexandru Pavel - locul II; 
- Alin Pavel Gălăţanu - locul III; 
- Remus David - locul IV; 
* fete (15-24 ani): 
- Alexandra Cojocaru - locul I; 
- Rodica Pascariu - locul II; 
- Ana Maria Cosmeniuc - locul III; 
- Mădălina Pânzariu - locul IV; 
* băieţi (24-40 ani): 
- Ştefan Diaconu - locul I; 
- Lucian Labă - locul II; 
- Nicu Diaconu - locul III; 
- Ion Barnea - locul IV; 
* băieţi (peste 40 ani): 
-  Ioan Cazacu - locul I; 
- Alexandru Tivodar - locul II; 
- Corneliu Vârvescu - locul III; 
- Eugen Cârlejan - locul IV; 
* fete (peste 40 ani): 
- Violeta Munteanu - locul I; 
ŞAH 
* băieţi (până în 8 ani): 
- Mario Aris Apostu - locul I; 

- David Melicuţ - locul II;  
- Dragoş Vişănescu - locul III; 
- Răzvan Avram - locul IV; 
* fete (până în 8 ani): 
- Andreea Albescu - locul I; 
- Aida Vătăşelu - locul II; 
- Matei Cristian Şchiopu - locul III; 
- Tedy Stănescu - locul IV; 
* băieţi (9-10 ani): 
- Flavius Ignat - locul I; 
- Alexandru Maidik - locul II; 
- Raul Gircsis - locul III; 
- Horaţiu Moldovan - locul IV; 
* fete (9-10 ani): 
- Francesca Maniul - locul I, 
- Andreea Cioloca - locul II; 
- Dariana Iosib - locul III; 
- Alexandra Tomescu - locul IV; 
* băieţi (11-14 ani): 
- Cristian Crăciun - locul I; 
- Cristian Petruşan - locul II; 
- Mihai Maschio - locul III 
- David Indrei - locul IV 
* fete (11-14 ani): 
- Oana Magdalena Şchiopu-locul I 
- Mădălina Florea - locul II; 
- Teodora Lupşa - locul III; 
- Andreea Fieraru - locul IV; 
 
Tuturor participanţilor, fie ei 
câştigători sau doar simpli 
competitori, li se cuvin sincere 
felicitări ! 
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32 de vulcăneni au fost sărbătoriţi şi reconfirmaţi în căsnicie la 
“nunta de aur” 
Tiberiu VINŢAN 
 
Între activităţile “Nedeii 
vulcănene” din acest an, un loc 
aparte l-a avut festivitatea de 
premiere a cuplurilor de 
vulcăneni care, în acest an, 
aniversează 50 de ani de 
căsnicie. Nu mai puţin de 32 de 
familii au aniversat anul acesta, 
alături de reprezentanţii 
Primăriei şi Consiliului local al 
municipiului Vulcan, “nunta de 
aur”. Felicitările, masa şi dansul 
au avut loc, de data aceasta, la 
Cabana Căprişoara.  
 
Înainte de petrecere, primarul 
municipiului Vulcan a oficiat nu 
doar serviciile de gazdă a 
acestui fericit eveniment, dar  
şi-a luat în modul cel mai serios 
şi atribuţia de ofiţer al stării 
civile, solicitând cuplurilor “de 
aur” ale Vulcanului 
reconfirmarea căsătoriei. 
“Cetăţene... de bună voie şi 

nesilit de nimeni, după 50 de ani 
împreună, mai iei în căsătorie 
pe cetăţeana... actuala soţie ?” 
Aşa a sunat întrebarea 
provocatoare lansată de 
primarul Vulcanului venerabililor 
vulcăneni sărbătoriţi cu acest 
prilej. O întrebare la care 
răspunsul a fost unanim: “Da !” 
Un “Da” rostit cu siguranţă, cu 
dragoste şi cu respectul pe care 
“mirii” au învăţat să şi-l poate în 
lunga lor experienţă de familie.  
 
“Sunt onorat de fiecare dată 

când mă întâlnesc cu cetăţenii  
Vulcanului care au reuşit 
această remarcabilă 
performanţă familială. Cred că 
exemplul de viaţă şi de caracter 
ale acestor oameni care merită 
atributul de cetăţeni de onoare 
ai comunităţii noastre este unul 
absolut remarcabil şi vreau să-i 
felicit încă o dată pentru acest 
lucru, aşa cum vreau să le 
mulţumesc şi pentru rolul pe 
care l-au îndeplinit, de-a lungul 
anilor, în viaţa comunităţii 
noastre locale. Sunt mândru că 
în oraşul nostru avem astfel de 
oameni, astfel de modele”, ne-a 
declarat Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan. 
 
La sărbătoarea “nunţii de aur” 
au răspuns prezent în acest an 
familiile: Miţa şi Dumitru Anghel, 
Elena şi Aurel Anghel, Eugenia 
şi Teodor But, Maria şi 
Gheorghe Borota, Greta şi 
Petru Breben, Petronela Lia şi 
Nicolae Crişan, Paraschiva şi 

Ilie Chira, Jenica şi Neculai 
Chitic, Maria şi Gheorghe Chitic, 
Paulina şi Victor Cârstea, 
Varvara şi Sabin Cioarba, Maria 
şi Ioan Cociş, Aurelia şi Ion 
Grigorescu, Marta şi Iuliu 
Gabor, Elena şi Constantin 
Haţegan, Georgeta şi Gheorghe 
Holban, Katalin şi Anghel Ivan, 
Victoria şi Constantin Ilie, 
Eugenia şi Haralambie Isidor, 
Alexandrina şi Stan Ilie, 
Zsuzsanna şi Dezideriu Jurj, 
Veta şi Roman Iuliu Lupaş, 
Olimpia şi Costică Marian, 
Maria şi Ioan Onofrei, Anica şi 
Radu Popa, Aurelia şi Pavel 
Pişcorean, Victoria şi Marin 
Pîrăianu, Maria şi Neculai 
Roman, Maria şi Dumitru Stan, 
Paraschiva şi Andrei Szabo, 
Maria Rozalia şi Gheorghe 
Secară, Nataliţa şi Gheorghe 
Tivdă.  
 
Tuturor, felicitări, casă de piatră 
şi ani mulţi de acum înainte, în 
deplină sănătate şi fericire ! 

Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi 



5 Afaceri în Valea Jiului 

Tiberiu VINŢAN 
 
An de an, municipalitatea din 
Vulcan are bucuria de a 
constata că, în rândul cetăţenilor 
din acest oraş, există oameni a 
căror activitate reprezintă nu 
doar propria lor “carte de vizită” 
ci şi un motiv de mândrie pentru 
întreaga comunitate locală. Cum 
oamenii de valoare trebuiesc 
cunoscuţi şi apreciaţi de 
întreaga comunitate, de câţiva 
ani buni, primarul Gheorghe Ile 
a “mutat” pe scena Nedeii 

vulcănene festivitatea decernării 
unor diplome de excelenţă 
pentru cetăţenii demni de a fi 
onoraţi cu o astfel de distincţie. 
La fel s-a întâmplat şi în acest 
an când, în faţa a mii de 
vulcăneni, au fost urcaţi pe 
scena Nedeii vulcănene câţiva 
dintre cetăţenii de vază ai 
municipiului Vulcan, a căror 
activitate este, şi prin acest 
elegant gest de apreciere, 
recunoscută de autorităţile 
locale şi confirmată de 
aplauzele vulcănenilor. Părintele 
ortodox Mănăsuc Zgârcea, 
directorul Spitalului Municipal, 
Cristina Balea, directorul liceului 
vulcănean, Malvine Socaci, 
actriţa Nicoleta Bolcă, omul de 
afaceri Cătălin Ţugulea şi 
funcţionarele Cristina Moisă şi 
Monica Munteanu au primit 
“Diplome de excelenţă”.  
 
De o atenţie mai aparte s-au 
bucurat, anul acesta colonelul 
Ilie Constantin şi artistul fotograf 

Francisc Németh, cărora 
primarul Gheorghe Ile le-a 
înmânat titlul de “Cetăţean de 
onoare al municipiului Vulcan”. 
“Am considerat să facem acest 
gest de apreciere pentru două 
personalităţi remarcabile. 
Colonelul Ilie Constantin, şeful 
garnizoanei militare din Tg. Jiu 
este un om care a răspuns 
prompt la toate acţiunile festive 
organizate la Vulcan, 
demonstrând astfel că este nu 
doar un militar de ţinută, ci şi un 
om de mare caracter. În ceea ce 
priveşte acordarea titlului de 
cetăţean de onoare pentru 
artistul fotograf Francisc 
Németh, vreau să vă spun că nu 
există un alt iubitor al artei 
fotografice care să fi adus mai 
multă imagine Vulcanului, Văii 
Jiului şi României decât a reuşit 
domnia sa. În plus, domnul 
Németh este participant la 
Nedeia vulcăneană încă de la 
prima ediţie a acestei 
manifestări, iar instantaneele 
surprinse de-a lungul a mai bine 
de jumătate de secol de 
pasionatul fotograf constituie 
astăzi o mărturie a evoluţiei în 
timp a localităţii noastre”, explică 
primarul Gheorghe Ile.  

Vulcanul şi cetăţenii săi 
demni de onoare 

Spectacolul nedeii Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Vulcănenii au avut parte, şi în acest an, 
de trei zile neîntrerupte de spectacol, pe 
scena amplasată pe rând, la stadionul 
“Central” şi, mai apoi, la baza de 
agrement “Brazi”. Zeci de tineri, din 
Vulcan dar şi din celelalte localităţi ale 
Văii Jiului, al căror talent a fost deja 
probat în diverse competiţii locale, 
naţionale sau internaţionale, au avut 
ocazia de a încânta publicul vulcănean. 
Printre tinerii din Valea Jiului care au 
concertat pe scena “Nedeii vulcănene” 
se numără Adelina Lupan, Ionuţ Bîţănă & 
Andrei Şchiopu, Anca Baltac, Ema 
Stamatin, Lorena Lalu, Bogdan Ghirău, 
Lucian Matei, sau trupele de muzică şi 
dans Be the Best, Pac Man Crew, Vivace 
Kids, Rareş Borşa, Diference, Sincronic 
jr., Marciano&Normalo, Rusu, Antisocial, 
Ynu, Dance Star jr. sau deja consacraţii 
artişti ai trupelor Strings şi Color.  
 
Acestora li s-au adăugat în spectacolul 
din acest an an “Nedeii vulcănene” câţiva 
importanţi artişti din show-bizul 
contemporan. Pe segmentul de muzică 
pentru tineret, vulcănenii au putut să-i 
revadă pe scenă pe Aurel Moldoveanu, 

Cabron, Heaven şi Andreea Bănică, într-
un spectacol incendiar în cadrul căruia 
muzica şi dansul au fost punctele tari, 
dar în care un inedit element surpriză 
apreciat de public l-au constituit lansările 
de lampioane şi focul de artificii. 
 
Pentru că, înainte de toate, “Nedeia 
vulcăneană” înseamnă tradiţie şi folclor, 
organizatorii sărbătorii din acest an au 
dat folclorului ce-i al folclorului. Aşa se 
face că duminică, în ultima zi a nedeii, 
parada portului popular şi spectacolul 
folcloric de la Brazi, au încununat 
spectacolul artistic al unui eveniment 
cultural-artistic de ţinută, ajuns la Vulcan 
la cea de-a 42-a ediţie consecutivă.  
 
Primarul municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile se declară mulţumit de felul 
în care au decurs activităţile Nedeii 
vulcănene din acest an. “Cred că a fost o 
ediţie reuşită, din toate punctele de 
vedere. Motiv pentru care doresc să le 
mulţumesc celor care au contribuit la 
reuşita acestui eveniment, de la colegii 
din Primărie şi Consiliul local, la firma de 
impresariat, artiştilor locali şi invitaţi şi 
minunatului public vulcănean” este 
concluzia primarului Ile. 
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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); 

Deputatul Monica Iacob-Ridzi cere reintroducerea 
drumului de centură din Petroşani în proiectul de 
modernizare a DN 66 
Tiberiu VINŢAN 
 
Unul din puţinele lucruri bune care s-au făcut 
pentru Valea Jiului în ultimii ani a fost cel legat 
de modernizarea, la standarde europene, a 
DN 66 Simeria-Petroşani. Autorităţile promit că 
de acelaşi standard ridicat de transport rutier 
se va bucura şi cel de-al doilea tronson al 
acestui drum, cuprins între localităţile 
Petroşani şi Tg. Jiu, mai ales că lucrările, 
aflate acum în execuţie,  sunt realizate cu 
finanţare din fonduri europene. Cu toate 
acestea, deputatul Monica Iacob Ridzi a aflat 
că, din proiectul iniţial privind modernizarea 
DN66 a fost scoasă porţiunea de drum de la 
intrarea în Petroşani dinspre Haţeg şi ieşirea 
spre Defileul Jiului. De fapt este vorba despre 
cei 4-5 km câţi măsoară centura de tranzit a 
municipiului Petroşani, drum aflat în 
administrarea Companiei Naţionale de 
Drumuri (CNADNR), drum care este, la rândul 
său, într-o stare avansată de degradare.  
 
Într-o interpelare parlamentară adresată 
ministrului Transporturilor, deputatul Monica 
Iacob-Ridzi arată că “deşi, în prezent, 
administraţia publică locală a municipiului 
Petroşani face eforturi pentru întreţinerea 
acestei artere rutiere, primăria nu doar că nu-şi 
poate permite efortul financiar de a moderniza 
acest drum la standardele necesare, ci nu are 
de fapt nici posibilitatea legală de a face acest 
lucru, deoarece drumul se află în 
administrarea CNADNR.” Deputatul este de 
părere că este de-a dreptul hilar ca un drum 
naţional şi european de importanţa celui care 
leagă autostrada A1 Bucureşti – Sibiu – Deva 
– Timişoara – Nădlac de sudul ţării, reabilitat 
deja la standarde europene pe ruta Simeria – 
Haţeg – Petroşani şi la care se execută lucrări 
de modernizare similare pe tronsonul 
Petroşani – Tg.Jiu să fie întrerupt de o 
porţiune de numai 4-5 km, cât măsoară 
centura ocolitoare a municipiului Petroşani, pe 
care drumul să fie lăsat de izbelişte.  

În acest context, Monica Iacob Ridzi îi solicită 
ministrului Transporturilor, Dan Şova, explicaţii 
cu privire la modificarea proiectului iniţial şi 
solicită reintroducerea în proiectul de 
modernizare a DN 66 pe fonduri europene şi a 
porţiunii care constituie şoseaua de trazit a 
municipiului Petroşani. “Apreciez derularea 
acestui program de investiţii în modernizarea 
infrastructurii, cu atât mai mult cu cât reprezint 
în Camera Deputaţilor unul din Colegiile din 
Valea Jiului. Însă, în acelaşi timp, consider că 
greşelea privind scoaterea din proiect a 
şoselei de tranzit a municipiului Petroşani 
trebuie remediată rapid pentru ca 
modernizarea traseului rutier Simeria – 
Petroşani – Tg.Jiu să fie completă, astfel încât 
participanţii la trafic să aibă parte de „Drum 
bun” pe întregul traseu al acestui drum, care 
reprezintă nu doar o importantă cale de 
comunicaţii rutiere naţionale, ci şi un important 
traseu rutier european”, explică Monica  
Iacob-Ridzi. 
 
În prezent, în cadrul acestui proiect de 
investiţii, se execuză lucrări de modernizare pe 
Defileul Jiului, lucrări care, la rândul lor, au 
constituit subiectul unei interpelări 
parlamentare a deputatului Monica Iacob 
Ridzi, ca urmare a restricţiilor de circulaţie 
impuse de constructori. În viziunea 
deputatului, aceste lucrări crează o serie de 
probleme pentru transportatorii şi agenţii 
economici din Valea Jiului. Cu toate acestea, 
CNADNR a prelungit restricţiile de circulaţie 
până în luna noiembrie 2014. 

Bogaţii Hunedoarei, primii 
la controlul fiscului 

Lucian ISPAS 
 
Judeţul Hunedoara este primul din 
ţară în care fiscul începe controlul 
marilor averi. Informaţia a fost 
prezentată chiar de către directorul 
Direcţiei Regionale de Finanţe 
Lucian Heiuş. Acestra spune că 
primele persoane vizate de 
inspectorii fiscali sunt proprietarii 
“castelelor” de la marginea 
municipiului Hunedoara.  

„Judeţul Hunedoara este primul 
judeţ din Vestul ţării, unde au 
început acţiunile de control al 
averilor persoanelor fizice. Primele 
controale se desfăşoară deja în 
municipiul Hunedoara, la patru 
persoane cu proprietăţi imobiliare 
mari din zona cunoscută a 
„castelelor” din Hăşdat. Prin aceste 
acţiuni de control, se verifică 
veniturile pe care le-au avut 
persoanele controlate, într-o 
perioadă de timp, şi cheltuielile pe 
care le-au avut, în aceeaşi 
perioadă. Şi, dacă există diferenţe 
între venituri şi cheltuieli, se 
verifică, evident, de unde provin 
aceste diferenţe. În cazul în care se 
descoperă faptul că banii 
suplimentari, reprezentând 
diferenţa între veniturile persoanei 
şi cheltuieli, ar fi obţinuţi pe căi 
ilegale, prin modalităţi ce ţin de 
infracţionalitate, atunci se face 
sesizare către organele de urmărire 
penală”, a declarat Lucian Heiuş. 
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Costul serviciilor de alimentare cu apă din Valea Jiului a 
ajuns printre cele mai mici din România 
Tiberiu VINŢAN 
 
Deşi mai sunt şi astăzi voci care 
reclamă faptul că preţul 
facturilor la apă în Valea Jiului 
ar fi unul foarte mare, adevărul 
este că, în acest moment, preţul 
apei în Valea Jiului se află pe 
locul 40 din România, în 
clasamentul operatorilor 
regionali de furnizare a 
serviciilor de alimentare cu apă 
potabilă. Acesta este de afltfel 
penultimul loc al acestui 
clasament, fapt care situează, 
în realitate, preţul apei în Valea 
Jiului la nivelul cel mai scăzut 
din România.  
 
Această performanţă, la care  
s-a ajuns treptat, dar mai ales în 
ultimii doi ani, este un rezultat 
firesc al managementului de 
calitate implementat la nivelul 
opratorului regional de servicii 
de apă şi canalizare din Valea 
Jiului, de către echipa condusă 
de actualul director general, 
Costel Avram. Avram 
recunoaşte însă că meritul este 
al întregului colectiv al societăţii, 
care a făcut eforturi 
semnificative pentru a creşte 
performanţele economice, în 
special prin diversificarea 
serviciilor, prin reducerea 
pierderilor în exploatare şi prin 
recuperarea creanţelor şi a 
facturilor curente. “Cred că un 
complex de factori a contribuit 
la performanţa de a păstra 
nemodificat preţul facturilor la 
apă într-o perioadă de criză în 
care în România costul 
facturilor la carburanţi, servicii şi 
utilităţi a cunoscut creşteri 
semnificative peste tot în ţară. 
Noi, la Apa Serv Valea Jiului, 
am preferat să abordăm o altă 
strategie şi anume, pe de o 
parte, am căutat să găsim 
resurse prin care să reducem 
cheltuielile de funcţionare ale 
societăţii, fără a afecta 
programele de investiţii iar, pe 
de altă parte, am căutat să 
găsim soluţii de recuperare a 
creanţelor pentru facturile 
neachitate, unele cu vechime 
chiar şi de mai mulţi ani de zile. 
Întreaga echipă de la Apa Serv, 
de la directorul general şi până 

la ultimul muncitor, am făcut tot 
ceea ce a putut depinde de noi, 
astfel încât soluţia echilibrării 
balanţei economice a societăţii 
să nu implice majorarea preţului 
la serviciile pe care le oferim 
populaţiei şi agenţilor economici 
din Valea Jiului”, explică 
directorul general al Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram.  
 
Una din soluţiile de maximă 
eficienţă a fost înfiinţarea unui 
birou propriu de recuperare a 
creanţelor. Activitatea acestuia 
s-a dovedit a fi extrem de 
benefică, rezultatele 
concretizîndu-se în recuperarea 
unor sume semnficative din 
debite restante, unele chiar şi 
cu o vechime de câţiva ani. Mai 
mult, prin dialog amiabil cu 
clienţii rău-planici, s-au încheiat 
sute de contracte de 
reeşalonare a plăţilor restante 
ale acestora, concomitent cu 
plata la zi a obligaţiilor curente. 
O altă sursă importantă de 
venituri care a făcut posibilă 
îngheţarea preţului apei în 
Valea Jiului o constituie 
punerea în folosinţă a 
microhidrocentralelor construite 
de Apa Serv în cadrul unor staţii 
de captare a apei potabile din 
Valea Jiului. Aceste MHC-uri au 
condus la obţinerea 
independenţei energetice a SC 
Apa Serv Valea Jiului şi, în plus, 
prin valorificarea certificatelor 
verzi a adus şi importante 
beneficii acestui agent 
economic. 
 
În ciuda tuturor acestor măsuri, 
capitolul cheltuieli din balanţa 
contabilă a operatorului regional 
de apă potabilă şi canalizare din 
Valea Jiului a cunoscut creşteri 
constante în ultima perioadă, în 
special legate de creşterea 
galopantă a preţurilor la 
carburanţi şi la utilităţi. Nu de o 
creştere similară s-a bucurat şi 
capitolul venituri din balanţa 
contabilă a societăţii, acesta 
fiind afectat de noile 
reglementări legislative 
referitoare la producţia de 
energie verde, dar mai ales de 
gradul tot mai redus de 
colectare a facturilor de la 

clienţii persoane fizice şi 
juridice.  
 
“Toţi aceşti factori ne obligă să 
analizăm serios modul în care 
trebuie să acţionăm în a doua 
parte a anului, pentru ca 
societatea să nu alunece, din 
punct de vedere economico-
financiar, spre o direcţie din 
care lucrurile să scape de sub 
control. Vrem să menţinem 
trendul de societate de stat fără 
datorii, cu perspective de 
dezvoltare şi cu asigurarea unor 
servicii din ce în ce mai bune 
pentru clienţii noştri”, spune 
Costel Avram. Acesta 
recunoaşte că, desigur, cea mai 
simplă cale de redresare a 
balanţei economico-financiare a 
societăţii este legată de 
reconsiderarea preţului pentru 
serviciile oferite agenţilor 
economici şi populaţiei. Însă, 
cel puţin deocamdată, directorul 
general Costel Avram nici nu 
vrea să audă de o astfel de 
soluţie. “Nici nu vreau să mă 
gândesc că va trebui să luăm o 
astfel de decizie ! Deocamdată, 
am cerut specialiştilor de la 
serviciul de contabilitate şi 
echipei manageriale să 
găsească soluţii prin care să 
putem reduce cheltuielile firmei 
la minimul necesar pentru 
funcţionarea în condiţii optime. 
Nu vreau să luăm în calcul 
reducerea programului de 

investiţii pentru acest an, nici 
reducerea salariilor sau 
restructurările de personal, dar 
nici nu-mi doresc să fiu pus în 
situaţia de a decide majorarea 
tarifelor pentru apa potabilă din 
Valea Jiului, chiar dacă acum 
preţul nostru se situează la cel 
mai mic nivel din ţară”, 
precizează Costel Avram. 
 
Dacă însă nu vor exista alte 
surse pentru echilibrarea 
balanţei economico-financiare a 
SAC Apa Serv Valea Jiului, în 
ultimă instanţă nu este exclus 
însă ca, în a doua parte a 
acestui an, şi preţul facturat 
pentru furnizarea apei potabile 
agenţilor economici, instituţiilor 
şi cetăţenilor din Valea Jiului să 
cunoască o uşoară creştere. 
Directorul general al societăţii, 
Costel Avram spune însă că, în 
nici un caz nu va permite ca 
aceasta să fie mai mare decât 
nivelul inflaţiei, comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică. 
O astfel de soluţie va fi însă 
compensată, în mod evident, de 
o creştere a calităţii serviciilor şi 
de scădere a pierderilor, ca 
urmare a finalizării primei etape 
a proiectului de reabilitzare şi 
modernizare a reţelor de apă şi 
canalizare din Valea Jiului, 
investiţie la care deja au 
început, pe rând, recepţiile 
finale în mai multe localităţi ale 
Văii Jiului.  
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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 ! 

Senatorul Vochiţoiu vrea dreptate pentru 
pensionarii din Valea Jiului şi nu numai 

Tiberiu VINŢAN 
 
Odată cu desemnarea 
senatorului PSD Cosmin 
Nicula drept vicepreşedinte 
al Curţii de Conturi a 
României, Valea Jiului va fi 
reprezentată în camera 
superioară a Parlamentului 
României doar de către 
senatorul UNPR 
Haralambie Vochiţoiu. 
Conştient de 
responsabilitatea şi mai 
mare care-i revine în acest 
context, Haralambie 
Vochiţoiu a ţinut să şi 
demonstreze cetăţenilor 
din Valea Jiului că nu-i 
este indiferent nici un 
subiect care vizează în 
primul rând Valea Jiului, 
aşa cum nu-i sunt 
indiferente nici alte 
probleme esenţiale ale 
românilor. 
 
Într-o conferinţă de presă 
desfăşurată la finele 
săptămânii trecute la 
Petroşani, senatorul 
Haralamabie Vochiţoiu a 
ţinut să aducă la 
cunoştinţa opiniei publice 
câteva din preocupările 
sale legislative. “Am primit, 
la Cabinetul de la Senat 
răspunsul unor miniştri la o 
serie de interpelări pe care 
le-am adresat în cadrul 
acestei sesiuni 
parlamentare, privind 
câteva probleme ridicate 
de pensionarii din Valea 
Jiului, dar şi la alte 
interpelări care vizează 
soluţionarea unor 
probleme de inters 
naţional. De asemenea, 
am depus la Senat o 
iniţiativă legislativă prin 
care să putem face 
dreptate unor performeri ai 
sportului românesc care, 
din păcate, după 
retragerea din activitatea 
competiţională, sunt în 
prezent uitaţi, mulţi 
aflându-se la limita 
supravieţuirii, fapt care 
este dureros şi nedrept 
pentru aceşti oameni care 
au adus glorie ţării 

noastre”, a declarat 
Vochiţoiu.  
 
Una din sesizările făcute 
de senatorul Văii Jiului 
vizează situaţia celor 
12.000 de pensionari 
mineri care riscă să 
rămână fără ajutorul pentru 
plata facturilor la energie 
după data de 31 
decembrie 2014. În 
răspunsul dat pe acest 
subiect de către ministrul 
Energiei, Răzvan 
Nicolescu se arată că, deşi 
Departamentul pentru 
Energie susţine acordarea 
acestor ajutoare de stat, 
problema necesită o 
intervenţie legislativă care 
nu depinde de 
Departamentul pentru 
Energie. Senatorul 
Vochiţoiu crede că sprijinul 
legislativ necesar trebuie 
să vină acum din partea 
Guvernului şi a noilor 
europarlamentari, care au 
la îndemână pârghiile 
necesare pentru 
modificarea Deciziei UE nr. 
787, în baza căreia este 
acordat sprijinul pentru 
foştii mineri, pensionaţi.  
 
Într-un alt demers 
parlamentar, iniţiat în luna 
martie 2014, Haralambie 
Vochiţoiu atrage atenţia 
ministrului Muncii, Rovana 
Plumb, asupra faptului că 
situaţia bugetară actuală a 
României şi perepectivele 
de dezvoltare economică, 
constituie premise 
suficiente pentru 
amânarea prevedeilor 

legislative privind 
egalizarea vârstei de 
pensionare pentru femei şi 
bărbaţi, la 65 de ani. “Cred 
că România îşi permite să 
amâne adoptarea unei 
astfel de decizii. Pe de altă 
parte, cred că persoanele 
cu vârsta de peste 62 de 
ani care doresc să 
muncească în continuare 
trebuie chiar stimulate 
printr-o bonificaţie 
financiară, dar nicidecum 
oamenii în vârstă nu 
trebuie obligaţi să se 
menţină în câmpul muncii 
la această vârstă. În acest 
sens, dacă luăm în calcul 
recomandările Comisiei 
Europene cu privire la 
situaţia finanţelor publice, 
precum şi cele cu privire la 
măsurile pentru crearea de 
locuri de muncă şi 
combaterea şomajului, 
cred că am putea să 
renunţăm sau cel puţin să 
înbunătăţim măsurile de 
egalizare a vârstelor de 
pensionare pentru bărbaţi 
şi femei, în sensul în care 
rolul de mamă al femeilor 
trebuie respectat în mod 
deosebit”, apreciază 
senatorul Haralambie 
Vochiţoiu.  
 
În  acelaşi context, 
senatorul Vochiţoiu a iniţiat 
un proiect de lege pentru 
modificarea şi completarea 
legii nr. 69/2000 a 
educaţiei fizice şi sportului. 
Modificarea propusă de 
senatorul UNPR de Valea 
Jiului vizează acordarea 
unei rente viagere egală 
cu o tranşă între 45% şi 
100% din salariul mediu pe 
economie pentru sportivii 
care s-au clasat pe 
podiumul unor competiţii 
sportive internaţionale sau 
olimpice. “Cred că sportivii 
noştri remarcabili merită 
acest lucru. Măsura vine 
însă şi ca încurajare pentru 
cei care doresc să practice 
sportul de performanţă, iar 
efortul bugetar al statului 
este unul insignifiant”, 
explică Vochiţoiu. 
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Zilele credinţei şi culturii la Deva   
 - ediţia I 24-29 iunie 2014 -  

Programul manifestărilor: 
 
Marţi, 24 iunie 2014, orele 17:00, la Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane – Sala 
Şemineului va avea loc Conferinţa cu tema: 
„Identitatea românească între tradiţie şi 
modernitate” susţinută de domnul Vintilă 
MIHĂILESCU, directorul Muzeului Ţăranului 
Rămân, urmată de lansarea volumului propriu 
“Povestea maidanezului Leuţu. Despre noua 
ordine domestică şi criza omului” 
 
Miercuri, 25 iunie 2014, orele 17:00, la 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane – Sala 
Şemineului va avea loc Masa rotunda – 
dezbatere cu public - cu tema: Identitatea 
românilor prin cultură şi Biserică într-o lume 
globalizată La dezbateri vor lua parte: prof.dr. 
Elena Claudia ANCA, dr. Alexandru GRUIAN, 
prof.dr. Liviu LAZĂR, dr. Dorin PETRESC, 
prof.dr. Vasile IONAŞ, pr.conf. dr. Florin 
DOBREI, pr. Radu TRIFON MODERATOR: 
pr.conf.dr. Vasile VLAD 
 
Joi, 26 iunie 2014, ora 17:00, la Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane – Sala 
Şemineului va avea loc un Concert 
extraordinar de lieduri şi pian, susţinut de 
soprana Ramona EREMIA si pianist Renata 
Burca din Cluj-Napoca, urmat de festivitatea 
de premiere a elevilor care au obţinut 
rezultate deosebite la Olimpiada de Religie. În 
data de 26 iunie 2014, între orele 17- 20, sunt 
deschise spre vizitare expoziţiile Muzeului 

Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva: Expoziţia 
Permanentă de Ştiinţele Naturii, “Obiecte de 
tezaur”, “Arme albe şi de foc – secolele XVIII 
– XX”, “Din pământ în vitrine”, “Cetatea Devei, 
redată oraşului” (imagini 3D), “Trepte spre cer 
– între sacru şi profan” (expoziţie de pictură a 
artistului Mircea Popiţiu), Lapidarium-ul 
 
Vineri, 27 iunie 2014, orele 17:00, la sala 
“Spiru Haret” a Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Hunedoara, va avea loc 
Simpozionul teologic internaţional 
“Comunicare şi Cuminecare” cu participarea 
mai multor ierarhi ortodocşi şi profesori de 
teologie din ţară şi străinătate Lucrările 
simpozionului vor continua sâmbătă, 28 iunie 
orele 9:00, pe două secţiuni: “Spovedanie şi 
duhovnicie” şi “Euharistia – izvorul de vieţii 
duhovnicesti” 
 
Sâmbătă, 28 iunie 2014, ora 19:00, la Sala 
Teatrului de Artă Deva va avea loc 
Spectacolul de teatru cu piesa “Plecare fără 
întoarcere” dedicat Sfântului Voievod Martir 
Constantin Brâncoveanu, susţinut de trupa de 
teatru CIVIC ART CvM din Bucureşti 
 
Duminică, 29 iunie 2014, ora 9:30, la 
Catedrala Episcopală “Sfântul Nicolae” din 
Deva în ziua de prăznuire a Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel manifestările vor fi încununate 
prin săvârşirea Sfântei Liturghii Arhiereşti, de 
către un ales sobor de ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe Române 

Municipiul Petroşani găzduieşte o nouă ediţie jubiliară a  
Congresului naţional de numismatică din România 

Tiberiu VINŢAN 
 
Municipiul Petroşani va fi, din 
nou, la finalul acestei 
săptămâni, Capitala 
numismaticii româneşti. 
Evenimentul este cu atât mai 
important cu cât marchează 
două etape importante din 
istoria numismaticii româneşti.  
 
În primul rând, Congresul 
naţional de insignografie care 
se va desfăşura, în perioada 
27-29 iunie la Petroşani 
marchează cea de-a 40-a 
întâlnire a colecţionarilor de 
isigne din România, după ce 
primul eveniment de acest fel a 
avut loc, tot la Petroşani, în 2-3 
august 1975.  
 
În al doilea rând, evenimejntul 
marchează împlinirea a 5 ani de 
la înfiinţarea, tot la Petroşani, a 
Asociaţiei Colecţionarilor de 
Insigne din România, eveniment 
care a avut loc la data de 19 
septembrie 2009. Primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 

Iacob Ridzi îşi aminteşte şi de 
un al treilea mare eveniment 
numismatic găzduit la 
Petroşani, concretizat prin cea 
mai mare expoziţie de 
insignografie din ţara noastră, în 
cadrul căreia la Casa de cultură 
din Petroşani au fost expuse nu 
mai puţin de 75.000 de insigne, 
cu peste 65.000 de exponate 
mai mult decât la prima ediţie a 
unei expoziţii de numismatică, 
găzduită la Casa Centrală a 
Armatei, în 1968. Evenimentul a 
avut loc în anul 1989 când 
Petroşaniul a fost gazdă a 
întâlnirii anuale a colecţionarilor 
de insigne din România.  
 
Activitatea numismatică s-a 
bucurat de-a lungul anilor de o 
atenţie deosebită din partea 
pasionaţilor colecţionari ai Văii 
Jiului care, alături de alţi 
colecţionari români au pus 
bazele Societăţii Numismatice 
Române. “Suntem mândri de 
zestrea moştenită de la 
înaintaşi şi ne înclinăm fruntea 
în semn de recunoştinţă pentru 

tenatictatea celor care au fost 
Melha Petru, Dula Aurel, 
Morariu Cornel, Poporpgu Ion, 
Schmidt Ladislau, Pădure 
Ioniţă, Pardos Ioan şi mulţi alţi 
numismaţi din Valea Jiului care 
au pus bazele activităpţii 
insignografice din România”, 
spune primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi, el însuşi un pasionat 
colecţionar, membru de onoare 
a SNR.  
 
Tradiţia insignografiei din Valea 
Jiului ocupă şi astăzi un loc 
important în Valea Jiului, 
dovadă fiind nu doar faptul că 
aici au fost organizate cele mai 

multe întâlniri ale colecţionarilor 
români (24), ci şi faptul că nume 
precum Dumitru Puşcaşu, 
Viorel Stroe, Ioan Olaru sau 
Tiberiu Kelemen sunt nume 
cunoscute şi apreciate în rândul 
colecţionarilor de insigne din 
România. Datorită acestor 
oameni, dar şi datorită 
deschiderii manifestate de 
autorităţile locale din Petroşani, 
în semn de respect faţă de 
activitatea numismatică din 
Valea Jiului, Societatea 
Numismatică Română a decis 
ca întâlnirea cu numărul 40 a 
colecţionarilor să aibă loc, în 
aceste zile, la Petroşani.  
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IN MEMORIAM GHEORGHE ANA 
Începutul săptămânii trecute a adus o veste tristă pentru mii de oameni din Valea Jiului care, 
de-a lungul anilor, şi-au intersectat drumul vieţii cu cel al profesorului, politicianului, 
economistului şi, înainte de toate, omului deosebit care a fost Gheorghe Ana. Vestea că 
Gheorghe Ana a trecut în nefiinţă, după o lungă şi grea luptă cu boala pe care, în ultimii ani, s-
a străduit din răsputeri să o învingă, a generat tristeţe în sufletele celor pentru care Gheorghe 
Ana a fost un om în cele mai frumoase înţelesuri ale acestui cuvânt.  
 
În memoria distinsului prof.univ.dr.ec. Gheorghe Ana, membru titular al Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din România, reluăm în ediţia curentă a ziarului nostru, ultimul articol pe care i l-am 
dedicat cu ocazia retragerii domniei sale din funcţia de preşedinte al CAR Unirea Petroşani, 
eveniment care a avut loc cu doar câteva luni în urmă. 

Tiberiu VINŢAN 
 
Profesorul Gheorghe Ana a 
acumulat, în cei 78 de ani de viaţă, 
o experienţă profesională, socială 
şi umană de invidiat. Născut la 22 
ianuarie 1936, în comuna 
Pucioasa (jud. Dâmboviţa), 
Gheorghe Ana a fost un performer 
atât în domeniul academic, cât şi 
al managementului financiar-
bancar, remarcându-se în egală 
măsură în viaţa politică şi socială 
din România. Gheorghe Ana a fost 
licenţiat al Facultăţii de Finanţe din 
cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti (1969). În 
anul 1995, a obţinut titlul de doctor 
în ştiinţe economice cu teza 
“Rezultatele financiare şi 
repartizarea acestora. Posibilităţi 
de creştere a profitului şi modalităţi 
de repartizare a acestuia în 
industria minieră.” A urmat forme 
de pregătire profesională în ţară, 
stagii de lucru şi programe de 
perfecţionare, precum: 
„Conducerea şi organizarea 
întreprinderilor” (CEPECA – 
Otopeni 1970); „Relaţiile statelor 
europene din organizaţia 
CEFTA” (Geneva 1994); 
„Autonomia administraţiei locale şi 
a funcţionarului public” (Geneva 
1995); „Securitatea bancară şi a 
corporaţii-lor” (Cannes 1996); 
„Relaţiile financiare internaţionale 
ale Statelor din Golful Arab, 
Europa şi America” (New York 
1996); „Fondurile private cu capital 
de risc” (New York 1998) ş.a. 
 
Ca economist şi-a început cariera 
în calitate de inspector de credite 
şi contabil şef la diverse filiale ale 
Băncii Naţionale a României, unde 
a activat până în anul 1969. Din 
anul 1969 a îndeplinit calitatea de 
director şi profesor la Liceul 
Economic şi de Drept 
Administrativ Petroşani, până în 
anul 1992. Începând cu anul 
universitar 1993 devine şef de 
lucrări, conferenţiar universitar şi, 
din anul 1999, profesor universitar 
la Universitatea din Petroşani – 
Facultatea de Ştiinţe. Din anul 
universitar 2007-2008 a devenit 
pensionar. 
 

Profesorul Gheorghe Ana are 
contribuţii meritorii la dezvoltarea 
învăţământului economic liceal şi 
superior românesc, prin 
elaborarea de programe şcolare, 
module didactice şi proiecte de 
restructurare a acestora. De-a 
lungul carierei sale didactice şi, 
mai apoi, academice, 
prof.univ.dr.ec. Gheorghe Ana a 
acumulat o activitate ştiinţifică 
prodigioasă, orientată 
preponderent în domeniul 
economico-financiar. Aceasta este 
materializată în peste 50 de 
volume publicate, din care 6 cărţi 
şi manuale fără colaboratori, 18 
cărţi şi manuale în colaborare, 
toate referitoare la finanţe, 
management financiar, asigurări şi 
politici fiscale. A participat, de 
asemenea, cu lucrări remarcabile, 
la simpozioane şi seminarii de 
specialitate, majoritatea 
comunicărilor prezentate fiind 
publicate în reviste de specialitate 
şi în tomurile acestor manifestări. 
Cărţile şi manualele elaborate ca 
unic autor se regăsesc, ca lucrări 
citate, în bibliografia unor autori de 
publicaţii universitare de 
specialitate. Activitatea sa 
publicistică este derivată din cea 
ştiinţifică, putându-se sintetiza 
astfel o serie de manuale 
destinate învăţământului liceal şi 
universitar în specialităţile finanţe, 
contabilitate, buget, mecanisme 
financiare (Finanţe, Calcule 
economice şi evidenţa operativă, 
Evidenţa contabilă în comerţ), cărţi 
publicate la edituri de prestigiu, în 
calitate de autor sau de coautor, 
pe teme de finanţe, politici 
financiare, management financiar 
şi managementul firmelor, 
asigurări şi reasigurări, profit 
precum: “Finanţe” (1992; 1999), 
“Finanţele şi politicile financiare 
ale întreprinderilor” (2001), 
“Profitul” (1998), “Folosirea 
sistemului expert în anagementul 
firmei” (1995), “Finanţele 
întreprinderii” (2004), “Cartea 
comerciantului” (1991), “Finanţe şi 
asigurări” (2002; 2004), etc. De 
asemenea, în portofoliul său 
publicistic figurează articole 
publicate în reviste de specialitate, 
precum: „Asigurări şi 

reasigurări” (în “Economistul” 
1998); „O formulă de calcul şi 
implicaţiile ei” (în “Tribuna 
economică” 1991); „Utilizarea 
rezervelor obligatorii monetare în 
politica BNR” (în “Finanţe – Credit 
– Contabilitate” 1995), etc. 
 
În 1992 a fost ales deputat în 
Parlamentul României, calitate în 
care a reprezentat cu cinste 
cetăţenii Văii Jiului în Camera 
Deputaţilor. Calităţile sale 
profesionale l-au recomandat 
pentru ocuparea unor demnităţi 
onorante în cadrul Parlamentului 
României unde, în perioada 1992-
1996 a ocupat funcţia de secretar 
al Comisie de Buget, Finanţe şi 
Bănci. În tot acest timp a fost 
iniţiator a 26 propuneri legislative, 
7 declaraţii politice, 66 de întrebări 
şi interpelări. De asemenea, a luat 
cuvântul în plen de 265 de ori şi în 
alte 193 de şedinţe ale Camerei 
Deputaţilor. Drept dovadă a 
personalităţii sale, o serie de 
publicaţii naţionale de prestigiu fac 
referire la biografia şi activitatea 
sa: “Personalităţile României 
ontemporane” (Rompres 1993); 
“Protagonişti ai vieţii 
publice” (Rompres 1994); “Cartea 
Albastră a De-mocraţiei” (Asociaţia 
Pro Democraţia 1997); 
“Protagonişti ai vieţii 
economice” (Editura Economică 
2002); “Personalităţi române şi 
faptele lor 1950-2000” (Editura 
Venus, Iaşi 2003, 2005). 
 
Din anul 1966 a fost expert 
contabil şi membru al CECCAR şi, 
de asemenea, membru 
fondator al Laboratorului pentru 
Probleme Social Economice 

Petroşani (1973-1989); membru 
fondator al Asociaţiei Generale a 
Economiştilor din România (1990), 
membru fondator al „Fundaţiei 
Inimii” (1997); membru fondator al 
Institutului Social Român – filiala 
Petroşani – Valea Jiului 2008; 
Preşedinte al Asociaţiei Cenzorilor 
Externi Independenţi din România 
în perioada 1998-2001. A 
îndeplinit, de asemenea, funcţia 
de preşedinte al Uniunii Judeţene 
a Caselor de Ajutor Reciproc din 
judeţul Huneodara (UJCAR) şi 
funcţia de preşedinte al Uniunii 
Naţionale a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Salariaţilor din 
România. 
 
Activitatea sa profesională este 
încununată de calitatea de 
membru titular al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, 
dar şi de numeroasele distincţii 
publice care i-au fost acordate: 
“Profesor evidenţiat” (1971), 
Cetăţean de onoare al comunei 
Băniţa, judeţul Hunedoara (2003), 
deţinător al diplomei “Pro Urbe” a 
municipiului Petroşani (2003), 
Cetăţean de onoare al municipiului 
Petroşani (2010), Cetăţean de 
onoare al oraşului Uricani (2007) 
“Diploma de excelenţă” a 
Consiliului judeţean Hunedoara 
(2012) sau “Premiul Exclusiv” 
pentru întreaga carieră (2011). 
 
Odată cu trecerea sa în nefiinţă, 
Gheorghe Ana lasă drept 
moştenire Văii Jiului imaginea unui 
profesionist desăvârşit, a unui 
politician onest, a unei 
personalităţi publice remarcabile şi 
a unui om deosebit. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace ! 
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GHEORGHE ILE 
Primarul municipiului Vulcan 
 
Pentru organizarea ediţiei cu numărul 42 
a celei mai populare manifestări cultural-
artistice din Valea Jiului: “Nedeia 
vulcăneană”, eveniment care a implicat, 
şi în acest an, mii de cetăţeni ai 
Vulcanului în calitate de participanţi la 
competiţiile sportive, promotori ai actului 
artistic sau simpli spectatori ai 
evenimentelor din cadrul nedeii; 
Pentru atenţia acordată personalităţilor 
municipiului Vulcan, tinerilor cu rezultate 
şcolare deosebite şi familiilor care au 
împlinit 50 de ani de căsnicie; 
Pentru toate acestea şi încă pentru multe 
altele, Gheorghe Ile este, în viziunea 
noastră, premiantul acestei săptămâni. 

SĂRBĂTOARE LA AMBASADA ROMÂNIEI DIN ŢARA PREMIULUI NOBEL 
Ştefan NEMECSEK 
 
La începutul săptămâni trecutei, la 
Ambasada ţării noasre de la Stockholm din 
Regatul Suediei, s-a derulat despre prima 
vizită oficială a unui preşedinte al Camerei 
Deputaţilor din România în Ţara Premiului 
Nobel. Printre evenimentele speciale din 
programul vizitei, se numără recepţia 
oferită de Excelenţa Sa, doamna Răduţa 
Matache, ambasadorul României în 
Regatul Suediei.  
 
La sediul Ambasadei României, delegaţia 
română formată din senatorul Alexandru 
Cordoş presedinte al Asociaţiei 
parlamentare de prietenie româno-
suedeze, deputaţii Lucian Bode şi Seres 
Denes, Adelina Palade director general în 
Camera Deputaţilor a României, Mihai Blaj, 
Consulul General al României în Regatul 
Suediei, dr. Olivia Costea, Consulul 
Onorific al României la Solvesborg, Dana 
Dragomir, fostă elevă a maestrului 
Gheorghe Zamfir, stălucit mesager a 
culturii noastre în lume, Constantin Mara, 
artist plastic, Hedi Fried, supravieţuitoare a 
prizonierilor din lagărul de la Auschwitz, în 
vârstă de 90 de ani, originară din zona 
Sighet, doamna Anita Cristea, reprezentant 
al Ministerului Muncii de la Helsinki pe 
probleme sociale şi de muncă ale 
Românilor din Scandinavia, Alexandru 
Ionel, general manager al Agenţiilor de 
Turism Romanian Tours şi Continent 
Holiday Travel, Monica Breda, Sales & 
Economy Manager al aceloraşi agenţii, 
Adelina Palade, director general în Camera 
Deputaţilor ş.a., a avut prilejul să 
întâlnească reprezenţanti ai diasporei. 
„Consider deosebit de importantă 

implicarea mai energică a diasporei în 
dezvoltarea relaţiilor de toate genurile cu 
comunităţile ţărilor de adopţie. Pe lângă 
eforturile personalului diplomatic, ar fi o 
modalitate de a remodela imaginea 
României din toate punctele de vedere” a 
declarat Valeriu Zgonea. 
 
Programul cultural s-a desfăşurat într-o 
atmosferă caldă, de linişte şi bună  
dispoziţie. De o atenţie deosebită s-a 
bucurat momentul acordării unei DIPLOME 
DE ONOARE, doamnei ambasador Răduţa 
Matache, din partea conducerii Uniunii 
ziariştilor Profesionişti din România pentru 
sprijinul acordat Consulatului Onorific al 
României din Sölvesborg, Regatul Suediei 
şi implicarea nemijlocită în acţiunile 
culturale şi cele de integrare a diasporei 
româneşti în societatea scandinavă, pentru 
viziunea generoasă de susţinere a 
promovării valorilor culturale româneşti, ale 
limbii române, a creaţiei jurnalistice şi 
literare în limba română prin proiectul 
cultural "MINERIADA LITERARĂ 

INTERNAŢIONALĂ A LICEENILOR" iniţiată 
de jurnalistul Ştefan Nemecsek. Distincţia a 
fost înmânată doamnei Ambasador de 
către Consulul Onorific dr. Olivia Costea şi 
deputatul Alexandru Cordoş. 
 
Tot ca un semn al aprecierii promovării 
limbii române în Regatul Suediei şi sprijinirii 
TROFEULUI LITERAR Ştefan Nemecsek, 
doamnei Ambasador Răduţa Matache i-a 
fost îmnânată o Diplomă de Excelenţă din 
partea ing. Gheorghe Ile, Primarului 
municipiului Vulcan, localitate de unde au 
pornit mineriadele de tristă amintire şi, de 
curând, mineriada literară a liceenilor. 
 
Împreună cu doamna Monica Breda şi 
domnul Alexandru Ionel a fost conturat şi 
un posibil program de dezvoltare a 
turismului montan în zona Văii Jiului.  
 
Vom reveni cu informații privind finalizarea 
mineriadeli literare şi acordarea trofeului 
literar “Ştefan Nemecsek” în ţara Premiului 
NOBEL. 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Olivia Costea, Valeriu Zgonea, Dana 
Dragomir, Alexandru Dordos 
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Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
În ciuda unui drum 
arhiaglomerat, care-ţi pune la 
încercare răbdarea şi nervii, la 
intrarea spre centrul Capitalei 
Ungariei, Budapesta se 
înfăţişează turistului în toată 
spendoarea sa, de-o parte şi de 
alta a Dunării, demonstrându-şi 
din plin calităţile de metropolă 
destinaţie turistică. Dincolo de 
fascinanta privelişte pe care o 
poţi avea de pe malul Dunării 
spre vechiul oraş Buda (care de 
altfel a fost declarată de 
UNESCO parte a patrimoniului 
universal), Budapesta este 
fascinantă indiferent din ce colţ 
o priveşti, fie de pe dealurile 
Budei, fie din valea Pestei.  
 
Obosiţi de traficul infernal, am 
parcat într-una din execelent 
aşezatele parcări cu plată (280 
forinţi/oră) din centrul oraşului, 
la câţiva paşi de cele mai 
însemnate obiective turistice 
care trebuiesc văzute pentru 
orice turist care vine în Capitala 
Ungariei: Muntele Cetăţii, 
Muntele Gelert, Centrul istoric, 
Insula Margit, Podul cu lanţuri 
sau Palatul Parlamentului.  
 
Chiar dacă nu ţi-ai făcut din timp 
o rezervare, direct sau printr-o 
agenţie de turism, cazarea nu 
este o problemă la Budapesta, 
indiferent de bugetul pe care l-ai 
alocat pentru acest lucru. O 
vastă reţea hotelieră, de la 2 la 
5 stele, dar şi o multitudine de 
pensiuni cochete sau chiar 
apartamente puse la dispoziţie 
de gazde acoperă nevoia de 
cazare chiar şi în week-end, 
când Budapesta devine o 
destinaţie de vacanţă deosebit 
de căutată de europeni, dar mai 
ales de asiatici. Noi am ales să 
ne cazăm la o pensiune de lux 
de pe Dealul Budei, într-un 
cartier de vile care aparţin, în 
marea lor majoritate, elitei 
politice din Capitala Ungariei. 
Costul: 100 de euro/noapte (cu 
mic dejun inclus).  
 
Pentru un turist grăbit, care vrea 
să vadă cât mai multe într-un 
timp cât mai scurt, fără prea 
multă osteneală, o plimbare cu 

vaporaşul poate rezolva  
problema. De pe cheiul malului 
stâng al Dunării, în apropierea 
podului cu lanţuri pleacă, din 
oră în oră, întotdeauna plin de 
turişti, vaporaşul care face un 
mic tur al oraşului, într-o  
elegantă şi, în acelaşi timp, 
fascinantă croazieră pe Dunăre. 
De aici poţi vedea, în toată 
spendoarea lor, clădirile 
remarcabile ale Cetăţii antice a 
Budei, Palatul Regal, 
impresionantul Bastion al 
Pescarilor, Biserica Sf. Matei, 
Parlamentul, Muntele Gelert cu 
termele sale celebre şi 
Citadella. Croaziera te duce 
apoi în jurul celebrei Insule 
Margit (Margitsziget) aşezată în 
plin centru al Budapestei, o 
oază verde, lungă de 2 km, care 
constituie astăzi cel mai valoros 
parc al metropolei.  

O altă privelişte splendidă o 
constituie imaginea celor 7 
adevărate minuni arhitectonice 
care sunt podurile peste Dunăre 
din Budapesta. În chip fericit, 
vizita noastră la Budapesta a 
coincis şi cu una din cele mai 
importante sărbători ale 
oraşului: ziua Podului cu lanţuri, 
cel mai vechi pod peste Dunăre 
din Budapesta, datând din 
1839, când contele Istvan 
Szecheny a avut iniţiativa 
construirii acestuia după 
proiectele inginerului englez 
Willian Clark şi reconstruit în 
1949, după ce a fost distrus de 
bombardamentele din cel de-al 
Doilea Război Mondial. De 
altfel, multe din obiectivele 
istorice ale Budapestei au fost 
distruse în cea mai mare 
conflagraţie mondială de la 
mijlocul secolului trecut.  

 
Unul dintre acestea, este şi 
Palatul Regal, unul din 
simbolurile Ungariei, care a fost 
dărâmat şi reconstruit de nu mai 
puţin de 3 ori. Astăzi, Palatul 
Regal găzduieşte Muzeul 
Naţional al Ungariei, Galeria 
Naţională şi Biblioteca 
Naţională. În curtea interioară a 
Palatului, situată pe Dealul 
Cetăţenii la o înălţime de 180 de 
metri peste nivelul mării, am 
găsit grupul statuar înfăţişându-l 
pe regele maghiar Matei Corvin 
(fiul lui Iancu de Hunedoara) la 
vânătoare. De altfel, în cinstea 
acestuia, ungurii au ridicat o 
replică în miniatură a celebrului 
“Castel al Huniazilor” de la 
Hunedoara.  



13 Afaceri în Valea Jiului 12 

O altă capodoperă a arhitecturii 
mondiale este şi Palatul 
Parlamentului, cea mai mare 
clădire din Ungaria şi, până la 
construirea edificului Palatului 
Parlamentului din România 
(“Casa Poporului”), cea mai 
mare din Europa. Această 
clădire a fost construită în 
perioada 1884-1904, după 
proiectele lui Imre Steindl. Are 
691 de încăperi, o lungime 
totală de 268 metri şi o înălţime 
a cupolei de 96 metri. Clădirea, 
care poate fi vizitată gratuit de 
cetăţenii Uniunii Europene şi de 
studenţii din întreaga lume, 
găzduieşte cea mai însemnată 
operă de artă maghiară (tabloul 
intitulat “Descălecarea 
maghiarilor” de Mihaly 
Munkacsy) şi simbolurile regale 
ale Ungariei: coroana regelui 
Sf. Ştefan, sceptrul, mărul de 
aur şi sabia renascentistă.  
 
Prinvită dintr-o altă perspectivă 
turistică, Budapesta este oraşul 
băilor termale. Primele băi 
termale au fost amenajate aici 
de romani, încă din secolul II, 
dar adevărata explozie a 
termelor datează din vremea 
ocupaţiei otomane (sec. XVI-
XVII), în prezent funcţionând 
încă aici 4 băi turceşti, 
considerate capodopere 
arhitecturale. Tot o capodoperă 
este şi baia termală Gelert, 
situată la baza muntelui Gelert 
(unul din prin principalele 
simboluri ale Budapestei), cu 
mozaicurile, vitraliile şi 
sculpturile originale din sec. 
XIII, unul din  locurile cel mai 
vizitate din Capitala Ungariei. 
Despre aceste băi se spune că 
apa are calităţi miraculoase în 
tratarea diferitelor boli, inclusiv 
a cancerului.  
 
Şi pentru amatorii turismului de 

shopping, Budapesta este o 
destinaţie ideală, prima de 
altfel, care a fost descoperită şi 
de bişniţarii români de după 
1989 care au invadat 
supermarketurile de la 
marginea Capitalei maghiare. 
De altfel, în zona comercială 
destinată marilor mall-uri de la 
marginea Budapestei, românii 
sunt o prezenţă constantă, ceea 
ce a determinat patronii de 
restaurante din zonă să-şi 
redacteze meniurile in-clusiv în 
limba română. Pentru amatorii 
de cumpărături de lux, turiştii au 
la dispoziţie o întreagă stradă 
(Strada Vaczi utza) unde 
funcţionează câteva sute de 
magazine de souveniruri, dar şi 
20 de magazine de superbe 
obiecte de antichităţi. Pe strada 
cumpărăturilor se găsesc 
impresionante obiecte de la 
porţelan dantelat, covoare de 
mătase sau mobilier sculptat şi 
până la farfurii, tablouri sau 
brelocuri inscripţionate cu 
peisaje reprezentative ale 
Capitalei Ungariei.  
 
Părăsim Budapesta cu regretul 
că, în cele două zile în care am 
bătut-o în lung şi-n lat, nu am 
reuşit să vedem şi 
Monumentele Comunismului 
din Piaţa Moskva sau peşterile 
cu proprietăţi terapeutice de 
sub dealurile Budei, că nu am 
găsit răgazul necesar pentru a 
face o scurtă plimbare pe 
fascinanta Insulă Margit sau în 
Parcul oraşului (Városliget) sau 
că nu am putut vizita şi 
impresionantele muzee care 
găzduiesc capodopere ale 
istorie şi artei din patrimonial 
universal. Toate aceste 
“scăpări” constituie însă tot 
atâtea motive de a reveni în 
Capitala Ungariei, o destinaţie 
turistică absolut fascinantă. 
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Oul în bucătărie 
În ţările din nord-vestul Europei, oamenii nu pot 
concepe niciun mic dejun fără un ou. 
Miraculoasa celulă constituie un răsfăţ culinar şi 
o sursă bogată în proteinele şi vitaminele 
necesare pentru a face faţă activităţilor de peste 
zi. Bunăoara, în Olanda, oul este nelipsit de la 
masa de dimineaţă şi asta nu doar în cochetele 
pensiuni turistice, ci şi în bucătăria localnicilor. 
Fie că este vorba despre un banal ou fier moale 
sau tare, fie că este vorba despre o felie de 
pâine friptă în ou, fie că este vorba despre 
recunoscuta omletă, oul este o delicatesă demnă 
de statutul de regină culinară a micului dejun 
pentru olandezi.  
 
Din acest festin culinar de mic dejun, am cules 
pentru dumneavoastră o interesantă reţetă de 
omletă cu legume. Pentru prepararea acesteia 
aveţi nevoie de un ardei gras roşu, 3 ciuperci şi o 
roşie, preucum şi, în mod evident, de câteva 
ouă. Mai întâi, se pun la înăbunşit într-o tigaie 
unsă cu ulei, legulemele şi ciupercile, tăiate în 
felii subţiri, după care se adaugă peste acestea, 
3-4 ouă bătute bine cu 2-3 linguri de lapte 
proaspăt, o linguriţă de făină şi sare după gust. 
După ce omleta s-a rumenit bine pe o parte, 
aceasta se întoarce cu o paletă de lemn pe 
cealaltă parte. Când este gata, omleta se 
răstoarnă pe un platou ornat frumos cu salată 
verde şi câteva felii de roşie, iar deasupra se 
rade un strat generos de brânză telemea sau 
caşcaval, ca să respectăm tradiţia culinară 
olandeză.  
 
Desigur, pentru realizarea unei omlete olandeze, 
putem la fel de bine folosi orice alte combinaţii 
de legume, după gusturi şi preferinţe sau, ca să 
dăm puţină savoare produsului, putem proceda 
în stil bavarez, adăugând reţetei noastre câteva 
felii de bacon şi un grăunte de usturoi. În fine, 
pentru a-i da o faţă autentic românească, reţeta 
cere şi o suplimentare de ingredinte, cu câteva 
cuburi de slăninuţă afumată, cârnăciori şi/sau 
salam. 
 
Indiferent de cum îl preparaţi, oul rămâne însă 
un aliment extrem de generos pentru orice 
gusturi culinare, uşor de preparat şi un mic dejun 
foarte consistent. Că nu degeaba se spune în 
popor că un ou fiert sau fript este echivalentul în 
calorii al unui vagon întreg de varză crudă. 
 
Poftă bună ! 

Catrene cu... tâlc 

Pe val  
 

Ne inundă iar comuna 
Din amonte în aval 
Dar primarul a zis una: 
- Bine că suntem pe val ! 

de Gheorghe Niculescu 

Un eveniment cât se poate 
de bizar a zguduit noaptea 
trecută liniştea oamenilor din 
cartierul Balta Seacă Fără 
Peşti din municipiul Câineni. 
Corespondentul nostru de 
investigaţii, Scriicel Jurnărel 
a fost la faţa locului şi ne-a 
comunicat cele întâmplate. 
 
Pe la orele doisprezece ale 
nopţii trecute, dintr-un 
apartament aflat la parterul 
blocului A1B2 s-au auzit mai 
multe zgomote şi urlete, fapt 
ce a dus la alarmarea unor 
vecini mai curajoşi. Aceştia, 
înarmaţi cu mult tupeu au 
bătut puternic în uşa 
apartamentului cu pricina, 
însă cum nu le-a deschis 
nimeni, au hotărât să intre 
cu forţa în locuinţă. 
 
Ajunşi în sufragerie, locatarii 
curajoşi l-au găsit pe vecinul 
lor, domnul Plictisel 
Lenevilă, angajat de peste 
20 de ani la firma S.T.D.L.N. 
din oraş, aşezat pe podeaua 
din cameră, urlând şi 
zbierând cât îl ţineau 
puterile. Văzând acestea, 
locatarii au chemat de 
urgenţă poliţia şi ambulanţa. 
Din solidalitate umană au 
sosit şi pompierii, cu toate că 
erau ocupaţi cu stingerea 
incendiilor provocate de prea 
mulţi mici şi cârnăciori, 
operaţiune destul de 

riscantă, la care s-au golit 
mai multe butoaie cu bere 
rece. 
 
Ajuns la faţa locului, 
reporterul nostru a constatat 
că trupul domnului Lenevilă 
era acoperit cu câteza sute 
de facturi şi somaţii de la 
bănci şi recuperatori. 
Întrebat fiind cel în cauză 
despre situaţia creată prin 
urletele sale, care au dus la 
trezirea în plină noapte a 
întregului bloc, Plictisel 
Lenevilă a spus 
corespondentului nostru că 
nu a mai putut răbda în 
tăcere durerea apăsătoare a 
datoriilor pe care le are. 
 
Comandantul echipelor de 
pompieri ne-a declarat că 
domnul Lenevilă a avut toate 
motivele să urle de durere, 
deoarece pentru 
descarcerarea lui de sub 
mormanul de facturi şi 
somații care îi apăsau trupul 
a fost nevoie de intervenţia a 
două autospeciale şi a unei 
Unul dintre ofiţerii de poliţie 
aflaţi la locul incidentului a 
relatat trimisului nostru 
special faptul că, în urma 
declaraţiilor domnului 

Lenevilă, s-a stabilit că 
acesta şi-a propus să se 
sinucidă în cursul zilei de 
ieri, însă nu a găsit pe 
nimeni atât de binevoitor, 
încât să-l sinucidă. 
 
Facturile şi somaţiile găsite 
de oamenii legii la faţa 
locului au fost prezentate 
Parchetului cu propunere de 
arestare preventivă, urmând 
să se înceapă cercetările în 
cauză pentru lipsire de 
libertate şi vătămare 
corporală gravă. 
 
Plictisel Lenevilă a fost 
ulterior transportat la Spital, 
însă medicii spun că starea 
lui este stabilă, fiind pentru 
un moment în afara oricărui 
pericol. 
 
(Articolul este un Pamflet și 

trebuie tratat ca atare!) 

Tentativă de sinucidere 
  Pamfletul lui Gîscă 

 prof. Anița BURLACU 
 
Cadrele didactice de la Grădinița PN 
“Lumea Copiilor” Lupeni au desfăşurat pe 
tot parcursul anului școlar 2013-2014 
activităţi şi proiecte educaţionale 
diversificate. Câteva dintre aceste 
activităţi extracurriculare care s-au 
desfăşurat împreună cu preşcolarii şi 
părinţii acestora sunt: „Singur acasă”, 
“Micul creştin”, „Prietenii noştri, 
pompierii”, „Să iubim natura”, “Să 
creştem mari şi sănătoși”. În  luna mai am 
sărbătorit împreună Ziua Europei-
„Steluţele europene” şi pe 15 mai, de 
Ziua  Internaţională a Familiei, în cadrul 
proiectului naţional „Curcubeul 
schimbării”, am desfăşurat activităţi 
deosebite  cu preşcolarii şi părinţii 
acestora: „Confecţionăm jucării din fructe 
şi legume”, „Facem salată de fructe”.  
 
Nelipsite au fost serbările de sfârşit de 
an, iar cel mai aşteptat eveniment a 
fost  excursia care a avut următorul 
traseu: Peștera Bolii- Muzeul Mineritului-

Teatrul I.D. Sârbu.  
 
Toate activităţile au avut un real impact 
asupra copiilor, dar şi a părinţilor care  
s-au implicat cu mult entuziasm în 
derularea proiectelor. Mulţumim tuturor 
persoanelor (părinților, cadrelor didactice, 
partenerilor noştri) pentru  implicare în 
cadrul evenimentelor prezentate mai sus. 
Cadrele didactice implicate în aceste 
activităţi au fost: prof. Burlacu Anita,  prof. 
Cotocel Daniela, prof. Ghinea Mariana, 
prof. Moldovan Melinda, prof. Tripon 
Lidia.   

O VACANŢĂ BINE MERITATĂ 
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La puţină vreme după asasinarea 
marelui rege Burebista, Imperiul 
Dacilor s-a împărţit, după spusele 
autorilor antici, în 4, iar mai apoi în 
5 regate. Istoria oficială susţine 
(încă!) că nu se cunoaşte mai nimic 
despre acea perioadă, însă 
adevărul este cu totul altul şi poate 
fi probat cu numeroase mărturii 
păstrate din vremea aceea, dar şi 
cu o serie întreagă de cercetări, 
lăsate în operele lor, de numeroşi 
istorici străini, care au vieţuit în 
timpuri mai apropiate de noi. Din 
păcate, cea mai mare parte a 
cercetătorilor români scormonesc 
şi astăzi în căutarea unor așa zise 
dovezi, care să conteste absolut tot 
ceea ce reprezintă realitatea de 
fapt a lucrurilor. 
 
Un personaj real, extrem de 
inportant, însă rămas necunoscut 
publicului larg, îl reprezintă 
generalul Cotiso, unul dintre 
oamenii cei mai de încredere ai lui 
Burebista şi totodată un împătimit 
adversar al romanilor. Ajuns 
principe al unuia dintre cele cinci 
regate ale dacilor, Cotiso s-a văzut 
nevoit să poarte lupte multe și 
grele împotriva latinilor, care  
s-au întins cu stăpânirea până la 
Dunăre, hotarul natural al 
pământului Daciei. 
 
Încă din vremea în care slujea ca 
general al armatelor lui Burebista, 
Cotiso s-a aventurat în pământurile 
stăpânite de romani, cucerind 
pentru daci numeroase forturi şi 
întărituri militare. În tot acest timp, 

Cezar, care era dictator la Roma, 
nu a luat nici o măsură împotriva 
armatei generalului dac, cu toate 
că, anumite cohorte romane, care 
apărau acele puncte fortificate, au 
fost nimicite de daci. Latinii se 
temeau de eventualitatea unui 
conflict armat cu puternica armată 
a lui Burebista, ştiind că nu ar fi 
avut cum să le facă față dacilor, iar 
integritatea şi unicitatea Imperiului 
puteau fi puse într-un real pericol. 
Curând însă, Burebista a fost 
asasinat, urmând destinul tragic al 
lui Cezar, iar Cotiso a preluat 
conducerea unui stat dacic, format 
în zonele Banatului şi Olteniei. De 
aici, trecea adesea Dunărea, 
jefuind şi pustiind adesea, prin 
incursiuni militare rapide şi foarte 
bine organizate, provinciile romane 
Moesia şi Panonnia. 
 
În jurul anului 30 î.Hr., regele 
Cotiso reuşise să adune o armată 
destul de numeroasă pentru acea 
vreme, bine pregătită din punct de 
vedere militar, disciplinată şi atent 
organizată pe detaşamente, fiecare 
având un scop bine definit. 
Cavaleria dacilor era una mult mai 
rapidă decât cea a romanilor, 
înzestrată cu armament ușor, care 
să le permită atacuri în viteză și să 
nu le îngreuneze retragerea, în caz 
de nevoie. Soldaţii care formau 
infanteria erau bărbați puternici și 
viteji, hotărâți să lupte până la 
ultimul, iar în caz de eșec preferau 
moartea în locul fugii ruşinoase sau 
a prizonieratului. 
 

Nimeni nu poate spune cu 
exactitate câte incursiuni militare a 
desfăşurat Cotiso în pământurile 
romane, însă un lucru este cât se 
poate de cert: în mai puţin de un 
deceniu, dacii şi-au readus în 
stăpânirea lor teritorii însemnate 
din Tracia, Moesia şi Panonnia, 
ajungând chiar să treacă prin tăişul 
săbiilor părţi din Macedonia şi 
Illyria. Văzând prăpădul care se 
abătuse asupra Imperiului și 
neputinţa armatelor romane de a 
stăvili expansiunea lui Cotiso, 
Octavian Augustus hotărăşte să 
pună capăt acestui conflict printr-o 
dublă căsătorie dinastică, între el şi 
fiica regelui dac, şi între Cotiso şi 
fiica sa, Iulia. Din lucrarea lui 
Seutonius, intitulată Bibliografia lui 
Augustus, aflăm că datorită unor 
evenimente întâmplate atunci, 
această dublă căsătorie nu a mai 
avut loc. Toate acestea par să se fi 
întâmplat imediat după anul 31 
î.Hr, an în care, la Actium, s-a dat 
marea bătălie dintre armatele 
romane conduse de Augustus şi 
cele conduse de Marc Antoniu, pe 
care l-au susţinut cu numeroşi 
soldaţi şi regii daci Cotiso şi 
Dicomes. De altfel ei au fost şi 
singurii aliaţi ai lui Antoniu, care au 
rămas fideli până la capăt 
înţelegerii cu acesta. Tracii l-au 
trădat şi au trecut de partea lui 
Augustus, însă dacii au rămas de 
partea lui Antoniu şi au murit până 
la ultimul. 
 
Undeva spre sfârșitul anului 30 
î.Hr. sau începutul anului 29 î.Hr., 

romanii hotărăsc să contraatace, 
iar Augustus îi însărcinează cu 
respingerea atacurilor dacilor şi 
redobândirea supremaţiei în Tracia 
şi Moesia, pe generalii Lentulus şi 
Crassus. Strategia s-a dovedit 
câştigătoare, căci Crassus l-a 
atacat pe Cotiso din faţă, iar 
Lentulus a venit cu legiunile sale 
din spate, traversând Germania. 
Prins în cursă, Cotiso a fost respins 
peste Dunăre, însă, după cum au 
rămas scrise mărturiile din vremea 
aceea, spuse chiar de romani, nu a 
fost vreodată înfrânt cu adevărat. 
Cât au durat luptele dintre romani 
și Cotiso, ne spun istoricii latini, la 
Roma a fost o continuă stare de 
panică, iar pregătirile pentru 
eventualitatea unui asediu au fost 
făcute în permanenţă. În rândul 
cetăţenilor romani se lansase 
zvonul (dovedit în timp ca fiind 
adevărat) că regele dacilor își 
pregătea armatele în Tracia, pentru 
a ataca şi cuceri Roma. Istorici şi 
scriitori celebri ai Romei, precum 
Titus Livius, Seutonius sau Horaţiu, 
vedeau dărâmate zidurile Romei şi 
pe dacul Cotiso încoronat împărat 
pe tronul Cezarilor. Cât de mare a 
fost bucuria la Roma, odată cu 
respingerea dacilor peste Dunăre, 
o cunoaştem și din versurile scrise 
 
de marele poet latin Horațiu, atât 
de speriat altădată, și care și-a 
redobândit atunci liniștea, cântând 
versurile acestea: „Lăsați acum 
toate grijile mari la porţile oraşului, 
Căci Cotiso cu armata dacilor a 
fost bătut!” 

este o marcă înregistrată a  
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Vasile îi explică lui Ion cum e cu politica:  
- Apropo, despre liberalism. Şi despre 
egalitatea dintre sexe. Eu consider că 
soţia mea are dreptul să faca tot ce vrea. 
Numai să fie gustos. 
*** 
- Doctore, se plânge Bulă, nu prea sunt 
sigur de mine.  
- Stai liniştit, zice doctorul, siguranţa 
absolută o au doar imbecilii.  
- Sunteţi sigur, domnule doctor?  
- Absolut. 
*** 
Vine primul fiu acasă:  
- Tată, dă-mi cinci milioane că am lăsat-
o pe una gravidă.  
Vine şi al doilea fiu:  
- Tată, dă-mi şapte milioane că am lăsat-
o pe una gravidă.  
Vine şi fiica:  
- Tată, am rămas gravidă.  
Tatăl: - În sfârşit mai avem şi încasări. 
*** 
Pe plajă, două doamne se uită la un tip 
tânăr:  
- Cum ţi se pare acest băiat?  

- Judecând după zgârieturile de pe 
spate, cred că este un băiat foarte bun ! 
*** 
Câţiva băieţi de 14-15 ani stau pe 
scaune în tramvai. O bătrâna lângă ei, în 
picioare: 
- Ehe, nu mai sunt cavaleri în ziua de 
azi... 
Unul dintre băieţi remarcă şi el:  
- Cavaleri sunt, da’ nu mai sunt locuri. 
*** 
Şeful către secretară: 
- Domnişoară, ce faceţi duminică? 
Secretara, cu speranţă în glas, 
răspunde:  
- Nimic. 
- Atunci permiteţi-mi să va reamintesc: 
astazi nu este duminică ! 
*** 
-Florico, eu m-am săturat să mănânc 
mereu aceeaşi mâncare. Vezi că în 
cartea de bucate sunt mai multe 
capitole!  
- Auzi, Vasile, şi eu m-am săturat. Vezi şi 
tu că şi în Kamasutra sunt mai multe 
capitole! 

COTISO – regele dac care a făcut să tremure ROMA 



16 Afaceri în Valea Jiului 

Turismul de aventură prinde viaţă de Sânziene, în staţiunea Straja 
Lucian ISPAS 
 
Păstrând o tradiţie ale 
cărei rădăcini în timp sunt 
vechi de aproape o 
jumătate de mileniu, 
momârlanii din Valea 
Jiului întâmpină 
sărbătoarea Sânzienelor, 
prin organizarea unei 
nedei populare în muntele 
Straja.  
 
Evenimentul va avea loc, 
graţie investitorului local 
în turism Emil Părău şi 
autorităţilor locale şi în 
acest an în staţiunea 
Straja din Lupeni. 
“Sărbătoarea nedeii de 
Sânziene are deja un loc 
binemeritat în cadrul 
activităţilor tradiţionale, 
religioase şi turistice pe 
care le găzduieşte 
staţiunea Straja. Toate 
aceste elemente stau şi la 
baza ediţiei din acest an a 
nedeii de Sânziene, care 
va avea loc marţi, 24 
iunie, la Straja”, spune 
Emil Părău.  
 
Nedeia de Sânziene 
prilejuieşte localnicilor şi 
turiştilor aflaţi în staţiunea 
Straja din Valea Jiului nu 
doar un program folcloric 
deosebit, ci şi 
cunoaşterea unora dintre 
cele mai frumoase 
obiceiuri ale momârlanilor 
din zonă. Atracţia 
principală a nedeii din 
Straja o reprezintă 

concursul de cai, un 
obicei la fel de vechi ca 
nedeia în sine, la care 
gospodarii momârlani ies 
călare să se întreacă pe 
traseul care începe din 
Lupeni şi urcă până în 
staţiunea turistică. Cel 
care ajunge primul ia 
premiul cel mare fiind 
declarat, totdată "omul 
nedeii". 
 
Sărbătoarea din acest an 
a Sânzienelor la Straja, 
deschide şi o nouă 
oportunitate pentru 
turismul montan pe timp 
de vară în această 
frumoasă staţiune 
turistică. Este vorba 
despre deschiderea unui 
parc de aventură pe care 
Asociaţia Pro Straja îl va 
pune în funcţiune cu 
acest prilej. Parcul a fost 
amenajat în în zona 
împădurită cuprinsă între 
Crucea Eroilor din Straja 
şi pârtia de slalom, chiar 
deasupra drumului care 

duce spre cruce. Noul 
parc de aventură din 
Straja are ateliere 
cumulate pe o distanţă de 
circa 225 m cuprinzînd, 
printre altele, două 
tiroliene mari de 62 şi, 
respectiv 47 metri, o 
tiroliană scurtă pentru 
copii, în lungime de circa 
24 metri. Parcul cuprinde 
de asemenea ateliere de 
deplasare suspendată pe 
frînghii, buşteni şi bârne 
de lemn, precum şi 
panouri de căţărare 
pentru adulţi şi copii.  
 
Operarorii de cabane 
turistice din Straja speră 
că deschiderea acestui 
inedit parc de aventură va 
constitui un important 
centru de atracţie pentru 
turişti care să fie în 
măsură să asigure, alături 
de drumeţiile montane şi 
alte puncte de atracţie, o 
revigorare a turismului de 
vară în apreciata staţiune 
din Valea Jiului.  


