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Zeci de mii de insigne şi numeroase 
efecte numismatice au fost expuse la 
Petroşani la cea de-a 40-a expoziţie a 

colecţionarilor din România 
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Primarul 
Vulcanului a 
înscris 
proiectul de 
modernizare 
a cantinei 
sociale  
într-o 
competiţie 
naţională de 
proiecte 
sociale  

Detalii în pag.  a 7-a 

Se reia 
furnizarea 
apei calde în 
sistem 
centralizat la 
Petroşani Detalii în pag.  a 2-a 

Liderul PDL 
Dorin Gligor a 
fost ales 
vicepreşedinte 
al Consiliului 
judeţean 
Hunedoara Detalii în pag.  a 6-a 

Ca răspuns la intervenţia 
deputatului Monica Iacob-Ridzi, 

Programul Naţional de 
screening pentru femei a fost 
reluat şi în judeţul Hunedoara 
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Din iulie se reia furnizarea apei 
calde în sistem centralizat la 
Petroşani 
Tiberiu VINŢAN 
 
La intervenţia primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi, 
termocentrala Paroşeni va 
relua, în zilele următoare, 
imediat după finalizarea 
lucrărilor anuale de 
întreţinere, furnizarea apei 
calde pentru locuinţele care 
sunt racordate la acest 
serviciu în sistem centralizat 
din municipiul Petroşani.  
 
Potrivit primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi, deşi societatea 
Termoficare SA Petroşani, 
care se ocupă de distribuţia 
agentului termic în această 
localitate se află în 
insolvenţă, în baza unui 
contract cu clauze speciale 
semnat cu furnizorul de 
agent termic, cetăţenii care 
sunt racordaţi la sistemul 
centralizat de furnizare a 
agentului termic la Petroşani 
vor beneficia, în perioada 
următoare de livrarea apei 
calde. “Am încheiat, în acest 
sens, un contract cu 
menţiuni speciale, prin 
societatea Termoficare SA, 
astfel încât să putem livra 
apa caldă locuitorilor din 
Petroşani care au rămas 
fideli acestui serviciu furnizat 
în sistem centralizat”, a 
precizat Tiberiu Iacob Ridzi, 

într-o conferinţă de presă 
care a avut loc la primăria 
din Petroşani.  
 
În prezent, societatea care 
se ocupă de gestionarea 
reţelelor de distribuţie a 
agentului termic în 
municipiul Petroşani, 
Termoficare SA, se află în 
insolvenţă. Municipalitatea 
din Petroşani a demarat 
însă şi înfiinţarea unei noi 
societăţi care să preia 
activitatea de furnizare a 
agentului termic în 
municipiul Petroşani, astfel 
încât aceasta să se poată 
derula în condiţii optime. De 
reţinut este, de asemenera 
şi faptul că Petroşaniul este 
localitatea cu cel mai mare 
număr de racordări la 
sistemul centralizat de 
livrare a agentului termic 
pentru încălzire şi apă caldă 
din Valea Jiului.  

Doi consilieri noi în componenţa 
Consiliului local de la Petroşani 

Lucian ISPAS 
 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani are în componenţa sa, 
din această lună, două nume noi. 
Forul legislativ al municipiului 
Petroşani a aprobat decizia de 
validare în funcţia de consilier local 
a lui Petrişor Ciuică (din partea  
PP-DD), respectiv a lui Daniel 
Cantemir Blag (din partea PDL).  
 
Schimbările din componenţa 
Consiliului local al municipiului 
Petroşani au survenit ca urmare a 
eliberării din funcţie a consilierilor 
Daniel Stepan (de la PP-DD) şi 
Tiberiu Emeric Pop (de la PDL). 
Stepan a fost demis din funcţia de 

consilier local după ce partidul din 
partea căruia a candidat pentru o 
funcţie de consilier local la 
Petroşani a decis excluderea sa 
din rândurile acestei formaţiuni 
politice. În ceea ce-l priveşte pe 
consilierul local Tiberiu Emeric 
Pop, retragerea acestuia din 
componenţa Consiliului local de la 
Petroşani este un gest firesc 
generat de faptul că domnia sa a 
câştigat concursul organizat de 
municipalitatea din Petroşani 
pentru un loc în structura executivă 
a administraţiei locale. Astfel, 
Tiberiu Pop va ocupa funcţia de şef  
al Serviciului pentru Situaţii de 
Urgenţă (SVSU) din cadrul 
Primăriei municipiului Petroşani.  

Pensionarii mineri sunt invitaţi să 
depună documentele justificative 

pentru decontarea subvenţiei la 
energie pe semestrul I al anului 2014 

Lucian ISPAS 
 
Pensionarii mineri care beneficiază 
de gratuităţi la energie sunt invitaţi 
să-şi depună, până la finele lunii 
iulie, documentele justificative 
necesare pentru întocmirea 
deconturilor. Aceste documente 
trebuiesc depuse la sediul celor trei 
subunităţi miniere din cadrul 
Societăţii Naţionale de Închideri 
Mine Valea Jiului, respectiv EM 
Paroşeni, EM Petrila şi EM Uricani, 
la care fiecare dintre beneficiarii 
acestor drepturi sunt arondaţi.  
 
Potrivit unui comunicat emis de 
SNIMVJ, în vederea întocmirii 
decontului necesar plăţii drepturilor 
cuvenite pensionarilor mineri pentru 
semestrul I al anului 2014, 
beneficiarii acestor drepturi trebuie 
să depună la serviciile financiar-
contabile ale sucursalelor miniere la 
care sunt arondaţi, facturile ENEL şi 
TERMOFICARE aferente 
consumurilor înregistrate până la 
data de 30 iunie 2014.  
 
Plata drepturilor cuvenite urmează a 
fi efectuată în perioada următoare, la 
o dată care va anunţată în timp util.  
 
Potrivit unui document al 
Departamentului pentru Energie, 
remis drept răspuns la interpelarea 
adresată de senatorul Haralambie 

Vochiţoiu cu privire la reglementarea 
drepturilor aferente pensionarilor 
mineri, se arată că, în prezent, 9987 
de pensionari îndeplinesc condiţiile 
pentru acordarea acestor gratuităţi, 
dintre care doar 9613 au depus 
documentaţia necesară în cursul 
anului 2013.  
 
Gratuităţile pentru pensionarii mineri 
din Valea Jiului sunt acordate în 
baza Deciziei Comisiei Europene  
nr. C(2012) 1020/2 notificată în baza 
prevederilor Deciziei Consiliului  
nr. 2010/787/UE privind acordarea 
ajutorului de stat pentru facilitarea 
închiderii minelor de cărbune 
necompetitive. Pensionarii care 
îndeplinesc condiţiile de ieşire din 
sistem la 45 de ani, cu 20 de ani 
vechime în subteran primesc dreptul 
la decontarea unui consum de 3000 
kW anual energie electrică,  
respectiv 3 raţii de 850 kg de 
cărbune (pentru cei căsătoriţi) şi 2 
raţii de 850 kg de cărbune (pentru 
cei necăsătoriţi).  
 
Anul 2014 ar putea fi ultimul an în 
care pensionarii mineri vor mai 
beneficia de gratuităţi la facturile 
pentru energie electrică şi termică, 
dacă Guvernul nu va obţine un nou 
acord pentru prelungirea acestor 
drepturi până la data încetării 
prevederilor Deciziei 2010/787/UE, 
respectiv 31 decembrie 2018.  

Senatorul Haralambie Vochiţoiu 
a preluat conducerea 
organizaţiei judeţene a UNPR 
Lucian ISPAS 
 
Senatorul Haralambie Vochiţoiu a fost mandatat 
de conducerea centrală a UNPR să preia 
interimatul la conducerea organizaţiei judeţene 
Hunedoara a acestei formaţiuni politice. Decizia a 
fost luată de biroul politic central al Uniunii 
Naţionale pentru Progresul României ca urmare a 
votului exprimat de consilierii judeţeni ai UNPR 
care au votat pentru schimbarea din funcţia de vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean Hunedoara a pesedistului Ioan Rus. 
 
„Vrem să jucăm alături de PSD, indiferent dacă avem sau nu majorităţi. 
Vom rămâne şi în judeţul Hunedoara principalul aliat al PSD”, a declarat 
noul preşedinte al UNPR Hunedoara. În ceea ce-i privește pe consilierii 
care au votat pentru eliberarea din funcţie a PSD-istului Ioan Rus, 
Vochiţoiu apreciază că „în acest moment nu se impun sancţiuni întrucât 
greşeala e admisă, repetarea greşelii însă nu va mai fi acceptată”. 
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Lucian ISPAS 
 
În  urmă cu două săptămâni, 
deputatul Monica Iacob Ridzi a 
depus la Camera Deputaţilor o 
întrebare adresată ministrului 
Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, cu 
privire la situaţia Programului 
Naţional de screening pentru 
femei. Deputatul de Valea Jiului 
îi atrăgea atenţia, în acest fel, 
ministrului Sanătăţii asupra 
faptului că, deşi datoriile pentru 
serviciile executate anul trecut 
în cadrul acestui important 
Program Naţional pentru 
Sănătate au fost achitate, în 
judeţul Hunedoara acesta a 
rămas blocat.  
 
„Consider că aplicarea acestui 
Program Naţional de Sănătate, 
ca şi al altora de acest fel, sunt 

în măsură să asigure creşterea 
gradului de sănătate al 
cetăţenilor români precum şi 
beneficii considerabile pentru 
Ministerul Sănătăţii, prin 
reducerea numărului de pacienţi 
cu boli agravate, nedepistate la 
timp, al căror tratament implică 
cheltuieli mult mai mari. În 
acelaşi timp însă, am 
convingerea că acest program 
trebuie să continue, dincolo de 
problemele de natură financiară 
care au generat şi în acest caz, 
ca în multe altele similare, şi 
unele sincope”, preciza Monica 
Iacob-Ridzi în documentul 
adresat ministrului Sănătăţii.   
 
Ca urmare a acestei intervenţii 
parlamentare, zilele trecute, 
Direcţia pentru Sănătate 
Publică a judeţului Hunedoara a 

anunţat că a reînnoit comanda 
pentru biletele de trimitere tip 
necesare efectuării examenului 
gratuit în cadrul programului de 
depistare a cancerului de col 
uterin. Mai mult, reprezentanţii 
DSP susţin că procedura de 
diagnosticare gratuită va fi 
reluată începând cu data de 1 
iulie 2014 la cabinetele celor 
130 de medici cuprinşi în acest 
program.  
 
„Mă bucur că acest program de 
sănătate, prin care femeile au 
şansa să facă un examen 
Papanicolau gratuit, va fi reluat 
începând cu luna iulie, aşa cum 
mă bucur că demersul meu 
parlamentar a avut ecoul pe 
care l-am sperat la Ministerul 
Sănătăţii. Cred că este vorba 
despre un program de sănătate 

necesar şi util în aceeaşi 
măsură, fapt confirmat de altfel 
şi de datele statistice din anul 
precedent”, a declarat deputatul 
Monica Iacob Ridzi. 
 
Potrivit cifrelor statistice 
raportate de DSP Hunedoara, 
în cursul anului trecut, în judeţul 
Hunedoara, 5698 de femei au 
beneficiat de gratuitate la 
efectuarea testului Papanicolau 
în cadrul Programului Naţional 
de screening, în 362 dintre 
cazuri semnalându-se şi 
existenţa unor probleme de 
sănătate.  

Ca răspuns la intervenţia deputatului  
Monica Iacob-Ridzi, Programul Naţional de screening 
pentru femei a fost reluat şi în judeţul Hunedoara 

Au început asfaltările la 
Pasul Vâlcan 

Lucian ISPAS 
 
În scurt timp, accesul în staţiunea turistică 
Pasul Vâlcan va fi mult mai uşor. Graţie unui 
proiect european implementat la Vulcan la 
autorităţile locale şi judeţene, drumul judeţean 
care face legătura între centrul municipiului 
Vulcan şi staţiunea turistică Pasul Vâlcan va fi 
complet modernizat. Deja, pe o primă porţiune 
de drum a fost turnat asfaltul, urmând ca 
operaţiunea să fie finalizată până la toamnă.  
 
Primarul municipiului Vulcan Gheorghe Ile 
spune că asfaltarea drumului spre Pasul 
Vâlcan va impulsiona activităţile turistice în 
zonă, fiind o condiţie de bază pentru ca în 
staţiune să în ceapă dezvoltarea construcţiilor 
de cabane, pensiuni şi restaurante turistice.  

Restricţiile de circulaţie păe Defileul Jiului se 
prelungesc până la 15 noiembrie 
Lucian ISPAS 
 
Cu toate că, iniţial, se 
stabilise data de 20 iulie 
2014 ca termen de 
finalizare a lucrărilor 
speciale din Defileul Jiului, 
Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România 
anunţă participanţii la 
trafic că în perioada 
01.07.2014 – 15.11.2014 
circulaţia rutieră pe 
sectorul DN 66, pe 
sectorul de drum cuprins  
între km 93+500 - km 
126+000, Bumbeşti Jiu-
Petroşani va fi închisă, în 
con tinuare, în fiecare zi, 
de Luni până Vineri, în 
intervalele orare 07.00 – 
12.00 şi 14.00 – 19.30. În 
zilele de Sâmbătă şi 
Duminică şi în afara 
intervalelor orare 
menţionate anterior, 
circulaţia rutieră se va 
desfăşura în condiţii  
normale.  

 În zilele în care circulaţia 
este închisă, traficul rutier 
se va desfăşura pe 
următoarele variante de 
ocolire:  
 � drumul naţional DN 67, 
km 83+100 (Târgu Jiu – 
Râmnicu Vâlcea) – DN 7, 
km 170+752 (Râmnicu 
Vâlcea – Sibiu – Sebeş - 
Simeria) – DN 66, km 
210+555 (Simeria - Haţeg 
- Petroşani)  
 � drumul naţional DN 67, 
km 83+100 (Târgu Jiu – 
Drobeta Turnu Severin) – 
DN 6, km 337+825 
(Drobeta Turnu Severin – 
Orşova - Caransebeş) – 
DN 68, km 5+300  
(Caransebeş - Haţeg) – 
DN 66, km. 70+336 
(Haţeg - Petroşani)  
 � drumul naţional DN 
66, km 83+100 (Târgu 
Jiu - Filiaşi) – DN 6, 
264+995 km (Filiaşi – 
Strehaia – Drobeta Turnu 
Severin – Orşova - 
Caransebeş) – DN 68, 

km 0+000  
(Caransebeş - Haţeg) – 
DN 66, km 70+336 (Haţeg 
- Petroşani).  
  
În aceste zile, va fi 
permisă doar circulaţia 
autovehiculelor cu regim 
de circulaţie prioritară  
menţionate în OUG 
195/2002, art. 32, alin. (2) 
lit. a) şi b), atunci cand se 
deplasează în acţiuni de  
intervenţie sau în misiuni 
care au caracter de 
urgenţă. Conducătorii auto 
sunt rugaţi să respecte 
restricţia de circulaţie 
instituită şi semnalizarea 
rutieră temporară, se arată 
într-un comunicat de 
presă a CNADNR.  
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Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi 

Tiberiu VINŢAN 
 
La Vulcan, evenimentele 
care ţin de mândria 
naţională, de patriotism şi 
respect pentru valorile 
istorice ale României, au 
un loc de cinste în 
preocupările autorităţilor 
administraţiei locale. 
 
La fel s-a întâmplat şi 
săptămâna trecută când 
la Vulcan a fost 
sărbătorită, într-un mod 
inedit, “Ziua Drapelului 
Naţional”. Chiar şi în lipsa 

primarului municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile, 
plecat într-o delegaţie, 
autorităţile locale au 
marcat aşa cum se 
cuvine acest eveniment 
de însemnătate 
naţională. 
 
Spre admiraţia cetăţenilor 
din Vulcan, drapelul 
României a fost purtat 
într-o defilare ad-hoc de 
la sediul Primăriei din 
Vulcan până în zona 
Pieţei Centrale, însoţit de 
o “gardă de onoare” din 

care au făcut parte 
viceprimarul municipiului 
Vulcan, Cristian 
Merişanu, directorul 
tehnic al Primăriei, Alin 
Fara, directorul economic 
Luminiţa Leonte, şeful 
Poliţiei Comunitate, Mihai 
Mezabrovschi şi alţi 
funcţionari ai 
administraţiei locale. 
 
Festivitatea s-a încheiat 
prin intonarea imnului de 
stat de către fanfara 
municipiului Vulcan.  

Costel Avram a găsit soluţia 
pentru a menţine  
SC Apa Serv Valea Jiului pe 
linia de plutire 

Tiberiu VINŢAN 
 
Cu toate că societatea 
regională de distribuţie a 
apei potabile în Valea 
Jiului - SC Apa Serv 
Valea Jiului SA 
Petroşani - a reuşit, 
graţie unui management 
performant girat de 
echipa directorului 
general Costel Avram 
să redreseze balanţa 
economică a firmei, fără 
să afecteze preţul de 
facturare al serviciilor, 
societatea se confruntă 
acum cu serioase 
dificultăţi financiare. 
Acestea sunt generate, 
pe de o parte, de faptul 
că în ultimele luni a 
scăzut consumul de apă 
contorizat şi a crescut 
numărul facturilor 
neachitate, iar pe de 
altă parte, de faptul că 
Apa Serv trebuie să 
plătească datoriile 
istorice ale societăţii 

către Apele Române. 
“Când am venit eu la 
Apa Serv, nu se plătise 
nici un leu către Apele 
Române, astfel încât 
datoria pe care am 
eşalonat-o la plată era 
de 12,6 milioane de lei. 
O bună parte a acestei 
datorii a fost deja 
achitată, dar pentru a 
putea menţine tariful 
facturat de noi către 
populaţie, am solicitat o 
păsuire de 4 luni. Graţie 
unei întâlniri pe care am 
avut-o cu directorul 
general al Apelor 
Române, cu ajutorul 
senatorului Cosmin 
Nicula, am obţinut 
această păsuire, fapt 
care menţine pe linia de 
plutire SC Apa Serv 
Valea Jiului. Pe vară, 
vom merge aşa, apoi 
vom mai vedea ce este 
de făcut”, ne-a declarat 
Costel Avram, directorul 
Apa Serv Valea Jiului.  

Ia românească a fost sărbătorită, de Sânziene, la Amsterdam 
Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Sărbătoarea Sânzienelor a fost 
sărbătorită de românii din Amsterdam 
(Olanda) care au îmbrăcat ia 
tradiţională şi au pregătit bucate 
alese la un restaurant cu specific 
românesc din capitala Olandei. 
Printre promotorii acestui inedit mod 
de promovare a României adevărate 
în ţara lalelelor s-a numărat şi Nina 
Dinu (în imagine, în stânga , fost 
jurnalist în Valea Jiului, stabilită acum 
la Amsterdam. 
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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 ! 

Primăria Petroşani sprijină proiectul 
lui Avram Iancu 
Tiberiu VINŢAN 
 
Printre susţinătorii 
ambiţiosului proiect pe 
care şi l-a propus sportivul 
petroşenean Avram Iancu, 
se numără acum, cu fapte 
concrete, şi municipalitatea 
din Petroşani. 
 
Consiliul local al 
municipiului Petroşani a 
votat proioectul iniţiat de 
primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi prin care se alocă un 
sprijin financiar de 9000 de 
lei pentru acoperirea unei 
părţi din cheltuielile 

sportivului petroşenean, 
ocazionate de obiectivul 
său temerar. Avram Iancu 
şi-a propus să treacă înot 
Canalul Mânecii, în vara 
acestui an, şi să devină 
astfel primul român care 
reuşeşte o astfel de 
performanţă. În acest 
scop, eforturile temerarului 

sportiv se derulează acum 
pe două planuri. În primul 
rând acesta trebuie să 
strângă banii necesari 
pentru a putea întreprinde 
cu succes acest prooiect 
şi, în al doilea rând, trebuie 
să dobândească o formă 
fizică puternică, pentru a-şi 
realiza visul.  

Karatista Roxana Ionescu din Petroşani 
reprezintă România la CM din Azerbaijan 

Lucian ISPAS 
 
Municipiul Petroşani se poate mândri cu 
încă un sportiv de talie mondială, după ce 
campioana naţională la taekwon-do WTF 
Roxana Ionescu, componentă a secţiei de 
arte marţiale a CS  Ştiinţa Petroşani a fost 
convocată la lotul naţional al României, în 
vederea participării la Campionatul Mondial 
de cadeţi. Evenimentul va avea loc în 
perioada 24-26 iulie, la Baku, în Azerbaijan. 
  
Sportiva, în vârstă de 12 ani, este elevă la 
Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” din 
Petroşani şi a fost selecţionată, în 
premieră, la lotul naţional. „În primă fază, 
voi merge la pregătire pe data de 1 iulie, 

urmând ca să fac deplasarea propriu zisă. 
Este o veste mare pentru mine, care m-a 
bucurat enorm. Munca mea a fost 
răsplătită”, a declarat Roxana Ionescu 
pentru presa locală.  
 
La rândul său, antrenorul tinerei sportive, 
prof. Claudiu Moldovan este mândru că 
eleva sa a reuşit să se califice la o astfeld e 
competiţie. „Sperăm să reprezinte 
Petroşaniul cu cinste şi să obţină un 
rezultat cât mai bun. Eu cred în ea şi sper 
chiar la o medalie mondială”, spune 
Moldovan.  
 
În perioada următoare, Roxana Ionescu va 
participa la o pregătire centralizată alături 
de toţi ceilalţi sportivi convocaţi la lotul 

naţional. Ea este pe deplin conştientă de 
responsabilitatea pe care o are acum, când 
trebuie să reprezinte la o competiţie cu 
caracter mondial, nu doar clubul din care 
face parte, ci selecţionata ţării sale.  
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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); 

Eurodeputatul Iuliu Winkler a evaluat la Belfort 
stadiul proiectului de parteneriat româno-francez 
“Valea Jiului-Valea Energiei” 
Lucian ISPAS 
 
Deputatul european Iuliu 
Winkler (UDMR, PPE) s-a 
întâlnit, săptămâna trecută la 
Belfort (Franţa), cu 
reprezentanţii Şcolii 
Superioare de Afaceri şi 
Inginerie – ESTA – din 
Belfort, Franţa, cu care a 
discutat despre stadiul şi 
perspectivele cooperării 
dintre această instituţie şi 
Universitatea Petroşani şi 
Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara. 
 
Cele trei instituţii de 
învăţământ superior au pus 
bazele unei colaborări în 
cadrul proiectului ”Valea 
Jiului – Valea energiei”, care 
a început să prindă contur, în 
urmă cu doi ani, la iniţiativa 
deputatului european. 
 
Remodelarea politicilor în 
domeniul educaţiei şi instruirii 
tinerilor în contextul reluării 
procesului de industrializare 
la nivelul UE au fost 
principalele subiecte 
abordate de Iuliu Winkler în 
discuţiile avute cu 
reprezentanţii ESTA care  
s-au desfăşurat în cadrul 
celei de a treia ediţii a 
”Întâlnirilor actorilor din 
domeniul energiei”, 
eveniment care are loc, odată 
la doi ani, la Belfort. ”Întreaga 
Europă devine din ce în ce 
mai conştientă de nevoia de 
reindustrializare. În acest 
context, dar ţinând cont şi de 

recentele evoluţii din sudul 
continentului, vedem că 
importanţa domeniului 
energetic este în plină 
expansiune. (...) Modelul 
clusterului ”Valea energiei” 
din Belfort ne arată clar calea 
de urmat, şi anume cea a 
colaborării dintre universitate, 
administraţia publică şi 
sectorul industrial. E un 
model în care sectorul IMM 
joacă un rol esenţial, acesta 
fiind furnizor, subcontractant, 
dar şi prestator de servicii 
pentru marea industrie. 
Există şanse reale de a 
valorifica şi în Valea Jiului, în 
judeţul Hunedoara, un astfel 
de model industrial cu 
condiţia recunoaşterii 
importanţei pe care o are 
cooperarea dintre mediul 
universitar, administraţia 
publică şi mediul privat de 
afaceri. Cred că cea mai 
bună investiţie este cea în 
tineri, iar în acest sens voi 
continua să susţin coperarea 
dintre ESTA şi Universitatea 
Petroşani şi Facultatea de 
Inginerie din Hunedoara. Mai 
cred că este nevoie de 
răbdare şi perseverenţă 
pentru a construi parteneriate 
durabile de care să 
beneficieze toţi partenerii 
implicaţi, iar în cazul de faţă 
mă refer la studenţii 
hunedoreni, la sectorul 
industrial din judeţ, dar şi la 
partea franceză”, a declarat 
deputatul european al 
UDMR. 
 

Cele trei instituţii de 
învăţământ superior 
colaborează în domeniul 
schimbului de studenţi şi 
cadre didactice, în cel al 
studiilor postuniversitare, dar 
şi în cadrul unui proiect care 
vizează înfiinţarea, în 
Hunedoara, a unui laborator 
de cercetare în robotică. 
  
Iuliu Winkler a participat la 
”Întâlnirile actorilor din 
domeniul energiei” la invitaţia 
preşedintelui Camerei de 
Comerţ şi Industrie a 
Teritoriului Belfort, Alain Seid, 
a preşedintelui Camerei de 
Comerţ şi Industrie a Regiunii 
Franche-Comte, Gilles Curtit, 
şi a preşedintelui clusterului 
”Valea energiei” din Belfort, 
Jean-Luc Habermacher. 
Înfiinţarea clusterului ”Valea 
energiei” a reprezentat pentru 
zona Belfort-Montbelliard din 
Franţa un implus extraordinar 
pentru dezvoltarea întregii 
regiuni, la ora actuală, printre 
actorii economici şi industriali 
importanţi prezenţi aici se 
numără ALSTOM și General 
Electric.  

Evaluarea naţională a 
absolvenţilor de gimnaziu 
arată că hunedorenii sunt 
mai slab pregătiţi ca anul 

trecut cu 3% 
Lucian ISPAS 
 
Primele rezultate oficiale publicate de 
ISJ Hunedoara cu privire la Evaluarea 
Naţională din județul Hunedoara 
relevă faptul că procentul de 
promovare este mai mic faţă de cel 
întreghostrat la examenul naţional din 
2013 cu aproape 3 procente. 
La examenul de capacitate din acest 
an, în judeţul Hunedoara au participat 
3.270 de absolvenţi de clasa a VIII-a. 
Dintre aceştia, 64,13% au obținut 
medii finale mai mari de 5. De precizat 
este faptul că niciun elev nu a obţinut 
performanţa maximă, respectiv nota 
10 la toate probele, în condiţiile în care 
anul trecut anul trecut s-au înregistrat 
18 medii finale de 10,00. Potrivit 
prileor rezulatte publicate după 
examenul din acets an, doar patru 
elevi (trei fete şi un băiat) din judeţşul 
nostru au obținut nota 10 la limba şi 
literatura română, în vreme ce 59 de 
elevi (52 din mediul urban şi 7 din 
mediul rural) au obţinut nota 10 la 
Matematică. Niciun elev nu a obținut 
nota 10 la Limba şi literatura maternă. 
Statistica arată că alţi 256 de elevi au 
obţinut medii finale cuprinse între 9 şi 
9,99. Medii cuprinse între 8 şi 8,99 au 
obţinut 449 de elevi, în vreme ce 465 
au obţinut medii între 7 şi 7,99. Alţi 
495 de absolvenţi au obţinut medii 
cuprinse între 6 şi 6,99 şi 488 au 
obținut medii între 5 și 5,99. Nu au 
promovat examenul un număr de 
1.117 de elevi. 448 dintre aceştia au 
obţinut medii cuprinse între 4 şi 4,99, 
368 au obţinut medii finale cuprinse 
între 3 şi 3,99, 212 au obţinut medii 
cuprinse între 2 şi 2,99, iar 89 de 
absolvenţi s-au înacadrat doar în 
intervalul 1,00 – 1,99. 
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Primarul Vulcanului a înscris proiectul de modernizare a cantinei 
sociale într-o competiţie naţională de proiecte sociale finanţate 
de grupul Rompetrol 
Lucian ISPAS 
 
Cantina socială din Vulcan are 
nevoie de investiţii şi dotări 
urgente. Panourile solare pentru 
asigurarea apei calde menajere 
sunt principalul obiectiv de 
investiţii, având în vedere uzura 
fizică şi morală a boilerelor care 
asigură la momentul de faţă apa 
caldă şi nu în ultimul rând 
consumul mare de energie. 
Cele 3 aragaze au o vechime 
de peste 13 ani sunt uzate fizic 
şi moral şi au dimensiuni prea 
mici pentru nevoile cantinei.  
 
Pentru a obţine finanţarea 
necesară schimbării acestei 
situaţii, primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile, a înscris 
proiectul pentru modernizarea 
Cantineri de ajutor social din 
municipiul Vulcan în cadrul 
programului “Împreună pentru 
fiecare”, program finanţat de 
Rompetrol, sub genericul 
“Energia vine din suflet”.  
 

Edilul vulcănean speră acum 
ca, prin votul juritului şi 
susţinerea comunităţii să obţină 
selectarea proiectului 
comunităţii locale din municipiul 
Vulcan, astfel încât, cu banii 
obţinuţi de la compania 
petrolieră, să fie achiziţionate 2 
aragaze de dimensiuni mai mari 
pentru prepararea hranei 
nevoiaşilor dar şi să fie realizate 
alte investiţii la fel de importante 
precum: amenajare zonei verzi 
din faţa cantinei, cu alei de 
acces; achiziţionarea şi montare 
a de 2 becuri de iluminat public; 
achiziţionarea unei lăzi 
frigorifice, a 3 apărătoare pentru 
neoane, montarea unui sistem 
de alarmă, având în vedere 
zona limitrofă unde este situată 
cladirea. De asemenea, 
Gheorghe Ile prfecizează în 
descrierea proiectului, faptul că 
nici mesele şi scaunele de la 
cantina socială, primite tot 
printr-o donaţie, nu mai 
corespund normelor europene 
şi la ultimul control efectuat de 

Direcţia de Sănătate Publică 
(DSP) s-a recomandat 
schimbarea lor.  
 
Numărul persoanelor 
beneficiare de hrană zilnică la 
această cantină de ajutor social 
este în prezent de 50, dar 
persoanele care sunt pe lista de 
beneficiari ai alimentelor 
comunitare sunt la Vulcan de 
3.200. Acestea sunt grupurile 
ţintă principale care apelează la 
serviciile cantinei.  
 
“Cantina, construită în 1994 şi 
extinsă în 2002, necesită aceste 
lucrări şi dotări urgente. 
Clădirea nu este racordată la 

reţeua de gaze naturale şi 
investiţia în panouri solare şi 
dotările strict necesare vor 
asigura servicii mai bune 
persoanelor beneficiare”, este 
de părere Gheorghe Ile. 
 
Pentru ca proiectul 
administraţiei locale de la 
Vulcan să aibă şanse mari de a 
fi selectat în vederea finanţării, 
cetăţenii care vor să dea o 
mână de ajutor pot face acest 
lucru printr-un simplu vot 
acordat acestui proiect, pe situl 
competiţiei, respectiv 
www.impreunapentrufiecare.ro, 
în perioada 7-21 iulie 2014.  

Consiliul judeţean Huneodara are un 
nou vicepreşedinte 

Lucian ISPAS 
 
Liderul PDL Hunedoara 
Dorin Gligor este, de 
săptămâna trecută, 
vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean 
Hunedoara, după ce noua 
majoritate din cadrul forului 
legislativ judeţean (PNL-
PDL-PPDD-UNPR) a decis 

să-l schimbe din funcţie pe  
social-democratul Ioan 
Rus, care a ocupat funcţia 
de vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean 
Hunedoara în ultimii doi 
ani, ca urmare a aplicării 
protocolului USL.  
 
Noul vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean spune 
că are calităţile necesare 
pentru a ocupa această 
demnitate publică, 
considerând însă că cea 
mai imoportantă funcţie a 
sa este aceea de OM. “Să 
fii vicepreşedinte al unui 
Consiliu Judeţean 
înseamnă în primul rând 
responsabilitate. 
Responsabilitate pentru 
oameni, pentru activitate, 
pentru unitatea teritorial-

administrativă şi, nu în 
ultimul rând, pentru tine ca 
individ. Responsabilitatea 
atrage după sine 
realizarea proiectului, 
recompensa onoarei şi 
împlinirea pe care nu ţi-o 
poate da decât respectul 
de sine. Să ţi se ofere 
ocazia să te implici în 
dezvoltarea judeţului tău 
este o binecuvântare. 
Hunedoara înseamnă 
hunedoreni, iar 
hunedorenii suntem noi, 
indiferent de funcţiile pe 
care le ocupăm în 
societate. Prima funcţie pe 
care o am rămâne aceea 
de OM, iar omul Dorin 
Gligor nu poate să se lase 
înşelat de vicepreşedintele 
CJ Hunedoara Dorin 
Gligor”, a declarat Gligor.  
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Zeci de mii de insigne şi numeroase efecte numismatice au fost expuse 
la Petroşani la cea de-a 40-a expoziţie a colecţionarilor din România 

Tiberiu VINŢAN 
 
Arc peste timp, după 40 de ani, 
reuniunea naţională a 
colecţionarilor de insigne din 
România revine la Petroşani, 
oraş care a găzduit de altfel 
cele mai multe dintre întâlnirile 
numismaţilor din ţara noastră: 
24.  
 
Nu mai puţin de 91 de pasionaţi 
ai insignografiei din ţara noastră 
au răspuns prezent la invitaţia 
de a participa nu doar la 
tradiţionala reuniune naţională a 
colecţionarilor, ci şi la cel de-al 
VI-lea Congres Naţional de 
Insignografie. Tot cu acest 
prilej, numismaţii români au 
sărbătorit şi 5 ani de la 
înfiinţarea Asociaţiei Naţionale a 
Colecţionarilor de Insigne din 
România. Toate aceste 
evenimente au avut loc, pe de o 
parte datorită strădaniei 
organizatorice a profesorului 
Tiberiu Kelemen, unul dintre 
promotorii numismaticii din 
Valea Jiului şi din România şi, 
pe de altă parte, graţie 
sprijinului acordat de autorităţile 
locale de la Petroşani acestui 
eveniment. De altfel, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi, apreciază 
consecvenţa cu care cele mai 
importante momente din viaţa 
numismaţilor români sunt legate 
de municipiul Petroşani, 
considerând că acest lucru 
reprezintă o adevărată carte de 
vizită pentru această localitate 
şi pentru Valea Jiului, în 
general.  
 
Ca de fiecare dată la un astfel 
de eveniment, atât panourile 
tematice care au constituit 
latura expoziţională a întâlnirii 
de la Petroşani dar, mai ales, 
piesele de colecţie aduse de cei 
mai renumiţi numismaţi ai 
României la tradiţionala sesiune 
de schimburi şi  
vânzări-cumpărări de efecte 
numismatice au constituit 
punctul de atracţie al 
participanţilor, dar şi al 
publicului din Valea Jiului.  
 
Întâlnirea de la Petroşani a 
colecţionarilor de insigne a 

prilejuit şi decernarea unei noi 
ediţii a premiilor “Floare de colţ” 
precum şi o sesiune de 
comunicări ştiinţifice având ca 
subiect diverse teme 
insignografice.  
 
Dincolo de frumuseţea unui 
astfel de eveniment, expoziţia 
de insigne de la Petroşani a 
constituit pentru foarte mulţi 
oameni, dar mai ales pentru 
tineri, o adevărată lecţie de 
istorie. Iar asta nu atât datorită 
multiplelor semnificaţii ale 
întâlnirii colecţionarilor din acest 
an, pe care le-am amintit în 
debutul acestui articol, ci pentru 
că fiecare dintre zecile de mii de 
exponate prezentate la 
reuniunea naţională a 
colecţionarilor de insigne din 
România este o adevărată filă 
de istorie. Pentru că, aşa cum 
arată şi prof. Tiberiu Kelemen, 
“insigna a jucat întotdeuna un 
rol important care dovedeşte 
fără tăgadă apartenenţa celui 
care o purta la un anumit statut 
pe scara socială, la un partid 
politic sau casă regală, la o 
mişcare sportivă ori culturală, 

participarea la un eveniment de 
excepţie ş.a.m.d.”. 
 
Tot pentru istorie, consemnăm 
în cele ce urmează numele 
participanţilor la cea de-a 40-a 
ediţie a Reuniunii Naţionale a 
Colecţionarilor de Insigne din 
România, poptrivit catalogului 
evenimentului: Alton Balcu, 
Tiberiu Kelemen, Daniel 
Urmărea, Ioan Olaru, Andrei 
Puşcaşu, Dumitru Puşcaşu, 
Emanuel Puşcaşu,  (toţi din 
Petroşani), Vasile Avramescu, 
Mihai Cimpoi, Alexandru 
Cimpoi, Marius Ivănescu (toţi 
din Rm. Vâlcea), Andrei Ballif, 
Olga Ninu, Petre Ninu, Andrei 
Remescu, Sergiu Remescu, 
Maria Remescu (toţi din Tg. 
Jiu), Gheorghe Bocan, Stelian 
Brînzei, Ioan Siminiceanu, 
Tudor Mugurel Tudora (toţi din 
Botoşani), Erno Beke, Attila 
Istvan Beke, Norbert Istvan 
Beke, Lenke Beke,  (toţi din Tg. 
Secuiesc), Lucian Bornemisa, 
Ioan Lung, Alexandru Gheorghe 
Turi (toţi din Deva), Gheorghe 
Boer (din Tg. Mureş), Vlad 
Bucur, Ileana Puiu, Andrei 

PascuConstantin Ţurcan (doţi 
din Craiova), Eugen Călianu, 
Ştefan Dina, Constantin 
Dumitrescu, Mihai Iacob, Ana 
Iacob, Gheorghe Ion, Petru 
Pater, Andrei Mihai Petre, 
Lucian Petre, Elena Popescu, 
Marius Popescu, Ioan Ştefan, 
Andreea Raluca Tudor, Mihăiţă 
Tudoran, Ioan Vaum   (toţi din 
Bucureşti), Constantin Ciurea, 
Vilică Munteanu, Gheorghe 
Vasiliu (toţi din Bacău), Marin 
Crişu, Ştefan Samoilă, (ambii 
din Braşov), Aurel Deca, PS 
Galaction, Aurel Ionescu, 
Gabriel Mitu, Vasile Neacşu (toţi 
din Alexandria), Aaron Fazekas 
şi Ioan Cornel Suciu (din Cluj), 
Alexandra Ivan şi Mihai Silviu 
Ivan (din Focşani), Costin şi 
Gheorghe Ciutacu (din Colilia-
Ialomiţa), Silviu Dobraş (din 
Oradea), Istvan Gother, 
Ladislau şi Laszlo Gergely (din 
Odorheiu Secuiesc), Vasile 
Gherlea (din Hunedoara), Dorel 
şi Mariana Cornelia Huh, Mircea 
şi Raul Rovinar (din Vălişoara), 
Costel Giurcanu (din Bârlad), 
Constantin Lupu (din 
Timişoara), Slobodan Mijlatovic 
(din Pancevo), Timotei Neiconi 
(din Haţeg), Ioan Muşei (din 
Hârlău), Sergiu Luigi (din 
Galaţi), Titus Ştefanov (din 
Arad), Radu Tabără (din Sibiu), 
Ileana şi Claudiu Pardos, 
Nicolae, Crina şi Simona Tudor 
(toţi din Vulcan), Marius 
Alexandru, , Milena, Viorel şi 
Ecaterina Stroe (toţi din Petrila).  
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Mănăstirea Prislop, locul de reculegere şi 
credinţă al românilor 
Sorin BLADA (Agerpres) 
 
De peste şase sute de ani, într-o poiană din Munţii 
Retezat, românii creştini şi-au găsit un loc de 
rugăciune. Este un loc în care oamenii vorbesc în 
şoaptă, se ajută, chiar dacă numai atunci s-au văzut 
pentru prima oară. Mănăstirea Prislop este locul în 
care ei uită de cotidian şi în care se roagă pentru 
familie sau prieteni. Este impresionant să vezi cum 
românii se transformă atunci când ajung la 
Mănăstirea Prislop, se regăsesc în valorile moştenite 
de la străbuni — oameni care au trăit cu frica lui 
Dumnezeu şi cu respect faţă de semeni.  
 
Credincioşii vin din toate colţurile ţării atraşi de 
liniştea pe care o degajă Retezatul, Mănăstirea 
Prislop şi mormântul părintelui Arsenie Boca — 
pentru că zecile de mii de oameni care ajung la 
Prislop îşi doresc să vadă locul în care se odihneşte 
acum cel pe care l-au numit, cu evlavie, în timp, 
Sfântul Ardealului. Este sfântul lor, al românilor 
necăjiţi care îşi caută alinarea şi speranţa în acest 
colţ de rai al Retezatului. 
 
La Mănăstirea Prislop se ajunge cu uşurinţă. 
Şoseaua ne poartă pe DN66, spre Haţeg. La o 
intersecţie, în satul Silvaşu de Jos, călătorul vede un 
indicator care-i arată că mai sunt puţini kilometri 
până la mănăstire. Locurile se schimbă uşor, se 
simte aerul tare de munte, iar drumul, în stare relativ 
bună, se îngustează. Este, poate, prima încercare la 
care eşti supus în drumul spre Retezat. Din faţă vin 
alte maşini care coboară de la Prislop. Nu este loc 
pentru ca două să treacă lejer una pe lângă cealaltă. 
Amabil, fiecare şofer încearcă să-i facă loc colegului 
de drum. Cu calm şi puţină dexteritate, o 
recunoaştem, problema se rezolvă, iar noi continuăm 
să urcăm spre Mănăstirea Prislop. 
 
Primul lucru pe care îl observi când ajungi acolo este 
locul în care a fost ridicată mănăstirea. Un spaţiu 
larg, în care biserica se află în centrul unei poieniţe. 
Pe margine străjuiesc dealuri împădurite, iar în 
partea stângă se vede clopotniţa din piatră şi lemn 
ridicată de părintele Arsenie Boca. Biserica se vede 
mai bine după ce intri în curtea mănăstirii, trecând 
printr-o poartă din stejar sculptat în stil 
maramureșan. Clădirea mică poate primi circa 250 
de credincioşi la slujbă. Dacă e cald şi sunt mulţi 
oameni, atunci serviciul religios se mută în altarul de 
afară.Documentele de aici arată că Mănăstirea 
Prislop a fost ctitorită de Sfântul Nicodim, cel care a 
îndrumat şi reorganizat monahismul românesc din a 
doua jumătate a secolului al XIV-lea. Mărturiile 
despre continuitatea vieţii de aici o pomenesc pe 
Domniţa Zamfira, fiica domnitorului muntean Moise 
Vodă Basarab din Bucureşti. Refugiată în Ardeal 
după moartea tatălui ei, domniţa a auzit de izvorul cu 
putere vindecătoare de lângă mănăstire.  
Legenda spune că Domniţa Zamfira s-a vindecat 
după ce a băut din apa acestuia şi, în semn de 
recunoştinţă, a restaurat biserica mănăstirii şi a 
refăcut pictura în frescă, între anii 1564-1580. De 
aceea, este considerată ca al doilea ctitor al 
Mănăstirii Prislop, loc în care îşi are, de altfel, şi 
mormântul. 
 
Secolele au trecut peste aşezământul monahal, iar 
unele nu au fost deloc uşoare. Biserica a fost 
incendiată din ordinul generalului Bucow, în timpul 
tulburărilor religioase din anul 1762, când călugării 
ortodocşi de aici nu au vrut să treacă la  
greco-catolicism. Focul a distrus pictura, în mare 
parte. S-au păstrat totuşi opt scene din “Acatistul 
Maicii Domnului” în registrul superior al pronaosului, 
iar în exterior se mai poate vedea icoana hramului 
Sfântul Ioan Evanghelistul şi fragmente din Judecata 

de Apoi. După aproape două veacuri de la 
incendiere, într-o zi din toamna anului 1948, 
mănăstirea redevine ortodoxă, aşa cum a fost trei 
veacuri şi jumătate înainte, iar Mitropolitul Ardealului, 
Nicolae Bălan, îl aduce personal la Prislop pe 
Ieromonahul Arsenie Boca.Era 25 noiembrie 1948, 
iar părintele Arsenie Boca primea dificila misiune să 
restaureze mănăstirea aflată într-o stare jalnică. 
 
În paralel, din lipsa călugărilor, mănăstirea a fost 
transformată în mănăstire de maici cu viaţă de obşte. 
Împreună cu obştea condusă de Maica stavroforă 
Zamfira Constantinescu, prima stareţă a Mănăstirii 
Prislop, părintele a început o muncă asiduă, patru ani 
mai târziu fiind concepută şi ridicată clopotniţa de 
lângă biserică. A urmat consolidarea dealului din 
apropierea bisericii cu puieţi de brazi şi pini 
decorativi, biserica a fost înzestrată cu un iconostas 
şi cu mobilier nou, toate concepute după desenele 
părintelui Arsenie Boca. Lucrările de restaurare a 
bisericii au început în 1955 şi au durat mai mulţi ani, 
timp în care s-au reparat pereţii exteriori, acoperişul, 
s-a tencuit naosul şi altarul, iar pardoseala a fost 
schimbată. S-au construit două case noi şi s-a 
introdus curentul electric. 
 
Conducerea de atunci a statului a fost însă 
nemiloasă cu mănăstirea. Din anul 1960 în clădirile 
de aici s-a deschis un azil de bătrâni care a 
funcţionat vreme de 17 ani. Abia în 1976 s-a 
redeschis mănăstirea de maici, ele continuând 
eforturile pentru înfrumuseţarea locului şi păstrarea 
obiectelor de valoare religioasă. Cinci icoane lucrate 
de părintele Arsenie Boca, considerat al treilea ctitor 
al mănăstirii, împodobesc iconostasul bisericii. 
Sunt multe lucruri bune care s-au întâmplat la Prislop 
în cei 50 de ani de când mănăstirea a redevenit 
ortodoxă, însă numele acesteia este legat acum, 
indisolubil, de personalitatea părintelui Arsenie Boca. 
Pelerinii care vin aici, oameni din toată ţara, găsesc 
momentele de linişte sufletească pe care şi le 
doresc. Sunt credincioşi pentru care nu contează că 
este frig sau caniculă, că bate vântul sau plouă 
torenţial; ei doresc să-i mulţumească lui Dumnezeu 
pentru ceea ce au primit în dar sau cer ajutor pentru 
clipele dificile ale vieţii.  
 
La mormântul părintelui se ajunge ușor, pe o potecă 
de piatră, care şerpuieşte prin pădure. Cu vorba 
numai şoaptă, oamenii urcă spre locul despre care 
se spune că este plin de o pace aparte. Cât timp stau 
la rând, citesc rugăciuni sau se roagă. Unora li se 
poate citi pe buze, alţii au ochii înlăcrimaţi. 
Unii poartă ghivece cu flori, lumânări şi câte un 
obiect al unor apropiaţi care n-au putut birui drumul 
până la Prislop. Înconjurat de crini albi, mormântul 
părintelui Arsenie Boca se află în cimitirul mănăstirii.  
Cu teama de a nu le deranja momentele de linişte 
sufletească, ne apropiem uşor de un alt grup. O 
femeie are ochii înecaţi în lacrimi şi o floare în mână. 
S-a rugat la mormânt, dar nu se îndură să plece. 
“Suntem bolnavi, necăjiţi şi aici ne găsim speranţa. 
Sper ca părintele să ne-o dea.Am mai fost şi ne 
simţim bine. Părintele ne ascultă şi ne ajută”, ne 
spune cu o voce înceată, gâtuită de emoţie, şi apoi 
se uită în jos pentru că nu ar vrea să o vedem că a 
început să plângă. O ajută ploaia, care începe să 
cadă din ce în ce mai tare, iar noi îi mulţumim frumos 
pentru că a stat de vorbă cu noi. “După ce venim aici, 
parcă zburăm. Noi ştim că părintele a fost puternic, 
în cuvânt, dar şi acum este puternic, în tăcere”, ne 
spune o femeie venită cu un grup de credincioşi 
tocmai de la Călăraşi. O alta, din Satu-Mare, se 
destănuie: “Simt că la toate mănăstirile este o 
binefacere să te rogi la Dumnezeu. Mă simt mai 
liniştită şi fiecare se simte așa. Ne rugăm pentru 
familie, pentru prieteni. Apoi, Dumnezeu face ce vrea 

El.” Ca ea gândesc mulţi bărbaţi şi femei. Urcă sau 
coboră uşor de la mormântul părintelui Arsenie Boca. 
Sunt mulţumiţi că se pot ruga şi atinge crucea din 
lemn, chiar dacă afară a început să toarne cu găleata 
şi pe cer au apărut câteva fulgere.  
 
Mănăstirea Prislop are mai multe zile speciale, 
într-un an. Pe lângă cele două hramuri: 8 mai — 
Sfântul Ioan Evanghelistul, 14 septembrie — Ziua 
Crucii, la mănăstire se mai prăznuiesc 13 septembrie 
— Sfântul Ioan de la Prislop, 28 noiembrie — ziua de 
pomenire a părintelui Arsenie Boca, şi 26 decembrie 
— Sfântul Nicodim. În aceste zile numărul 
credincioşilor care vin în pelerinaj depăşeşte zece 
mii, spun autorităţile.  
 
“Ar fi nevoie oare de o biserică nouă la Mănăstirea 
Prislop?”, o întrebăm pe maica stareţă Pavelida 
Munteanu. “Este o preocupare a noastră. Până acum 
doi ani nu s-a pus această problemă, dar ea se 
discută după ce la mănăstire au început să vină din 
ce în ce mai mulţi credincioşi care îşi doresc să intre 
şi în biserică. Mulţi vin însă în pelerinaj la mormântul 
părintelui Arsenie Boca. Este o decizie importantă 
pentru că, pe de altă parte, vara slujbele se fac la 
altarul de afară, iar dacă iarna este mai grea, atunci 
oamenii nu prea pot urca aici. Părerea mea este că 
se poate ridica o biserică mai mare aici, ca să încapă 
toată lumea”, spune maica stareţă. O asemenea 
hotărâre este greu de luat pentru că, mai întâi, 
trebuie să se ţină cont de felul în care a fost gândită 
curtea interioară a mănăstirii, de către părintele 
Arsenie Boca. “Părintele iubea frumosul şi spunea că 
'frumosul este Dumnezeu'. El nu agrea stilul 
aglomerat. El dorea ca mănăstirea să fie un loc de 
reculegere. Ne-a spus că de dincolo ne va ajuta şi 
dealurile se vor umple de lume. Cu sfatul dânsului 
am făcut tot ceea ce este aici”, explică maica stareţă. 
I-am mulţumit maicii stareţe pentru bunăvoinţa şi 
răbdarea de care a dat dovadă, acceptând să ne 
vorbească despre mănăstirea pe care o reprezintă. 
Cu multă înţelepciune, ne-a ajutat să nu ne simţim 
stingheri într-un loc sfânt. De aceea, am păstrat 
pentru finalul acestei scrieri gândurile sale pentru 
credincioşii care vin la Mănăstirea Prislop. “Oamenii 
trebuie să vină aici cu dorinţa de a-şi schimba viaţa, 
din răutate spre bine. Să ne punem de acord cu voia 
lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca ne cerea să 
ne corectăm viaţa înspre bine. Acesta trebuie să fie 
scopul celor care vin aici, de a cunoaşte adevărata 
cale a întâlnirii cu Domnul Hristos. Părăsirea faptelor 
rele şi îndreptarea vieţii după voia lui Dumnezeu. 
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Profesorii care au încasat ilegal 
sporul de Valea Jiului îşi 
păstrează banii 
Lucian ISPAS 
 
Cadrele didactice din 
localităţile Lupeni, Petroşani 
şi Vulcan nu vor mai restitui 
sporurile salariale cunoscute 
sub numele de “sporul de 
Valea Jiului”, primite în anii 
precedenţi şi considerate 
necuvenite de către Curtea 
de Conturi.  
 
Decizia vina ca urmare a 
adoptării în plenul Camerei 
Deputaţilor, săptămâna 
trecută, a proiectului de lege 
privind exonerarea de la 
plată a unor sume de către 
personalul plătit din fonduri 
publice. În baza noii legi, s-a 
aprobat exonerarea de la 
plată pentru sumele 
reprezentând venituri de 
natură salarială, pe care 
cadrele didactice încadrate 
în unitățile de învăţământ din 
localităţile Lupeni, Petroşani 
şi Vulcan, judeţul 
Hunedoara, ar fi trebuit să le 
restituie ca urmare a 
deciziilor de impunere emise 
de angajatori, drept 
consecinţă a controlului 
Curţii de Conturi sau al altor 
instituţii cu atribuții de 
control, care au constatat că 
s-au acordat sporuri salariale 
necuvenite din punct de 
vedere legal.  
 
Iniţatorii proiectului de lege 
arată că acest fenomen, de 
care personalul didactic nu 
se face vinovat, a generat 
adevărate drame într-o zonă 
geografică defavorizată din 
cauza solicitării recuperării 
prejudiciilor constatate de 

către instituțiile de control, 
din salariile acestora. 
 
Prezenta lege este rezultatul 
eforturilor depuse de 
deputaţii hunedoreni 
Eleonora-Carmen Hărău — 
PNL şi Natalia Intotero — 
PSD, care au susţinut atât în 
grupurile parlamentare din 
care fac parte, cât şi în 
plenul Camerei Deputaţilor, 
necesitatea şi oportunitatea 
adoptării prezentului act 
normativ.  
 
Potrivit unui comunicat de 
presă emis de Cabinetului 
depuitatului PNL Carmen 
Hărău, adoptarea acestei 
legi a fost posibilă datorită 
negocierii realizate de 
Eleonora-Carmen Hărău, 
care a obţinut sprijinul 
Grupurilor parlamentare ale 
PNL şi PD-L din Camera 
Deputaţilor. Aceasta 
precizează că, fără acest 
demers, legea ar fi fost 
respinsă în plenul Camerei 
Deputaţilor, deoarece partide 
din arcul guvernamental 
UDMR-PC-Minorităţi s-au 
opus vehement adoptării 
iniţiativei. 
 
Chiar şi aşa, adoptarea 
acestei legi a stârnit deja 
controverse în rândul 
bugetarilor din Valea Jiului, 
care au pierdut la rândul lor 
unele sporurui de natură 
salarială în urma controalelor 
Curţii de Conturi şi care 
nebeneficiind de o lege 
similară, trebuie acum să 
dea înapoi statului sume 
importante de bani.  

La ultima şedință a Consiliului 
Local al municipiului Vulcan a fost 
adoptată hotărârea privind planul 
de acţiune întocmit în baza 
Strategiei Guvernului stabilit în 
baza procesului de identificare şi 
selecţie a principalelor nevoi ale 
comunităţilor locale cu un număr 
semnificativ de romi . 
 
În vederea reducerii decalajului de 
oportunităţi existent între 
persoanele aparţinând minorităţii  
rome şi restul societăţii, Guvernul 
României a adoptat o serie de 
măsuri sectoriale având ca 
principale obiective: 
 
Educaţia - Asigurarea accesului 
egal, gratuit şi universal al 
cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome la educaţie de 
calitate la toate nivelurile în 
sistemul public de învăţământ, 
pentru a sprijini creşterea 
economică şi dezvoltarea 
societăţii bazate pe cunoaştere. 
 
Ocuparea: - Stimularea creşterii 
ocupării forţei de muncă a 
persoanelor aparţinând minorităţii  
romilor şi creşterea atractivităţii 
pentru investiţii. 
 
Sănătatea: - Stimularea măsurilor 
de promovare a sănătăţii care să 
contribuie la creşterea accesului 
cetăţenilor aparţinând minorităţii 
romilor la serviciile de sănătate 
publică şi la creşterea speranţei 
de viaţă. 
 
Locuire şi mică infrastructură: 
Asigurarea de către instituţiile 
centrale, locale şi partenerii 
sociali, a condiţiilor de locuit 
decente în comunităţile 
defavorizate din punct de vedere 
economic şi social, precum şi 
asigurarea accesului la servicii 
publice şi mică infrastructură 
 
Cultură:- Păstrarea, dezvoltarea şi 
afirmarea identităţii culturale 
(limba, obiceiuri, patrimoniu) a  
minorităţii romilor. 
 
Infrastructură socială: 
Dezvoltarea, de către instituţii, a 
unor măsuri care, prin serviciile pe 
care le oferă, răspund unor nevoi 
sociale ale categoriilor 
defavorizate, inclusiv a membrilor 

minorităţii romilor în domeniile: 
protecţia copilului, justiţie şi ordine 
publică., administraţie şi 
dezvoltare comunitară. 
 
Expertul local pentru romi are 
următoarele atribuții legate de 
acest plan : 
-urmăreşte introducerea planului 
de acţiune locală privind 
incluziunea minorităţii rome în 
strategia de dezvoltare a localităţii, 
- transmite planul local de acţiune 
către Birourile Judeţene pentru 
Romi în vederea introducerii în 
planul judeţean de măsuri şi în 
strategia de dezvoltare a judeţului; 
- monitorizează implementarea 
măsurilor din planul de acţiune 
locală şi formulează propuneri în 
vederea îmbunătăţirii acestora; 
- întocmeşte rapoartele 
semestriale de progres privind 
implementarea planului de acţiune 
locală şi le transmite către Biroul 
Judeţean pentru Romi şi Agenţiei 
Naţionale pentru Romi.  
 
Punerea în aplicare a acestui plan 
are la bază crearea unui grup de 
lucru constituit din:  
 -Expertul local, 
 - Reprezentanti ai institutiilor 
publice locale, 
 - Membri ai Consiliului Local 
(inclusiv consilierii alesi ai 
minoritatii rome), 
 
 - Membri ai organizatiilor 
neguvernamentale (inclusiv cele 
ale romilor) .  
 
Fiecare membru al grupului de 
lucru local va fi responsabil pentru 
implementarea măsurilor din aria 
sa de activitate. În cadrul Primăriei 
Vulcan expertul local pentru 
problemele romilor este Irina 
Magdalena Pavel (în foto).  

La Vulcan a fost adoptat un Plan Local 
de Acţiune pentru incluziunea romilor 
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Tiberiu KELEMEN 
Preşedintele Asociaţiei 
Colecţionarilor de Insigne din 
România 
 
Pentru organizarea în Valea Jiului, la 
Petroşani, a celei de-a 40-a reuniuni a 
colecţionarilor de insigne din România, 
cel mai important eveniment numismatic 
din România; 
Pentru activitatea desoebită depusă în 
fruntea Asociaţiei Colecţionarilor de 
Insigne din România şi pentru 
coordonarea filialei din Petroşani a 
acesteia; 
Pentru toate acestea şi încă pentru multe 
altele, profesorul Tiberiu Kelemen este, 
în viziunea noastră (şi nu numai !) 
Premiantul săptămânii. 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

PELASGII, poporul primordial al 
lui Densuşianu 
Bogdan Adrian GÎSCĂ 
 
Pentru cei mai mulți dintre românii de 
astăzi, numele lui Nicolae Densuşianu 
nu spune mai nimic, sau este în 
totalitate necunoscut, această lipsă de 
cunoaştere întinzându-se şi asupra 
operei sale de căpătâi, Dacia 
Preistorică, o lucrare extraordinară, de 
o complexitate nemaipomenită în 
epoca sa, precum şi în epoca actuală. 
 
Nimeni dintre istoricii, arheologii şi 
cercetătorii români care au trăit de 
atunci şi până în zilele noastre, nu a 
reuşit să creeze un alt studiu despre 
populaţiile arhaice româneşti, 
anteistorice, care să se poată măsura 
măcar într-o mică parte, cu această 
enciclopedie elaborată de Densuşianu, 
undeva la finalul secolului al XIX-lea. 
Cu toate că aceşti autori, care nu s-au 
putut ridica nici pe sfert la 
monumentala valoare a istoricului 
născut la Densuş, în judeţul 
Hunedoara şi nu au reuşit prin munca 
lor să creeze cu adevărat capodopere 
istorice, ei au fost cei care au contestat 
din toate puterile munca distinsei 
personalităţi hunedorene, care, ca un 
paradox, are un renume extraordinar 
peste hotare, în cele mai înalte medii 
academice internaţionale, în vreme ce 
în ţara sa este hulit şi considerat un 
impostor şi un falsificator de istorie.  
 
Să vedem de ce s-a ajuns la această 
situaţie. Vreme de 27 de ani, Nicolae 
Densuşianu a fost director al Bibliotecii 
Militare Naţionale din Bucureşti, vreme 
în care a putut studia numeroase 
manuscrise şi izvoare istorice 
antice, purtând corespondenţe 
numeroase cu alţi istorici, cercetători şi 
academiceni de peste hotare. După o 
muncă extrem de complexă, istoricul 
român aşterne pe hârtie, în 1.200 de 
pagini, împărţite în 6 volume, ce-a mai 
importantă operă a trecutului istoric al 
României, lucrare pe care o va intitula 
Dacia Preistorică şi care va primi în 

timp supranumele de Biblia românilor. 
 
Lucrarea pomenită este una cu subiect 
misterios. În paginile sale (foarte multe 
după cum am arătat deja) se vorbeşte 
pe bază de mituri şi tradiţiuni, despre 
un popor primordial, care a dat naştere 
tuturor celorlalte popoare ariene (ale 
rasei albe) şi care îşi avea originea de 
început în spaţiul carpato-danubiano-
pontic, adică în zona ocupată astăzi de 
pământul României. Interesantă părere 
pentru acea vreme, opera lui 
Densuşianu a născut extrem de 
multe controverse în mediul academic 
românesc (atenţie deci, că vor urma 
nişte lucruri mult mai interesante !!!), 
ele continuându-se şi în ziua de astăzi. 
Rezumând pe scurt această adevărată 
enciclopedie pe care a lăsat-o 
Densuşianu în urma sa, voi prezenta 
într-o frază ideea de bază: în zona 
României de astăzi a luat naştere 
primul popor de rasă albă, numit 
poporul pelasg, care a migrat de-a 
lungul secolelor în mai multe părţi ale 
Globului, din vestul până în estul 
Europei, până în Asia Mică, Asia 
Centrală, India şi nordul Africi. Pelasgii 
au bus bazele civilizației în întreaga 
Europă, în Ionia, Egipt, Libya etc.  
 
Acestea sunt concluziile la care a ajuns 
Densuşianu acum mai bine de 100 de 
ani, fiind atacat vehement de 
atotştiitorii contra-istorici români. Dar 
cum la români invidia şi ura intelectuală 
sunt fără margini, mă voi opri asupra 
străinilor, a cercetărilor şi concluziilor la 
care ei au ajuns, pornind de la opera 
lui Densuşianu şi enigmaticii săi 
pelasgi. Marija Gimbutas, considerată 
astăzi la nivel mondial ca fiind cel mai 
mare cercetător antropolog în studiul 
perioadei preistoirice neolitice spune 
fără nici o urmă de îndoială că 
„România este vatra a ceea ce am 
numi vechea Europă, o entitate 
culturală cuprinsă între 6.500 – 3.500 
î.Hr.” Un alt cercetător străin, 
contemporan nouă, reputatul istoric şi 

lingvist german Harald Haarmann 
afirmă în lucrarea sa Istoria scrisului 
în lume, că „cea mai veche scriere din 
lume este cea de la Tărtăria, iar 
leagănul civilizaţiei europene este 
spaţiul Carpato-Pontic.” 
 
Iată cum începând cu anii '50 ai 
secolului XX, se schimbă în mediul 
academic internaţional, concepţiile cu 
privire la primul popor european, fapt 
ce va duce la şi mai multe cercetări 
care vor evidenţia acest aspect extrem 
de important şi interesant. Întunericul 
va continua însă să se aştearnă peste 
mediul academic românesc, care şi 
astăzi, cu atât de multe dovezi 
evidente şi incontestabile, preferă să 
nege aberant totul. Înainte de anii 
1970, cel mai mare arheolog mexican, 
Pere Bosch-Gimpera, a scris: „Spaţiul 
din care au pornit indo-europenii este 
situat între Valea Dunării, Marea 
Tracică (Egee) şi Marea Neagră.”, 
această mărturie a sa fiind precedată 
de una a celebrului specialist în 
preistorie europeană, australianul 
Gordon Vere Childe „Întradevăr, 
localizarea centrului principal de 
formare și extensiune a indo-
europenilor trebuie să fie plasat la 
nordul şi sudul Dunării.” 
 
Spaţiul nu ne permite să vorbim mai 
mult despre aceste aspecte, însă vom 

mai cuprinde încă cel puţin trei 
mărturii ale unor cercetători celebrii, 
care confirmă spusele lui Densuşianu, 
şi anume că pelasgii săi au dat naştere 
civilizaţiei străvechi europene. De 
pildă, cel mai renumit antropolog 
elveţian, Eugene Pittard, susţine că 
„Strămoşii etnici ai românilor urcă 
neîndoielnic până în primele vârste ale 
Umanităţii”. Alte două personalităţi de 
renume mondial, între care celebrul 
filosof, istoric şi cercetător peruan, 
Daniel Ruzo (sau Ruzzo) şi arheologul 
american specializat în preistorie 
europeană al celebrei reviste Reader's 
Digest, William Schiller, susţin aceleaşi 
idei lansate de Densuşianu în umă cu 
mai bine de un veac. „Carpaţii sunt 
într-o regiune a lumii în care se situa 
Centrul European al celei mai vechi 
culturi cunoscute până în ziua de azi” 
este concluzia studiilor întreprinse de 
Ruzo, iar William Schiller afirmă că 
„Civilizaţia s-a năascut acolo unde 
trăiește astăzi poporul român, 
răspândindu-se apoi atât spre răsărit, 
cât şi spre apus, acum circa 13-15 mii 
de ani.”  
 
Se naște implicit o întrebare, al cărei 
răspuns îl aşteaptă milioane de 
oameni: DE CE istoricii români 
continuă să nege şi astăzi aceste 
realităţi evidente ? 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Una din detinaţiile de vacanţă 
pe care vi propunem pentru vara 
aceasta ar putea fi considerată, 
mai ales la vremuri de criză, una 
de-a dreptul cosmopolită: 
COASTA DE AZUR de pe 
Riviera franceză. Cu toate 
acestea, efortul financiar pe 
care-l implică o astfel de 
vacanţă merită toţi banii. 
 
Pe Coasta de Azur se ajunge 
cel mai rapid pe calea aerului. 
Însă pentru turiştii care aleg 
varianta rutieră spre Mediterană, 
una dintre destinaţiile de lux de 
pe mapamond, autostrăzile din 
Franţa şi Italia sunt cele mai 
scurte rute posibile, chiar dacă 
sunt ceva mai costisitoare 
(diverse porţiuni de pe  
autostradă fiind, şi în Franţa şi 
în Italia, cu plată). Adevăratul 
traseu turistic este însă aşa  
numitul “Traseu Napoleon” (“Le 
Route Napoleon”, în original) 
care coboară pe  
spectaculoasele creste ale  
Alpilor Maritimi, printre câmpuri 
de levandă (al căror miros îţi 
confirmă că te afli în ţara  

parfumurilor !), în Marele Canion 
al Verdonului, de la Gap spre 
staţiunea starurilor - Cannes, 
trecând prin mirifice orăşele  
precum  Chateau Arnaux,  
Mallemoisson,  
Digne-les-Baines, Castellane 
care te fac să te simţi ca  
într-una din acele palpitante 
reclame ale berii “Stella Artois” 
sau prin micuţul, dar valorosul 
oraş-stat Monaco, pe nişte  
şosele care amintesc de filmele 
cu James Bond. De altfel, nici 
nu ar putea fi altfel, din moment 
ce aflăm că pe acest drum chiar 
s-au filmat majoritatea filmelor 
din seria “Bond”, precum şi alte 
câteva mii de filme, mai mult 
sau mai puţin celebre.  
 
Poate şi de aceea, oraşele de la 
ţărmul Mediteranei, de la 
Monaco, Nice, Cannes, St. 
Rafael, St. Maxime sau  
St. Tropez, care constituie aşa 
numita Rivieră Franceză “Cote 
d`Azzur”, sunt “locuite” în  
special de vedete ale lumii  
cinematografiei, sportului sau 
politicii. Cu toate că sunt con-
struite pe nişte terenuri  
accidentate, casele de pe 

Coasta de Azur au preţuri  
ameţitoare. În chiar săptămâna 
în care am ajuns şi noi la  
St. Tropez, ziarul local “Le 
Tropezienne” scria că  
preşedinte rus Vladimir Putin  
i-ar fi cumpărat aici o casă fiicei 
sale, cu nu mai puţin de 18 
milioane de euro.  
 
Aveam să ne convingem că la 
St. Tropez, ca de altfel peste tot 
pe Coasta de Azur, nu doar  
preţul caselor şi terenurilor este 
foarte mare, ci şi cazarea la unul 
din hotelurile de aici. Firesc, 
având în vedere faptul că, în 
sezon, este  un adevărat “bonne 
chance” să găseşti o cameră 

liberă. După îndelungi căutări, 
ne numărăm printre puţinii  
norocoşi care, în plin week-end, 
găsesc un apartament (cu 250 
euro/noapte) la 20 de metri de 
celebra plajă din St. Tropez. O 
plajă care, în ciuda renumelui 
său, nu se compară însă cu 
plaja de la Mamaia sau de la 
Venus, de exemplu, ca să nu 
mai vorbim de plajele de ope 
insulele greceşti sau spaniole. 
Aici, nisipul gânjos îţi taie tălpile 
dacă te încumeţi să umbli mai 
multă vreme în picioarele goale 
prin el. Aflăm (şi verificăm  
meticulos acest lucru) că peste 
tot pe Coasta de Azur este la 
fel. Hotărât lucru, pentru  
amatorii de băi de soare la  
cearceaf sau prosop, Coasta de 
Azur nu este o destinaţie prea 
plăcută.  
 
În schimb, apa Mării Mediterane 
este atât de cristalină încât îţi 
vine pur şi simplu să o bei. În 
ea, nici urmă de meduze sau 
purici de baltă (ca la Marea 
Neagră), în schimb poţi vedea, 
la tot pasul, ca printr-un acvariu, 
bancuri întregi de peştişori care 
parcă vor să te însoţească în 
cursele de înnot.  
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St. Tropez - staţiunea pe care 
am ales-o noi pentru vacanţa pe 
Coasta de Azur - este una  
dintre cele mai cunoscute  
staţiuni turistice de pe Riviera 
franceză. Acest lucru se  
datorează însă nu atât  
viceamiralului fracez Pierre  
Andre de Suffren St. Tropez, cel 
care a dat numele localităţii din 
golful Coastei de Azur, cât mai 
ales actorului Louis de Funnes 
şi seriei de filme cu echipa  
jandarmilor, care au fost turnate 
pe străzile din micuţul  
oraş-staţiune. De altfel, sediul 
Jandarmeriei Naţionale, situate 
pe “Rue de la Gendarmerie” 
este unul din obiectivele  
turistice ale oraşului, cu cel mai 
mare grad de vizitare.  
 
Cel mai important obiectiv  
turistic din această staţiune este 
însă portul. La fel ca miile de 
turişti care privesc, cu uimire 
dar şi cu jind spre iahturile  
luxuriante ale bogaţilor lumii, ne 
fotografiem şi noi în faţa uneia 
dintre impunătoarele şi  
luxoasele iahturi ancorate în 
port. Aveam să aflăm mai apoi 
că era chiar vasul regelui  
Gustav al III-lea al Suediei, aflat 
în aceeaşi perioada în vacanţă, 
la St. Tropez.  
 
“La Citadelle” (Citadela), zona 
centrală a oraşului St. Tropez, 
declarată monument istoric, 
oferă turiştilor ipostaza de a  
retrăi atmosfera secolului al 
XVI-lea, de când cheiul din port 
a devenit paradisul pictorilor 
care vin aici să-şi expună şi  
să-şi vândă operele de artă. 
Prezenţa acestora a făcut ca, 
de-a lungul vremurilor, St. 
Tropez şi, în mod special, cheiul 
pescarilor, să fie unul din cele 
mai celebre peisaje pictate de 
pe mapamond.  
 
Nu doar St. Tropez, ci întreaga 
rivieră franceză este, în mod 
cert, o destinaţie pentru oameni 
bogaţi. Aici, dacă nu ai bani, şi 
încă de ordinul miilor de euro, 
aproape că nu are nici un rost 
să intri la vreunul din  

numeroasele casinouri sau în 
cluburile de noapte ori la  
magazinele deschise aici de 
cele mai mari case de modă ale 
lumii. Te poţi însă bucura,  
absolut gratuit, de peisajul 
fantastic pe care ţi-l dă pe de o 
parte Marea Mediterană (o 
croazieră pe mare cu unul din 
aşa numitele vapoare verzi, 
 iahturile destinate turiştilor, nu 
costă mai mult decât... două 
beri) sau pe de altă parte de 
“Coasta Maurilor”, cu măslini, 
liandri, lămâi, cactuşi, palmieri 
şi chiparoşi care-ţi îmbată  
simţurile la tot pasul.  
 
În ceea ce priveşte turismul  
culinar, bucătăria franceză nu 
se dezminte. Ca peste tot în 
Franţa şi aici, pe Coasta de 
Azur, mâncarea este pe cât de 
apetisantă, gustoasă şi  
arătoasă, pe atât de scumpă. 
Este adevărat că arta culinară 
care ţi se arată în orice farfurie 
este demnă de cea mai  
exigenţă expoziţie în domeniu, 
aşa cum este la fel de adevărat 
că în Franţa, gurmanzii fără  
portofel gras au toate şansele 
să sufere de foame. Dincolo de 
asta însă, o vacanţă pe Coasta 
de Azur, de la Marsilia până la 
Cannes nu poate fi altfel decât 
ca-n filme. Voila !... 
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Torta ardelenească 

Există o vorbă, mai cu seamă în zona 
Ardealului, ale cărei taine sunt ştiute doar de 
gospodinele pricepute nu doar la gătit, ci şi la 
descâlcit vorbe meşteşugit ticluite. “No, amu 
aduceţi torta !”, zic ardelenii la masă, imediat 
după ce or sorbit zupa. De te nimereşti la 
masă, ai crede că s-o gătat cu bunul obicei al 
vrednicelor mese ardeleneşti, cu multe feluri 
de mâncare şi că, după o farfurie de zeamă, 
stăpânul casei te invită direct la... desert. 
Surpriza vine însă odată cu laboşul imens 
care găzduieşte, spre surpriza generală, nu 
un blat de ouă, ci o aglomerare elegantă şi 
savuroasă de carne şi legume îngrămădite cu 
ştaif una peste alta, aşa cum numai ardelenii 
ştiu a face. 
 
Torta ardelenească cuprinde: o ceapă roşie 
(cât de mare), un blid de carfofi, şapte ouă, 
două blide de varză murată, un blid cu carne 
de porc tocată şi unul cu cârnaţi de garniţă 
tăiaţi felii, un pahar de lapte dulce, o lingură 
de unt, puţină untură şi smântână şi mirodenii 
(sare, pipier, boia şi cimbru) după gust. 
Întâi de toate, se toacă ceapa şi se căleşte în 
untură, adăugându-se uşor carnea, frecată cu 
un ou, după care se presară boia, sare şi 
piper, după gust. Între timp, varza murată se 
taie precum tăieţeii, se căleşte într-un alt vas 
împreună cu câteva voabe de piper, ceva boia 
şi un praf de cimbru. La rândul lor, cartofii se 
curăţă de coajă, se fierb în apă cu sare, după 
care se freacă uşor, cu grijă să nu se sfarme, 
cu o compoziţie de lapte, ou şi unt. 
 
Apoi, se unge un ceaun de tiuci cu untură, se 
aşează la fund varza călită peste care se 
întinde carnea tocată. Aceasta se acoperă cu 
un strat de piure din cartofi peste care se 
presară cârnaţi, iar, mai apoi, toată compoziţia 
se acoperă cu încă un strat de varză călită. 
Deasupra se bat 3-4 ouă cu un pahar de 
smântână, după care se dă vasul la cuptor, 
până se rumeneşte uşor. 
 
Când s-a rumenit, se scoate pe masă, se taie 
în felii şi se serveşte cu mare plăcere. 
 
Sunt sigură că deja v-am făcut o poftă de 
mâncare teribilă, deci mă grăbesc să vă spun 
poftă bună la tortă ardelenească ! 

Catrene cu... tâlc 

Dezamăgire...estivală  
Un salvamar, în val s-a aruncat 
Şi-a scos la mal pe unul înecat; 
Însă mi-a pierit tot cheful, 
Când văzui că nu e... şeful ! 

de Gheorghe Niculescu 

În urmă cu câteva zile, în 
municipiul Câineni din 
Valea Plângerii, a avut loc 
o puternică invazie a 
ţânţarilor nomazi, care a 
pus pe jar autorităţile. 
 
Potrivit informaţiilor 
furnizate de 
corespondentul nostru 
special, Scriicel Jurnărel, 
primarul din localitate a 
solicitat o şedinţă de 
urgenţă, la care au 
participat consilierii aleşi, 
comandantul poliţiei locale, 
medici, reprezentanţi ai 
pompierilor şi 
Jandarmeriei, precum şi 
unii preoţi ai confesiunilor 
religioase. 
 
Prezentând situaţia 
alarmantă prin care trecea 
localitatea, primarul a dat 
cuvântul 
participanţilor pentru a veni 
cu propuneri şi soluţii. 
Astfel, conform relatărilor 
trimisului nostru special, 
unul dintre consilieri a 
propus introducerea în 
regim de urgenţă a 
pastilelor contra tânţarilor 
pe lista compensatelor, 
propunere ce a fost 
adoptată îndată prin votul 
majorităţii. Un alt consilier 
local, cercetător amator în 

domeniul chimiei a propus 
alocarea unor 
fonduri suplimentare din 
bugetul local pentru 
urgentarea finalizării unor 
studii personale prin 
care, spunea dumnealui, 
urma să producă un 
compus organic, 100% 
natural, denumit ţânţarină 
şi care, a continuat acesta, 
va aduce efecte benefice 
imediate în soluţionarea 
gravei probleme 
cu care se confrunta 
localitatea. 
Cerându-i-se lămuriri din 
partea primarului, 
stimabilul consilier a 
precizat că nu ştie încă 
cum va arăta acest produs 
inovator şi nici ce 
compoziţie va avea, dar 
este cât se poate de sigur 
că ţânţarina va produce 
efecte miraculoase. După 
îndelungi dezbateri, 
propunerea a fost 
aprobată. 
 
În finalul şedinţei a luat 
cuvântul comandantul 
poliţiei locale, propunând şi 
acesta o măsură 

inovatoare: impunerea de 
sens unic pe toate străzile 
oraşului pentru ca în 
drumul lor, periculoşii 
tânţari să nu mai aibe 
dreptul de a face cale 
întoarsă. Propunerea a 
fost aprobată, 
reglementându-se totodată 
şi câteva sancţiuni care vor 
fi aplicate eventualilor 
ţânţari care vor 
nesocoti această 
înţeleaptă decizie. 
 
Scriicel Jurnărel ne-a mai 
spus că la finalul şedinţei 
s-a întocmit un proces 
verbal, care a 
fost comunicat ulterior 
Prefecturii şi Guvernului. 
 
(Articolul este un Pamflet 
și trebuie tratat ca atare!) 

Invazia ţânţarilor 

  Pamfletul lui Gîscă 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Doua fete frumoase se plimbau prin 
oraş. La un moment dat trec pe lângă 
o vilă. Una dintre fete zice: 
- Vila asta e a unui milionar ? 
- Da de unde ştii tu, fato ? 
- Păi eu l-am facut milionar ? 
- Cum aşa ?!? 
- Înainte să mă cunoască, era 
miliardar ! Â 
*** 
Din caietele unui elev: 
- Cine a adus acupunctura în 
România ? 
- Vlad Tepes !  
*** 
O cioară aterizează pe o creangă. În 
frunzişul des al copacului se văd doi 
ochi bulbucaţi. 
- Bufniţo, tu eşti ? întreabă cioara. 
- Nu, sunt eu, rândunica, dar sunt 
constipată !  
*** 
Într-o zi, tatăl îi oferea fiului sfaturi 
pentru viitor: 
- Băiete, niciodată nu te căsători cu o 

femeie frumoasă. Ea te va părăsi. 
- Crezi că una urâtă nu mă va părăsi? 
- Ba da, da măcar n-o să-ţi pară aşa 
rău. 
*** 
Vasile şi Maria făceau dragoste 
pasional. La un moment dat, Vasile 
exclamă: 
- Mărie, eşti divină ! 
La care Maria răspunde: 
- Ba, di vină suntem amândoi, mă 
Vasile !  
*** 
Logica iubirii:  
Berlusconi are 71 de ani, iar iubita lui 
are 18. Bill Gates are 51 de ani, iar 
iubita lui 24. Madonna are 52 de ani şi 
are un iubit de 21. Dacă nu v-aţi găsit 
încă iubirea, nu vă panicaţi... probabil 
încă nu s-a născut.  
*** 
- Tată, este adevărat că în unele ţări 
bărbatul nu îşi cunoaşte nevasta decât 
după căsătorie? 
- Da. În toate ţările e la fel !...  

Astăzi, când telefonul reprezintă 
mai mult decât un banal mijloc 
de comunicaţie,  
transformându-se într-un 
nelipsit accesoriu prin 
intermediul căruia eliminăm 
orice barieră a distanţelor în 
comunicarea interumană, puţini 
mai sunt cei care-şi amintesc că 
primul impuls în acest domeniu 
a fost dat, cu mai bine de 130 
de ani în urmă de Alexander 
Graham Bell. Născut în Anglia, 
Graham Bell a emigrat în 
Statele Unite unde a devenit 
profesor de fiziologie vocală în 
cadrul Universităţii din Boston. 
Interesant este că magistrala sa 
descoperire care avea să 
revoluţioneze comunicaţiile şi 
să deschidă calea unei 
adevărate revoluţii a 

convorbirilor de la distanţă nu a 
fost rezultatul unor cercetări 
ştiinţifice cu acest scop. De fapt, 
Bell încerca să construiască o 
ureche artificială, bazându-se 
pe studiile anterioare ale unui 
alt fiziolog vocal (Helmholtz) 
pentru a-şi ajuta soţia, care era 
surdo-mută. Această nefericită 
situaţie l-a determinat pe 
Graham Bell să se intereseze 
de posibilitatea realizării unui 
telegraf electric pentru 
transmiterea sunetelor la 
distanţă. 
 
Acest aparat a fost finalizat în 
1876, prezentarea lui fiind 
considerată actul oficial de 
naştere al telefoniei. Pentru 
tinerii care accesează astăzi 
ecranele minusculelor 
smartfonuri, telefonul lui Bell ar 
stârni cu siguranţă cel puţin 
câteva zâmbete ironice. La 
vremea când a fost însă 
prezentat în premieră de 
Graham Bell la Boston 
omenirea avea să se arate de-a 
dreptul extaziată. Telefonul lui 
Bell era alcătuit dintr-o pâlnie 
numită cornet acustic, care 
concentra undele sonore 
captate asupra unei membrane 

elastice de fier care se afla 
deasupra polilor unui 
elegromagnet. Vibraţiile 
membranei generau curenţi de 
inducţie în bobinele 
electromagnetului, care erau 
transmişi prin două fire 
conductoare unui dispozitiv 
asemănător în care procesul se 
des-făşura în sens invers. 
Astfel, curentul variabil care 
trece prin bobinele 
electromagnetului receptor face 
să vibreze memebrana de fier 
aflată deasupra polilor acestuia 
reproducând sunetele care sunt 
recepţionat prin intermediul 
pâlniei receptoare. 
 
Odată cu succesul descoperirii 
sale, Graham Bell a renunţat la 
ideea de a mai construi urechea 
artificală. În schimb şi-a 
brevetat invenţia,  
îmbogăţindu-se rapid ca urmare 
a interesului uriaş pe care 
telefonul l-a stârnit în rândul 
oamenilor, interes care a făcut 
ca într-un timp scurt, milioane 
de oameni din întreaga lume 
să-şi comande astfel de 
telefoane. Cu banii câştigaţi, 
Graham Bell a instituit un 
premiu internaţional pentru 

realizarea de studii şi cercetări 
cu privire la recuperarea 
surzilor, dar a investit şi în 
fondarea celebrei publicaţii de 
ştiinţă “Science” (care apare 
astfel din 1883) sau în 
organizarea şi finanţarea 
cunoscutei “National Geografic 
Society”. 
 
Primul telefon din lume, cu 
forma sa ciudată de patefon a 
func-ţionat multă vreme, până 
când nu mai puţin celebrul 
Edison avea să inventeze 
microfonul cu cărbune care a 
făcut posibilă înlocuirea 
cornetului acustic cu 
receptoarele clasice de 
telefonie, pe care deseori le mai 
vedem în funcţiune şi astăzi. 
Tehnologia a avansat însă  
într-un ritm accelerat, iar 
domeniul comunicaţiilor şi 
telefoniei a fost unul dintre 
“vârfurile de lance” ale acestei 
revoluţii tehnologice. Aşa se 
face că astăzi, nu doar 
sunetele, ci şi imaginile sau 
fluxurile de date sunt la 
îndemâna noastră, oricând şi în 
orice colţ al lumii ne-am afla. Să 
nu uităm însă că totul a pornit 
de la Bell. 
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Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 

Alo, aţi auzit de Graham Bell ? 
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Zilele Municipiului Hunedoara (13-15 iulie 2014) 
Păstrând tradiţia, anul acesta Hunedoara 
va îmbrăca straie de sărbătoare în 
perioada 13-20 iulie. Timp de o săptămână 
serbăm Zilele Oraşului cu o serie de 
evenimente şi acţiuni culturale, sportive şi 
de divertisment, menite să creeze o 
atmosferă de sărbătoare pentru toţi 
cetăţenii Hunedoarei, precum şi pentru cei 
care aleg să ne fie oaspeţi în aceste zile. 
 
În 11 şi 12 iulie începând cu ora 18.00 la 
Zlaşti ,respectiv Pestiş, Ansamblul 
Haţegana va susţine un spectacol de 
dansuri şi muzică populară. 
Sâmbătă, 12 iulie ,ora 9.00 se va da startul 
Concursului Naţional de Karting în zona 
Hotel Rusca- Sensul Giratoriu. Începând cu 
ora 18.00, în incinta Stadionului Michael 
Klein locuitorii oraşului sunt invitaţi să 
particpe la o tabără medievală unde vor 
avea ocazia să vadă o expoziţie de arme, 
prezentarea hainelor medievale, vor putea 
lua lecţii de duel, dans şi probe de 
îndemânare, copiii se vor bucura de jocuri 
medievale, iar la final urmează lecţia de 
gătit în stil medieval. 
Pe data de 13 iulie la ora 8.15 se va da 
startul Campionatului Naţional de 
Automobilism „Cupa VTM Hăşdat, etapa a 
IV-a”. 
 
Sărbătoarea oraşului va debuta în 
Hunedoara cu o paradă care începe la ora 
19.00 începând din faţa primăriei 
municipiului Hunedoara la care vor 
participa: Toboşarii şi Cimpoierii din 
Transilvania, Legiunea Dacia Apulensis, 
Terra Dacia Aeterna, Ordinul Cavalerilor de 
Hunedoara, Paladinii de Terra Medies, 
Legiunea Matei Corvin, Jandarmeria 
Română, Strop de Foc, Ansamblul 
Haţegana, Ansamblul de Dansuri Ţigăneşti 
Barbunco Romano, La Fiesta, Clubul 
Sportiv Hunedoara, Clubul Sportiv O-KA-
DO Hunedoara, Garda Ansamblului 
Arhitectural Hotel Medieval Alba Carolina 

alături de alţi invitaţi-surpriză. Parada se va 
desfăşura pe următorul traseu :Primărie-
Str. Libertăţii-Str. Republicii-B-dul Dacia 
pânâ la intersecţia cu Mihai Viteazul. 
Luni 14 iulie, programul continuă la Galeria 
de Arte unde începând cu ora 17.00 va 
avea loc relansarea de carte a volumului „O 
istorie a maghiarilor”. Incepând cu ora 
19.00 locuitorii municipiului sunt invitaţi la o 
porţie de râs în cadrul spectacolului de 
teatru „ESCROCI ÎN AER LIBER” pus în 
scenă de marii actori: MONICA 
DAVIDESCU, OVIDIU CUNCEA, 
AFRODITA ANDONE şi DAN TUDOR. 
Marţi, 15 iulie este o zi dedicată copiilor. 
Începând cu ora 19.00 toţi copiii sunt 
aşteptaţi alături de părinţi şi bunici pentru a 
retrăi Jocurile Copilăriei. Printre activităţi 
vor fi: desene pe asfalt, sărituri cu coarda, 
picturi pe faţă şi multe alte surprize. 
 
Miercuri 16 iulie va fi ziua dedicată sportului 
hunedorean.Concursuri de atletism, tenis, 
fotbal, şah, handbal, karting şi înot vor fi 
organizate pentru hunedorenii de toate 
vârstele. 
Tot în 16 iulie, începând cu ora 21.00 la 
Hunedoara va începe OPERA NIGHTS. 
Opera în 3 acte „TOSCA” de Giacomo 
Puccini, va fi cea care va încânta auzul 
celor prezenţi la spectacol. 
 
Joi,17 iulie hunedorenii sunt invitaţi la 
Spectacolul de Mentalism 
„IMPOSIBILITĂŢI” alături de Cristian GOG, 
care va încerca să îi convingă pe toţi 
spectatorii din sală că imposibilul 
există. Tot în 18 iulie, ora 18.00 începe 
spectacolul la scenă. „DESCHIDE, 
DESCHIDE FEREASTRA” va aduce pe 
scena solişti precum: Miu Mariana, Dobrotă 
Magdalena, Sigismund Muntean. 
Seara va fi încheiată de excepţionala 
solistă LENA MICLĂUŞ alături de FRAŢII 
MARIŞCA. 
 

Vineri, 18 iulie între orele 9.00-21.00 va fi 
Ziua Porţilor Deschise la Castelul 
Corvinilor. Începând cu ora 10.00 va avea 
loc Întâlnirea Seniorilor cu Istoria, apoi un 
spectacol de lupte medievale. Programul 
continuă începând cu ora 17.00 la Galeria 
de Arte unde va avea loc un vernisaj de 
pictură.La ora 19.00 iubitorii de animale 
sunt aşteptaţi în incinta Stadionului Michael 
Klein la o expoziţie canină, urmată de 
parada echipelor de dresaj prin oraş pe 
traseul Stadion- Casa de Cultură- 
Stadion.La ora 21.00 va avea loc BALUL 
OPEREI la Castelul Corvinilor, în sala 
Dietei.Programul la scenă va începe la ora 
18.00 cu Ansamblul Haţegana cu soliştii de 
renume ai Hunedoarei: Mariana Suciu, 
Valerica Ianoşi, Viorica Brânduşan Lupo şi 
mulţi alţii. Seara se va încheia în compania 
soliştilor de renume ai României: MARIA 
CÂRNECI şi CONSTANTIN ENCEANU. 
 
Sâmbătă, 19 iulie cu începere la ora 10.00 
va avea loc expoziţia canină, parada 
raselor, selecţiile echipelor naţionale pentru 
campionatele mondiale, demonstraţii de 
dresaj şi discipline, Deschiderea oficială a 
cursului de dresaj „Partener pentru 
Hunedoara”. Pe perioada celor 3 zile de 
evenimente, va funcţiona un stand de 
adopţii pentru câinii fără stăpân. Începând 
cu ora 18.00 începe programul la scenă. 
Printre cei care vor urca pe scenă sunt: 
ARHAICA, NICOLE CHERRY, 
CABRON.La ora 21.00 la Castelul 
Corvinilor spectacolul TURANDOT de 
Giacomo Piccini va răsuna în curtea 
interioară, în cadrul evenimentului OPERA 
NIGHTS. 
 
Duminică,20 iulie va fi ultima zi de 
sărbătoare dedicată Zilelor Oraşului. 
Programul la scenă va începe la ora 19.00. 
Cap de afiş sunt LORA şi PUYA. În 
încheiere hunedorenii sunt invitaţi să 
participe la un joc spectaculos de lumini. 


