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Ce averi au mai făcut aleşii noştri în Parlament ? 
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Despre 
perspectivele 
mineritului 
din Valea 
Jiului, la 
modul oficial 

“Păstoritul din 
Valea Jiului-ieri şi 
azi”, o carte care 

defineşte cea mai 
frumoasă 

activitate din zona 
Văii Jiului 
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Jurnalistul  
Ilie Pintea e din 
nou pe frontul 
din Afganistan 
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IMPORTANT ! 
Informăm partenerii noştri de afaceri, 
colaboratorii şi consumatorii producţiilor 
media ale EXCLUSIV MEDIA GROUP că, în 
perioada 15 iulie-15 august 2014 grupul 
nostru îşi restrânge activitatea, în vederea 
efecturăii concediului de odihnă al 
salariaţilor. 
 
În acest interval, publicaţiile grupului de 
presă “Exclusiv” - “Afaceri în Valea 
Jiului”, “Zona alpină” şi “Exclusiv Info” - 
precum şi cele ale Casei de priducţie TV 
“Exclusiv Media” îşi suspendă apariţia în 
format tipărit, respectiv emisiunile “la zi”, 
infomaţiile de presă urmând a fi 
consemnate doar în format electronic, în 
ediţia on-line a cotidianului “Exclusiv 
Afaceri VJ” la adresa de Internet 
www.afacerivj.wordpress.com. 
 
Serviciile Agenţiei de publicitate Exclusiv 
vor funcţiona în mod obişnuit în toată 
această perioadă. 
 
Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim 
şi dumneavoastră vacanţă plăcută ! 

Conducerea  

Preţul apei în Valea Jiului va creşte uşor de la toamnă 

Tiberiu VINŢAN 
 
În ciuda faptului că toate 
facturile pentru utilităţi au 
cunoscut un firesc trend de 
creştere în ultimii ani, SC Apa 
Serv Valea Jiului SA a reuşit 
performanţa mai mult decât 
notabilă de a păstra nemodificat 
tariful pentru furnizarea 
serviciilor de apă potabilă în 
Valea Jiului din 2011 încoace. 
Astfel, din operatorul de 

distribuţie a apei potabile şi 
canalizării cu cea mai scumpă 
valoare a facturii, Apa Serv a 
coborât constant în acest 
clasament, ajungând în prezent 
pe locul 38 din totalul celor 42 
de operatori din România.  
 
Mai mult decât atât, această 
performanţă a fost dublată şi de 
reducerea, în mod constant, a 
arieratelor firmei, către bugetele 
de stat şi către furnizori. Aşa se 

face că, în prezent, potrivit 
directorului general al Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram, 
firma nu înregistrează nici un 
leu datorie la bugetul de stat şi 
o bună parte din datoriile 
istorice acumulate la Apele 
Românie au fost şi ele achitate.  
 
Din păcate, în ciuda eforturilor 
depuse de angajaţii Apa Serv 
Valea Jiului, în ultimele luni, 
valoarea facturilor a scăzut 
foarte mult, ajungând în prezent 
aproape la jumătate. În mod 
firesc, într-o astfel de situaţie 
pericolul ca societatea de 
distribuţie a apei potabile din 
Valea Jiului să intre în 
instabilitate financiară este unul 
foarte mare. Pe de altă parte, 
intrarea în insolvenţă a firmei 
poate pune în pericol pierderea 
unor investiţii de zeci de 
milioane de euro din bani 
europeni şi poate zădărnici 
eforturile autorităţilor de a 
moderniza la standarde 
europene serviciile de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în localităţile Văii Jiului.  
 
Pentru a nu se ajunge într-o 
astfel de nefericită situaţie, 

acţionarii Apa Serv au decis să 
aprobe soluţia de majorare a 
tarifului de facturare pentru 
metrul cub de apă potabilă. 
Vestea a fost adusă la 
Petroşani de preşedintele 
Consiliului judeţean Hunedoara 
(acţionarul majoritar al Apa 
Serv), Mircea Ioan Moloţ. 
“Producţia de la Apa Serv e din 
ce în ce mai mică, încasările din 
ce în ce mai mici, şi nu vă 
ascund faptul că e posibil ca din 
toamnă să avem o mărire de 
preţ a apei, fiindcă altfel firma 
se află într-o situaţie delicată”, a 
declarat Moloţ într-o conferinţă 
de presă susţinută la Petroşani. 
 
Chiar şi în faţa unei astfel de 
perspective, directorul general 
al Apa Serv Valea Jiului, Costel 
Avram se declară optimist. “Eu 
am încredere că lucrurile se vor 
îndrepta şi, aşa cum am făcut şi 
până acum, vom găsi soluţii 
pentru a trece şi peste acest 
hop. În prezent facem tot felul 
de calcule şi chiar dacă va fi  
necesar să majorăm preţul  
pentru apă, acest lucru se va 
face într-un procent foarte mic, 
undeva la nivelul inflaţiei”, a 
ţinut să ne precizeze Avram. 
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Lucian ISPAS 
 
Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, 
PPE) s-a alăturat campaniei “One Vote 
2014″ iniţiată de Fundaţia ONE, semnând, 
săptămâna trecută, la Strasbourg 
manifestul de susţinere a luptei împotriva 
sărăciei extreme. 
 
Iuliu Winkler s-a declarat plăcut impresionat 
de energia şi efortul depus de tinerii 
voluntari ai Fundaţiei ONE, grupaţi în ”ONE 
Youth Ambassadors”, implicaţi în 
strângerea de semnături la nivelul 
Parlamentului European. “Este reconfortant 
să vezi entuziasmul acestor tineri europeni 
care cred în principiile fundamentale ale 
Uniunii Europene. Ei sunt exponenţii 
generaţiei lovită din plin de efectele crizei 
economice. Noi, toţi politicienii europeni, 
trebuie să nu uităm nici o clipă de această 
generaţie atunci când formulăm decizii sau 
continuăm politicile la nivelul Uniunii”, a 
afirmat deputatul european. 
 

“Diversificarea comerţului şi asigurarea 
accesului cât mai larg la fluxurile 
comerciale globale a acelor regiuni de pe 
mapamond în care sărăcia extremă este o 
realitate de zi cu zi va fi la îndemâna 
parlamentarilor din Comisia de Comerț 
Internaţional (INTA) a Parlamentului 
European. PPE sprijină deschiderea cât 
mai largă a sistemului comercial 
internaţional şi oferă prin aceasta o cale 
pentru eradicarea sărăciei extreme. 
Bineînţeles că nu vom face compromisuri 
în ceea ce priveşte aplicarea principiilor 
bunei guvernări, a valorilor democraţiei şi 
drepturilor omului în ţările partenere, 
eventual beneficiare de preferinţe 
comerciale”, a mai spus Iuliu Winkler, care, 
în acest nou mandat, îşi va continua 
activitatea în INTA. 
 
Prin campania “One Vote 2014″ se cere 
Uniunii Europene să îşi onoreze 
promisiunile cu privire la sprijinirea luptei 
împotriva sărăciei extreme. Europa este, în 
continuare, cel mai mare donator din lume, 

ONG-urile europene fiind preocupate de 
eficienţa cheltuirii fondurilor pe care UE le 
acordă statelor din lumea a treia. 
 
Acţiunile Fundaţiei ONE, fondată de Bill 
Gates şi starul rock Bono, sunt 
recunoscute, la nivel internaţional, pentru 
eficienţa lor în lupta împotriva sărăciei 
extreme şi a bolilor, în special a celor 
contagioase. În luna martie, la Dublin, Bono 
s-a adresat Congresului PPE, mesajul său 
european şi profund umanitarist fiind primit 
cu ropote de aplauze din partea delegaţilor 
prezenţi.  

Winkler susţine campania “One Vote 2014” pentru 
eradicarea sărăciei extreme 

La Petroşani, colectarea selectivă a 
deşeurilor intră într-o nouă etapă  

Lucian ISPAS 
 
Municipalitatea din Petroşani a 
început programul pentru 
modernizarea serviciului de 
colectare selectivă şi 
gestionare a deşeurilor 
menajere încă din anul 2011. 
Atunci, în cadrul unui program 
european, au fost construite 10 
noi platforme de colectare a 
deşeurilor în cartrierele din 
Petroşani şi au fost 
achiziţionate utilaje noi de 
compactare de şi transport al 
deşeurilor dar şi câteva mii de 
containere pentru depozitarea 
acestora. 
 
Din păcate, eforturile 
autorităţilor locale de a 
implementa un sistem 
european de colectare a 
deşeurilor nu a fost însuşit pe 
deplin şi de populaţie. În ciuda 
campaniilor de informare 
derulate de administraţia locală 
şi de diverse organizaţii 
nevuvernamentale cu activitate 
în domeniul protecţiei mediului, 
oamenii nu par să fi înţeles încă 
pe deplin nici rolul şi nici 

eficienţa colectării selective a 
deşeurilor.  
 
Acest lucru nu a descurajat 
însă administraţia locală de la 
Petroşani, care pare decisă  
să-şi continue demersul pentru 
implementarea unui sistem 
modern de colectare selectivă a 
deşeurilor, precum şi unul de 
management al acestora. În 
acest context, zilele trecute s-a 
făcut încă un pas important în 
această direcţie, după ce noua 
instalaţie de sortare a 
deşeurilor reciclabile de la 
Petroşani a devenit funcţională. 
Aşa se face că, de câteva zile, 
în zona punctelor de colectare 
a deşeurilor menajere din 
cartierele Petroşaniului au 
apărut şi europubelele colorate, 
pentru hârtie, plastic şi deşeuri 
din sticlă.  
 
Autorităţile de la Petroşani 
invită acum populaţia să 
respecte noul sistem de 
colectare şi să depună 
deşeurile casnice conform 
indicaţiilor de pe aceste 
europubele.  
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Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi 

Administraţia locală şi societatea civilă din 
Petroşani pun umărul la continuarea 
proiectului turistic din Parâng 
Tiberiu VINŢAN 
 
Lipsa de interes a autorităţilor centrale 
faţă de proiectul de dezvoltare a 
domeniului schiabil din masivul Parâng 
nu a descurajat autorităţile locale de la 
Petroşani. După cum se ştie, la iniţiativa 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi, Consiliul 
local al municipiului Petroşani a avizat 
contractarea unui împrumut bancar 
pentru a obţine sursa de finanţare 
necesară continuării proiectului. Banii 
urmează a fi utilizaţi pentru achiziţia 
echipamentelor necesare pentru 
finalizarea şi punerea în funcţiune a 
teleschiului TS 3, care va face legătura 
dintre platoul Rusu şi satul de vacanţă 
de la poalele vârfului Parângul Mic.  
 
Potrivit primarului municipiului Petroşani, 
investiţia se află în plină derulare. “Am 
comandat deja echipamentele şi 
accesoriile de care mai avem nevoie, 
repectiv scaunele, cablurile, staţiile de 
acţionare şi de întoarcere etc., urmând 
ca imediat ce acestea vor ajunge la 
Petroşani să începem montarea lor. Eu 
sunt convins că vom finaliza acest 
obiectiv în acest an, până la începerea 
sezonului de schi, astfel încât Parângul 
să devină o staţiune turistică de interes, 
dotată corespunzător pentru practicarea 
sporturilor de iarnă”, apreciază Tiberiu 
Iacob Ridzi.  
 
La ultima sa şedinţă ordinară, Consiliul 
local al municipiului Petroşani a aprobat 
o nouă alocaţie financiară având ca 
destinaţie continuarea proiectului de 
investiţii în infrastructura de turism din 
Parâng. Este vorba despre 280 de 

milioane de lei vechi, bani care provin 
din vânzarea unor bunuri aparţinând 
domeniului privat al municipalităţii. Cu 
aceşti bani, potrivit deciziei consilierilor 
locali de la Petroşani, va fi achiziţionat 
serviciul de asistenţă tehnică la proiectul 
de dezvoltare a domeniului schiabil în 
staţiunea turistică Parâng. 
 
Eforturilor municipalităţii de a forţa 
execuţia lucrărilor de infrastructură 
necesare pentru dezvoltarea turismului li 
se alătură cele ale pasionaţilor de 
turism, carte pun şi ei umărul la 
promovarea turismului în zonă. Astfel, 
pe internet, doart în ultimul an, au apărut 
mai multe situri care au ca obiectiv 
promovarea frumuseţilor muntelui şi a 
zonei turistice Parâng. De curând, prin 
efortul voluntarilor de la Asociaţia 
turistică “Pro Parâng” a fost montat un 
nou panou indicator, cuprizînd harta 
turtistică a Partângului şi câteva dintre 
cele mai frumoase trasee turistice. 
Panoul a fost pictat de profesorul Kreiter 
şi a fost fixat în beton de membri ai 
asociaţiei conduse de Cazimir 
Radvanski.  

Sportul petroşănean recidivează şi 
mai dă României un campion mondial: 

BIANCA BECZE 
campioană mondială la gimnastică aerobică 

Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
O nouă stea a gimnasticii aerobice mondiale îşi 
are originile în comunitatea locală a 
Petroşaniului. Este vorba despre sportiva 
Bianca Becze care, alături de partenerul ei 
Marius Ciprian Petruşe au obţinut medaliile de 
aur la Campionatul Mondial de gimnastică 
aerobică, desfăşurat de curând la Cancun, în 
Mexic, învingând sportivii din Franţa şi Rusia.  
 
Succesul Biancăi Becze a fost unul dublu, ea 
reuşind de asemenea să-şi treacă în palmares 
şi titlul mondial alături de echipa României. 
Astfel, reprezentantele României în proba de 
grup, Anca Claudia Surdu, Maria Bianca Becze, 
Andreea Bogati, Oana Corina Constantin şi 
Bianca Maria Gorgovan, au învins concurenţa 
din Franţa şi China, cucerind un nou titlu 
suprem. România a încheiat pe primul loc în 
clasamentul pe medalii de la Cancun şi se 
menţine și în fruntea ierarhiei ”all time” de la 
Campionatele Mondiale. 
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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 ! 

Jurnalistul Ilie Pintea e din nou pe 
frontul din Afganistan 
Tiberiu VINŢAN 
 
Militarii români din Afganistan au 
început procedurile de retragere 
din teatrul de operaţii după 12 
ani de prezenţă constantă a 
Armatei Române alături de 
forţele coaliţiei internaţionale. 
Evenimentul este urmărit 
îndeaproape de echipa de 
jurnalişti a postului naţional de 
radio România Actualităţi, echipă 
din care alături de Mario Balint, 
se află şi Ilie Pintea, colegul 
nostru de la casa de producţie 
hd365.ro, corealizator al 
emisiunii de televiziune 
“Exclusiv”, difuzată de KTV. 
 
Ilie Pintea, singurul jurnalist din 
Valea Jiului care a reuşit să-şi 
treacă în CV şi calitatea de 
corespondent de război, se află 
pentru a doua oară în teatrul de 
operaţiuni din Kandahar 
(Afganistan), după o experienţă 
similară trăită anul trecut, în 
aceeaşi echipă cu jurnalistul 
Mario Balint. Experienţa 
jurnalistică dobândită de cei doi 

în misiunea de anul trecut s-a 
concretizat nu doar în câteva ore 
de transmisiuni speciale la Radio 
România Actualităţi, ci şi în 
realizarea unei inedite expoziţii 
de fotografie de presă (vernisată 
în iarnă la Petroşani) şi în 
editarea unui volum de 
fotoreportaj. Potrivit jurnalistului 
Ilie Pintea, cele două săptămâni 
în tabăra militarilor români din 
Afganistan vor constitui baza de 
documentare nu doar pentru noi 
şi inedite transmisiuni radiofonice 
şi articole de presă, ci şi 

principala sursă de documentare 
pentru albumul multimedia pe 
care cei doi jurnalişti îl vor realiza 
în acest an, în semn de onoare 
şi preţuire pentru curajoşii militari 
români care, timp de 12 ani, au 
evoluat în teatrul de război din 
Orientul Mijlociu, alături de 
trupele NATO.  
 
Până la acel moment, vă oferim 
doar o “mostră” de jurnalism de 
calitate, realizat într-un teatru de 
război de Ilie Pintea şi Mario 
Balint.  

Militarii români din Afgasitan se întorc acasă 
Militarii români urmează să ajungă în 
scurt timp acasă. Scorpionii Negri au 
asigurat în principal libertatea de mişcare 
în provincia Zabul, iar colaborarea cu 
autorităţile afgane a fost foarte bună, 
inclusiv la alegerile care au avut loc în 
această ţară. 

După şase luni de misiune, militarii 
craioveni se pregătesc pentru repatriere, 
operaţiune care înseamnă un efort 
logistic considerabil, spune colonelul 
Cătălin Jianu, comandantul Batalionului 
20 "Scorpionii Negri". 

"Vă daţi seama că nu este uşor să 
repatriezi un batalion întreg, ca atare 
ceea ce pot să vă spun este că este 
foarte mult de muncă şi dorim să 
terminăm toate activităţile pe care le 
avem de făcut în condiţii foarte bune de 
aşa natură încât să terminăm misiunea în 
condiţii optime şi să ajungem acasă la 
familii", a declarat colonelul Cătălin Jianu. 

În Kandahar rămân militarii bistriţeni 
de la Batalionul 812 Infanterie 

În afara misiunilor specifice de asigurare 
a libertăţii de mişcare în aria de operaţii şi 
de cooperare cu partenerii de coaliţie 
Scorpionii Negri s-au confruntat şi cu 
problemele din perioada alegerilor care 
au avut loc de curând în Afganistan, însă 
au reuşit să îndeplinească şi acest 

obiectiv. 

"Datorită bunei cooperări şi lucrul cu 
autorităţile locale şi cu partenerii ASAF 
nivelul de incidente a fost scăzut, nu au 
fost probleme semnificative, iar alegerile 
s-au desfăşurat în condiţii excelente din 
punctul nostru de vedere", a spus 
comandantul Batalionului 20 "Scorpionii 
Negri". 
 
În Kandahar mai rămân militarii bistriţeni 
de la Batalionul 812 Infanterie care 
asigură securitatea celei mai mari baze 
militare din Afganistan. Ei sunt la prima 
misiune de felul acesta şi vor rămâne aici 
cel mai probabil până la sfârşitul acestui 
an. 

Un reportaj de  
Ilie Pintea şi Mario Balint pentru  

Radio România Actualităţi 
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Ilie PINTEA 
jurnalist 
 
Pentru pasiunea cu care-şi exercită 
profesia de jurnalist; 
Pentru curajul de a a-şi asuma, 
pentru al doilea an consecutiv, 
misiunea de a fi corespondent de 
război pentru România în teatrul de 
operaţiuni militare din Afaganistan; 
Pentru talentul său gazetăresc 
demonstrat atât în presa scrisă, cât 
mai ales în audiovizual;  
Pentru toate aceste motive şi încă 
pentru multe altele, titlul de “Premiant 
al săptămânii” considerăm că i se 
cuvine acum jurnalistului Ilie Pintea. 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Senatorul Vochiţoiu cere Ministerului Mediului 
promovarea mediatică a frumuseţilor turistice 
din Valea Jiului 
Lucian ISPAS 
 
Într-o interpelare adresată 
ministrului Mediului, Attila 
Koropdi, senatorul de Valea 
Jiului Haralambie Vochiţoiu 
arată că “pe site-ul 
Ministerului Mediului este 
prezentat filmul Wild 
Carpathia, catalogat de presă 
şi publicul larg drept „probabil 
unul dintre cele mai frumoase 
filme despre România”. Wild 
Carpathia prezintă, în viziunea 
unui grup de britanici, 
frumuseţea Munţilor Carpaţi din 
România, în încercarea de a 
arăta străinilor diversitate a 
faunei şi a florei din zonă. De 
asemenea, documentarul are 
un scop educational şi atrage 
atenţia românilor asupra 
comoarei nepreţuite de care se 
bucură şi pe care trebuie să o 
conserve pentru generaţiile 
viitoare.” 
În egală măsură însă, Vochiţoiu 

este de părere că Valea Jiului 
Valea Jiului este o zonă cel 
puţin la fel de frumoasă, în care 
“frumuseţea munţilor, a 
peisajelor, îţi taie respiraţia, iar 
diversitatea faunei şi florei este 
la fel de deosebită ca cea din 
zona Munţilor Carpaţi, din care 
şi această zonă face parte”.  
 
Având în vedere aceste 
aspecte, senatorul Vochiţoiu 
vrea să afle dacă Ministerul 
mediului poate selecţiona şi 
finanţa un documentar despre 
comorile nepreţuite de care se 
bucură această zonă de vis 
numită Valea Jiului. 

Tabără naţională de pregătire 
pentru situaţii de urgenţă la Straja 

Lucian ISPAS 
 
Staţiunea turistică Straja Lupeni 
va fi gazdă a taberei naţionale 
de pregătire pentru situaţii de 
urgenţă. Evenimentul va avea 
loc în perioada 3-8 august 2014 
în organizarea autorităţilor 
locale din municipiul Lupeni, în 
parteneriat cu Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă din 

Hunedoara,  Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Hunedoara, 
Serviciul Public Salvamont 
Lupeni şi Crucea Roșie 
Română / Filiala CRR judeţului 
Hunedoara /Subfiliala CRR 
Lupeni. 
 
Detalii despre eveniment puteţi 
afla consultând pagina de 
facebook dedicată. 
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Viaţa de poliţist văzută prin 
ochi de femeie 
Felicia PORTASE 
 
Foarte mulţi se întreabă (şi 
uneori cu argumente), ce 
anume caută delicateţea şi 
fragilitatea feminină într-o 
activitate dură, specifică 
bărbaţilor, care este cea de 
apărare a ordinii şi liniștii 
publice, adică pe scurt, poliţia. 
La Vulcan în echipa poliţiştilor 
locali sunt prezente 3 femei. 
Deşi când le vezi nu ai spune 
că au forţa şi fermitatea 
necesare pentru a rezolva 
cazuri specifice acestei munci, 
cu toate acestea, cele trei 
doamne, au abilităţi native sau 
educate pentru această muncă. 
Absolvente de câte două 
facultăţi fiecare sau de cursuri 
speciale pentru munca de 
poliţie, cele trei sunt şi pline de 
hobby-uri: de la dans şi lectură, 
la muzică şi religie. 
 
Curiozitatea de a şti mai multe 
despre cum şi-au ales această 
activitate şi cum se simt în 
haina de poliţist, s-a materializat 
pentru cititorii nostri într-un set 
de întrebări la care cele trei 
doamne poliţist, adică, Negruţ 
Daniela, Arsenie Maria şi 
Cîşlariu Lenuţa (conform foto, 
de la stânga la dreapta ), au 
răspuns în mod firesc, hotărât, 
elegant şi motivant pentru alte 
aspirante la un astfel de loc de 
muncă. 
 
1. Ce anume v-a atras către 
munca de poliţist local? 
 
Arsenie Maria: M-au atras 
uniforma şi mai ales prestigiul 
oferit de acest loc de muncă 
faţă de alte slujbe din zonă. 
Negruţ Daniela : Pentru mine 
este un domeniu nou, diferit de 
ceea ce am profesat până 
acuma, un domeniu vast care 
de curând am început să îl 
descopar. O muncă care 
presupune moralitate, 
corectitudine, spirit civic, 
dreptate etc. pentru toţi 
cetăţenii. Cred că lucrurile 
acestea m-au atras către 
munca de poliţist local. 
Cîşlariu Lenuţa: Din copilărie 
mi-am dorit să ajung ”militar”. 
Meseria de poliţist local este 

ceea ce îmi doresc cu 
adevărat. 
 
2. Este potrivită această 
muncă pentru o femeie? 
De ce ? 
 
A.M. : Din punctul meu de 
vedere, este un loc de 
muncă potrivit pentru o 
femeie, deoarece teoretic 
suntem egale în drepturi 
cu bărbaţii.  
N.D.: Eu zic că da. Daca 
barbatii sunt buni bucătari, 
noi femeile de ce nu am fi 
bune poliţiste? Deţinem 
calităţi diferite de cele ale 
bărbaţilor şi cred că îi 
completăm în domeniul acesta. 
C.L: Da, o consider o meserie 
potrivită deoarece şi o femeie 
se poate implica într-o activitate 
care presupune anumite riscuri.  
 
3. Cât de dificil este să fii 
acceptată într-o echipă 
majoritară de bărbaţi 
poliţişti? 
 
A.M :Personal nu am întâmpinat 
dificultăţi din acest punct de 
vedere.  
N.D: Nu a fost dificil deloc. Am 
fost acceptată şi primită bine de 
colectivul de bărbaţi poliţişti, ei 
fiind obişnuiţi deja cu persoane 
feminine în rândurile lor.  
C.L: Mi-a fost relativ uşor pentru 
că îi cunoşteam pe majoritatea 
colegilor şi mi-am dat seama 
repede că suntem o echipă 
frumoasă. 

 
4. Care este atuu-ul principal 
al unei femei poliţist? 
 
A.M. : Nu consider că există 
atuu-uri comparativ cu restul 
colectivului.  
N.D.: Intuitia ....dar şi diplomaţia 
şi feminitatea. 
C.L: Poate doar faptul că 
suntem femei, în anumite 
intervenţii ale noastre, din 
ruşine sau din respect, unele 
persoane se comportă altfel în 
faţa noastră.  
 
5. Câtă autoritate poate avea 
o femeie poliţist în faţa celor 
ce se abat de la normele de 
ordine şi linişte publică? 
 
A.M. :Aceeaşi autoritate ca şi 
un bărbat poliţist.  
N.D.: Sunt cazuri în care nu 
doar prin "forţă" se poate 
remedia un conflict, ci şi prin 
vorba bună. Însă putem fi 

autoritare atunci când situaţia o 
cere. 
C.L.: Un poliţist este prin natura 
statutului său mai autoritar, însă 
eu ca femeie, pun problema cu 
mai mult calm, acolo unde este 
posibil. 
 
6. Se schimbă ceva în natura 
dvs. feminină datorită acestei 
munci? 
 
A.M. : Nu consider că s-a 
schimbat ceva. 
N.D. : Cu siguranţă. 
C.L.: Da. Pot spune că după 
perioada de când lucrez am 
devenit mai dură. 
 
7. Aveţi tendinţa să fiţi 
poliţiste şi în relaţia cu 
membrii de familie? 
 
A.M. : Nu.  
N.D.: Nu am tendinţa aceasta, 
dar atribute care caracterizează 
poliţistul local pot fi similare şi 
vieţii de familie (moral, corect, 
onest etc. ). 
C.L.: Am uneori tendința de a fi 
”poliţistă” şi acasă, mai ales cu 
fiul meu. 
 
8. Relataţi un caz de implicare 
directă personală, într-o 
situaţie care solicită curaj şi 
fermitate de acţiune specifice 
muncii de poliţist. 
 
A.M. :Toate cazurile la care am 
participat până acum s-au 
rezolvat pe cale paşnică. 
C.L. : Aplanarea unui conflict 
fizic între mai multe persoane 
care se aflau în stare de 
ebrietate. 
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“Păstoritul din Valea Jiului-ieri şi azi”, o carte care 
defineşte cea mai frumoasă activitate din zona Văii Jiului 

Tiberiu VINŢAN 
 
La fel ca majoritatea 
personalităţilor publice laureate 
ale Premiilor Exclusiv, scriitorul 
Dumitru Gălăţan Jieţ confirmă, 
la rândul său, justeţea 
desemnării sale drept “păstrător 
al tradiţiilor locale din Valea 
Jiului”, o dată cu scoaterea de 
sub lumina tiparului a unui 
volum documentar de excepţie. 
“Păstoritul din Valea Jiului, ieri 
şi azi”, noua carte de autor a lui 
Dumitru Gălăţan Jieţ, editată 
sub egida prestigioasei edituri 
Măiastra din Tg. Jiu, face nu 
doar o trecere în revistă a celei 
mai vechi şi fără îndoială a celei 
mai frumoase ocupaţii ale 
oamenilor din Valea Jiului, 
păstoritul, ci prezintă, cu 
meticulozitatea tipică autorului, 
aproape tot ce se putea spune 
despre oieritul din Valea Jiului, 
din cele mai vechi tiumpuri şi 

până astăzi. 
 
De altfel, în prefaţa volumului, 
dr. Dumnitru Gălăţan Jieţ 
precizează că “în paginile 
acestei lucrări, am încercat să 
recuperez din istoria oieritului 
din Valea Jiului ce s-a mai 
putut, să pun portrete vechi de 
oieri alături de portretele noilor 
oieri, moderni, încercând să 
dedic cele scrise atât vechilor 
oieri, dispăruţi, cât şi actualilor 
oieri care, în ciuda smogului 
industrial din perioada 
industrializării forţate, s-au 
străduit şi se străduiesc să 
păstreze culoarea albă a 
caşului.” 
 
În realitatea însă, lucrarea 
dedicată de Dumitru Gălăţan 
Jieţ oieritului din Valea Jiului 
este mai mult decât o simplă 
carte de lectură, cu toate că 

limbajul cursiv, elegant, îi 
imprimă un aer de poveste. 
Cartea lui Dumitru Gălăţan Jieţ 
se ridică la pretenţiile unei 
adevărate teze de doctorat 
având ca subiect atât de 
misterioasa, dar atât de 
fascinanta lume a păstorilor, 
oameni care au dat naştere 
aşezărilor din Valea Jiului şi 
care, vreme de secole, i-au dat 
acesteia o frumoasă identitate. 
Aşa cum recunoaşte acest 
lucru, în scrierile sale, şi 
cunoscutul etnolog Romulus 
Vuia, care spunea că “în munţii 
Parângului întâlnim cea mai 
intensă şi specifică viaţă 
pastorală din munţii României”. 
 
Lucrarea lui Dumitru Gălăţan 
Jieţ “Păstoritul din Valea Jiului, 
ieri şi azi” ne poartă nu doar 
prin istoria acestei frumoase 
îndeletniciri, ci ne prezintă 
locuri, oameni şi fapte de un 
pitoresc aparte, de o frumuseţe 
rar întâlnite, prilejuindu-ne 
şansa de a-i cunoaşte şi de a-i 
aprecia pe acei oameni care, cu 
modestie dar cu infinită 
pasiune, duc mai departe 
tradiţia păstoritului în Valea 
Jiului. În plus, cartea lui Dumitru 
Gălăţan Jieţ este şi o invitaţie 
adresată celor care doresc să 
redescopere România 
frumoasă, a celor care doresc 
ca, în periplul lor turistic prin 
grădina Carpaţilor, să aibă 
şansa de a se bucura de 
experienţa unică şi absolut 
fascinantă a vieţii la stână, cu 
tot ceea ce presupune acest 
lucru.  
 
Menţionând doar faptul că 
lucrarea “Păstoritul din Valea 
Jiului, ieri şi azi” a apărut în 
condiţii grafice de excepţie cu 
ajutorul vrednicilor membri ai 
Composesoratului “Obştea 
jiană” din Petrila şi ai 
Composesoratului “Straja-
Gruni-Zănoaga-Sterminos” din 
Paroşeni vă inviăm  deci să 
faceţi efortul de a intra în 
posesia acestui nou volum al de 
pe acum reputatului scriitor dr. 
Dumitru Gălăţan Jieţ. În ceea ce 
ne priveşte, în măsura în care 
autorul va agrea acest lucru, 
vom încerca să inserăm, în 

paginile ziarului nostru, 
fragmente din această carte, 
astfel încât istoria şi frumuseţile 
vieţii pastorale din Valea Jiului 
să poată fi cunoscute şi de 
către publicul larg, de către 
oamenii Văii Jiului.  

Dumitru Gălăţan Jieţ s-a 
născut la 4 aprilie 1940 în 
satul Jieţ, din Estul Văii 
Jiului. A absolvit Facultatea 
de Stomatologie a Institutului 
Medico-Farmaceutic din Cluj, 
în anul 1963. Membru al Ligii 
Scriitorilor din România şi al 
Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti, Dumitru 
Gălăţan Jieţ este desemnat 
membru de onoare al 
Parohiei şi satului Cimpa şi al 
satului natal Jieţ, fiind 
totodată cetăţean de onoare 
al oraşului Petrila.  
 
Autor a numeroase articole şi 
reportaje având ca subiect 
viaţa şi tradiţiile momârlanilor 
din Valea Jiului, Dumitru 
Gălăţan Jieţ şi-a construit, din 
anul 2005, o frumoasă carieră 
literară. Are până la acest 
moment, 18 lucrări de autor 
sau coautor publicate, marea 
majoritate a acestora având 
ca subiect momârlanii, cu 
istoria, tradiţiile, obiceiurile, 
îndeletnicirile şi locurile de 
viaţă ale acestora.  
 
Dumitru Gălălan Jieţ a fost 
distins cu titlul de “Cel mai 
bun scriitor al Văii Jiului”, în 
cadrul Galei Prenmiilor 
Exclusiv-ediţia 2013 şi cu 
titlul de “Cel mai bun 
păstrător al tradiţiilor” în 
cadrul Galeiu Premiilor 
Exclusiv din 2014.  
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Despre perspectivele mineritului din Valea Jiului, la modul oficial 
Tiberiu VINŢAN 
 
La începutul lunii iunie, când în 
Valea Jiului circulau zvonuri 
contradictorii cu privire la viitorul 
industriei miniere din Valea 
Jiului, zvonuri alimentate de 

tergiversarea adoptării bugetului 
CEH pentru anul 2014, 
deputatul Monica Iacob-Ridzi a 
depus la Camera Deputaţilor o 
interpelare parlamentară pe 
acest subiect, adresată 
Departamentului pentru Energie 

din cadrul Ministerului 
Economiei.  
 
La finalul lunii trecute, a sosit şi 
răspunsul oficial al acestei 
interpelări, semnat de secretarul 
de stat Mihai Adrian Albulescu. 

Considerând că informaţiile 
prezentate în acest document 
oficial răspund întrebărilor 
multora dintre locuitorii Văii 
Jiului, vă prezentăm integral, în 
facsimil, conţinutul acestuia.  
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Ce averi au mai făcut aleşii noştri în Parlament ? 

Tiberiu VINŢAN 
 
Mai de voie, mai de nevoie, 
aleşii noştri în Parlament au dat 
cu subsemnatul pe noile 
declaraţii de avere pe care, 
potrivit legii, trebuie să le aducă 
la cunoştiinţa poporului 
alegător. 
 
O simplă privire pe 
documentele publicate deja pe 
pagina oficială a Senatului, 
respectiv a Camerei Deputaţilor 
ne arată că, într-un inedit “Top 
12” al celor mai bogaţi 
parlamentari din judeţul 
Hunedoara conduce deputatul 
PNL Carmen Hărău, în timp ce 
pe ultima poziţie se situează 
deputatul PP-DD Monica  
Iacob-Ridzi. În ceea ce priveşte 
parlamentarii Văii Jiului, topul 
celor mai înstăriţi parlamentari 
este deschis de deputatul PSD 
Cristian Resmeriţă. 
 
O analiză mai aprofundată a 
noilor declaraţii de avere ale 
aleşilor hunedorenilor 
demonstrează faptul că venitul 
din salariul de parlamentar este, 
pentru cei mai mulţi dintre 
parlamentarii noştri, un mizilic. 
În realitate, sursa averii 
acestora ţine de business, de 
moşteniri sau, în unele cazuri 
de evenimentele fericite din 
viaţa personală. Spre exemplu, 
deputatul de Valea Jiului, 
Cristian Resmeriţă a câştigat 
din activitatea (!?) de 
parlamentar un salariu de 
58.908 lei, ceea ce reprezintă 
un venit lunar de circa 5.000 de 
lei. În schimb, acelaşi deputat a 

dat lovitura când şi-a pus 
pirostriile, adunând de la 
nuntaşi nu mai puţin decât 
330.000 de lei şi 30.000 de 
euro. O sumă ce reprezintă cam 
de 8 ori valoarea salariului său 
de parlamentar. La fel de 
darnici s-au dovedit, în cazul 
său, şi invitaţii la botezul 
copilului tânărului deputat, care 
au lăsat nu mai puţin de 10.000 
de euro şi 25.000 de lei, bani 
pentru “somnul” liniştit al 
acestuia. Dacă la aceste 
venituri mai adăugăm bunurile 
aflate în posesia deputatului, 
respectiv un teren intravilan de 
300 mp, o casă, două 
apartament, un autoturism 
Skoda şi încă unul Peugeot, 
avem imaginea completă a celui 
mai înstărit dintre parlamentarii 
Văii Jiului, conform propriei sale 
declaraţii de avere.  
 
Acesta este urmat în 
clasamentul averilor declarate, 
de senatorul Cosmin Nicula, 
proaspăt ales în funcţia de 
vicepreşedinte al Curţii de 
Conturi a României. Nicula se 
laudă în declaraţia sa avere că 
a reuşit să finalizeze construcţia 
casei sale de la Deva, pentru 
care mai are de plătit însă firmei 
constructoare încă 281.191 lei. 
În plus, Nicula este dator şi 
către diverse bănci comerciale, 
suma totală a creditelor fiind de 
34.000 de lei şi 35.105 euro. 
Asta înseamnă, dacă nu punem 
la socoteală şi faptul că 
senatorul are şi un cont de 
economii de 31.500 de lei că, la 
un salariu anual de 64.512 lei 
de la Senat, Nicula ar mai avea 

de plătit circa 7 ani pentru 
datoriile acumulate, dacă pune 
la bătaie integral venitul său din 
salarii.  
 
Autointitulat “senator al 
poporului”, Haralambie 
Vochiţoiu este, potrivit noii sale 
declaraţii de avere depusă la 
Senat, un parlamentar sărac. 
Nu are alte venituri decât 
salariul de senator, adică 
64.368 de lei (la nivelul 
întregului an 2013), nu are 
terenuri, nici maşini sau conturi 
în bancă şi deţine în proprietate 
doar un singur apartament în 
Petroşani. Deşi firmele sale 
operează cu importante fonduri 
europene, Vochiţoiu a fost 
nevoit, anul trecut, să pompeze, 
sub formă de împrumuturi, 
727.693 lei şi aproape 165.000 
de euro în aceste firme. Cu 
doar un credit de 34.750 de 
euro contractat pe 10 ani, 
rămâne un mare mister de unde 
a avut Vochiţoiu bani să-şi 
împrumute firmele cu sumele 
care totalizează venitul său 
declarat pentru următorii 
aproape circa 20 de ani ? 
 
În fine, celălalt parlamentar al 
Văii Jiului, deputatul Monica 
Iacob-Ridzi, nu stă nici ea prea 
bine cu averea. Potrivit ultimei 
declaraţii de avere, aceasta nu 
are conturi în bancă, nici pentru 
economii dar nici pentru credite. 
Deţine, în coproprietate, un 
apartament în Petroşani, dar şi 
o casă şi un teren într-o 
comună din judeţul Olt. Venitul 
realizat din salariul său de 
deputat (59.908 lei) s-a mai 

rotunjit puţin, în acest an, graţie 
botezului fiicei sale, care a adus 
în familie 12.300 de euro şi 
81.500 de lei.  
 
Deşi averile parlamentarilor din 
Valea Jiului nu sunt, după cum 
vedeţi, neglijabile, nici măcar 
adunate împreună acestea nu 
ating valoarea averii de care se 
bucură deputatul liberal Carmen 
Eleonora Hărău. Aceasta deţine 
împreună cu soţul său, 4 
terenuri intravilane în suprafaţă 
totală de peste 3.000 mp în 
Teliucu Inferior, Peştişu Mic şi 
Hunedoara. De asemenea, 
potrivit declaraţiei de avere, 
familia deputatului de 
Hunedoara deţine un 
apartament şi 3 case moştenite 
sau cumpărate în perioada 
1995-2013. Carmen Hărău este 
şi un pasionat colecţionar de 
bijuterii şi obiecte de artă, 
colecţia sa personală 
număîrând obiecte de acest fel 
în valoare de 310.000 de euro. 
În plus, conturile acesteia sunt 
şi ele “pe plus”, cu peste 
340.000 de lei şi 8.500 de lire 
sterline. Deputatul deţine şi 
acţiuni la SC Micro Mega HD 
SA şi SC Ameritech SA în 
valoare de peste 50.000 de lei. 
La capitolul venituri din salarii, 
în 2013, Carmen Hărău declară 
că a încasat 30.116 lei de la 
Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara şi alţi 58.908 lei de 
la Camera Deputaţilor. Tot 
datorită calităţii sale de acţionar 
la societatea comercială Micro 
Mega HD SA, Carmen Hărău a 
încasat şi dividende în sumă de 
420.935 lei.  
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Bogdan Adrian GÎSCĂ 
 
După destrămarea Imperiului 
Dacilor, ca urmare a dispariţiei 
fulgerătoare a lui Burebista, în 
provincia Scyţia Pontică 
(actuala Dobrogea) au luat 
naştere mai multe state  
geto-dace, în a două jumătate a 
secolului I î.Hr. Într-un teritoriu 
relativ redus ca întindere, se 
estimează că existau, pe lângă 
cele trei regate mai mărişoare 
conduse de Roles, Dapyx şi 
Zyraxes, alte câtea, mult mai 
mici şi fără o însemnătatea 
oarecare. Cu toate că 
aceste state erau „surori”, între 
principii care le conduceau se 
pare că a existat o continuă 
luptă pentru supremaţie, totul 
pornind de la prinţul Roles, care 
s-a aliat cu romanii, devenind 
vasal al acestora. Ceilalţi regi 
geto-daci nu au putut trece 
peste această trădare a unuia 
de un neam cu ei, astfel că, în 
foarte scurt timp, s-a 
ajuns la neînţelegeri şi chiar 
războie între ei. Cel care a 
reacţionat cel mai puternic a 
fost regele geţilor din 
podişul central al Dobrogei, 
despre care ne spune istoria că 
era un dac adevărat, inamic 
declarat al romanilor şi nesupus 
lor. Este vorba despre Dapyx, 
care îşi întindea stăpânirea în 
regiunea Capidava – Carsium – 
Ulmetum – Histria. 
 
Supărat pe vecinul său (Roles) 
care se dăduse de partea 
romanilor, îl atacă pe la anul 28 
î.Hr., pentru a-i pedepsi 
trădarea faţă de neamul  
geto-dac. În aceste condiţii, 

Roles nu ezită să apeleze la 
ajutorul prietenilor şi aliaţilor săi 
romani, iar Marcus Licinius 
Crassus, care se afla încă în 
război cu ultimele rămăşiţe ale 
bastarnilor, soseşte cu armata 
sa în Dobrogea. În luptele care 
au loc în câmp deschis, armata 
lui Dapyx suferă înfrângeri şi în 
cele din urmă este forţat să se 
retragă în cetatea sa de scaun, 
unde avea să fie asediat de 
romani. În urma unei trădări, 
porţile oraşului se vor deschide 
în faţa romanilor lui Crassus, iar 
aceştia, odată pătrunşi în cetate 
fac un adevărat măcel în rândul 
getodacilor. 
 
Rămăşiţele armatei lui Dapyx 
rezistă suficient timp cât o parte 
a populaţiei să poată părăsi 
oraşul şi să se refugieze din 
calea duşmanilor. Cavaleria 
dacă, condusă de fratele regelui 
încearcă să se interpună între 
populația fugară şi urmăritorii 
romani. În cele din urmă, fugarii 
reuşesc să se refugieze cu 
bunurile şi turmele lor în 
misterioasa peşteră Keiris.  
 
Efortul supra-omenesc de care 
au dat dovadă apărătorii  
geto-daci pare a fi cu folos 
pentru poporul de rând, care, 
pentru un moment cel puţin, a 
reuşit să fugă de furia 
invadatorilor romani şi să 
ajungă în siguranţă la locul de 
refugiu. Rezistenţa lui Dapyx şi 
a oamenilor săi este în cele din 
urmă înfrântă, regele dac 
pierzându-şi viaţa, iar fratele 
său fiind luat prizonier. Romanii 
lui Crassus şi geţii lui Roles 
reuşesc să dea de urma 

populației refugiate în 
peştera Keiris şi zidesc toate 
intrările sale, silindu-i astfel să 
se predea, ori să moară de 
foame. 
 
Acest episod este relatat de 
Dio Cassius, în Istoria romană 
astfel: “... pe când (Crassus) 
înfăptuia acestea (expediția 
împotriva bastarnilor de la anii 
29 – 28 î.Hr.), îl chemă în 
ajutor Rholes, care se afla în 
luptă cu Dapyx, regele unor 
geţi. Crassus porni să-l ajute. 
El aruncă cavaleria vrăjmaşilor 
peste pedestrimea lor. 
Înspăimântându-i şi pe călăreţi 
în felul acesta, nu se mai dădu 
nici o luptă, ci făcu un mare 
măcel în rândurile unora şi ale 
altora, care fugeau. Apoi îl 
împresură şi pe Dapyx – 
refugiat într-o fortăreaţă. Unul 
din cei aflaţi în fortăreaţă îl 
salută de pe zid în limba 
greacă, intră în vorbă cu el şi 
hotărî să-i predea fortăreaţa. 
Prinşi în felul acesta, barbarii 
porniră unii împotriva altora. 
Dapyx şi mulţi alţii îşi găsiră 
moartea. Crassus prinse de 
viu pe fratele acestuia, însă nu 
numai că nu i-a făcut nici un 
rău, ba chiar i-a dat drumul. 
După ce a săvârşit acestea, 
Crassus s-a îndreptat apoi spre 
peştera numită Ceiris. Aceasta 
era atât de încăpătoare şi 
totodată atât de trainică încât se 
povesteşte că titanii, când au 
fost biruiţi de zei, s-au refugiat 
acolo. În locul acesta, 
băştinaşii – veniţi în mare 
număr – aduseseră cu ei printre 
altele lucrurile cele mai de preţ 
şi toate turmele lor. Crassus 

căută şi astupă toate intrările 
întortocheate şi greu de aflat 
(ale peşterii); de aceea îi 
înfrânsese pe aceştia prin 
foame. Biruitor, el nu cruţă nici 
pe ceilalţi geţi, deşi între Dapyx 
şi ei nu era nici o legătură.” 
 
Înfrângerea şi moartea lui 
Dapyx reprezintă practic 
supunerea întregii Scyţii 
Pontice, care imediat după 
dispariţia acestui erou intră sub 
sfera de influenţă romană, 
devenind în curând una din 
provinciile Imperiului. Regele 
Dapyx a reprezentat ultimul 
element anti-roman geto-dac 
din Dobrogea, iar el a preferat 
moartea martirică pentru 
neamul său, în schimbul unei 
supuneri în faţa romanilor, 
căutând mai ales să răzbune 
trădarea unui alt principe get din 
acea zonă. Îi era practic 
imposibil să-i învingă pe 
numeroşii romani, aliaţi cu o 
parte dintre geţii pontici, însă  
şi-a jucat rolul istoric până la 
capăt, chiar dacă această 
îndrăzneală a lui i-a adus 
tragicul sfârşit. 

Dapyx – regele martir al Daciei Pontice 

 * 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); 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Stăpânit de-a lungul vremurilor 
de romani, franci şi germani, 
Köln sau Cologne (cum mai 
este el cunoscut), o metropolă 
de peste un milion de locuitori, 
este cel mai vechi dintre marile 
oraşe ale Germaniei şi al 
patrulea ca mărime în prezent, 
după Berlin, Hamburg şi 
Munchen, fiind totodată cel mai 
important oraş al regiunii 
Renania de Nord - Westfalia. 
Istoria acestui frumos oraş 
construit pe cele două maluri 
ale Rinului începe în anul 50 
î.e.n., când Agrippina, soţia 
împăratului roman Claudius, 
născută pe malul Rinului, a 
dispus aici organizarea 

Capitalei provinciei romane 
Germania Inferior. Oraşul avea 
să se dezvolte sistematic de-a 
lungul istoriei, devenind în 
perioada târzie a Evului Mediu 
cel mai mare oraş din 
Germania.  
 
Dincolo de faptul că reprezenta 
un important nod comercial, prin 
amplasamentul său strategic pe 
malul Rinului, Köln a devenit, 

încă de la începutul secolului 
XII una dintre cele mai 
importante destinaţii religioase, 
odată cu aducerea aici (în 
1164) a osemintelor celor 3 
magi, care se află şi astăzi 
depuse în impunătorul dom din 
centrul oraşului. Domul din 
Köln, cea mai mare construcţie 
gotică de acest fel din Europa, 
reprezintă una din 
capodoperele arhitectonice ale 

oraşului, adăpostind pe lângă 
relicvele celor 3 magi (în 
spatele altarului), mormintele 
întemeietorilor Germaniei, 
începând chiar cu Wilhelm 
Cuceritorul. Măreţia 
impozantului edificiu este de-a 
dreptul copleşitoare, atât prin 
dimensiunile sale, cât şi prin 
arhitectura fascinantă şi 
atmosfera apăsătoare din 
interiosul catedralei. Nici nu ar 
putea fi altfel, dacă avem în 
vedere fie şi doar faptul că 
fundaţia domului din Köln a fost 
turnată în 1248 iar construcţia 
lui a fost finalizată după... 632 
de ani, în 1880. Interesant este 
că, în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, deşi Kölnul a 
fost distrus aproape în 
întregime de raidurile aviaţiei 
Aliate, domul a fost una dintre 
puţinele clădiri care au rămas în 
picioare, chiar dacă şi în 
prezent se mai efectuează 
lucrări de restaurare a unor 
piese de pe construcţia 

exterioară a clă-dirii, distruse în 
război. Domul din Köln a fost 
înscris în 1998 pe lista 
monumentelor UNESCO, fiind 
şi astăzi unul dintre cele mai 
vizitate locuri de pelerinaj ale 
credincioşilor din toată lumea.  
 
Cu toate că reverberaţiile 
fenomenului religios care 
pulsează aici la maxim 
reprezintă una dintre atracţiile 
cele mai importante ale acestui 
oraş, Köln este mult mai 
cunoscut în Europa datorită 
numelui pe care l-a împrumutat 
unei licori frumos mirositoare: 
apa de colonie sau “eau de 
Cologne” (în franceză) ori 
“Kölnisch Wasser” (în 
germană). Cu toate că apa de 
colonie a suferit, de-a lungul 
secolelor, numeroase 
contrafaceri, flacoanele 
conţinând licoarea originală 
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care poartă numele oraşului 
Köln (Cologne) se fabrică şi 
astăzi numai în laboratoarele 
“Casei Farina” situate în 
clădirea (aflată în imediata 
apropiere a domului) în care, la 
1703, italianul Giovanni Maria 
Farina a creat ineditul parfum 
uşor care a cucerit întreaga 
Europă şi, mai apoi, lumea 
întreagă. E bine de ştiut că 
sticluţele cu apă de colonie 
originală nu se găsesc niciunde 
altundeva decât în magazinul 
administrat de un descendent al 
familiei Farina (Johann Maria 
Farina) situat pe strada 
Glockengasse nr. 4711, la 
parterul clădirii în care 
funcţionează, încă de la 
începutul secolului al XVIII-lea 
laboratorul şi fabrica cu care 
inventatorul apei de colonie a 
făcut avere.  
 
Cu toate că este un oraş turistic 
prin excelenţă, fiind anual vizitat 
de peste 6 milioane de turişti, 
Köln atrage astăzi nu atât prin 
renumele apei de colonie sau 
prin măreţia impozantului Dom 

din centrul oraşului, ci prin faptul 
că este una dintre cele mai 
importante destinaţii de 
business ale mapamondului. Iar 
acest statut Kölnul şi l-a câştigat 
încă din secolul XVIII când a 
fost declarat oraş liber (nefiind 
subordonat niciunui stat), 
constituind o atractivă turnantă 
pentru industriaşi şi antreprenori 
din întreaga lume. 
Multinaţionale de prestigiu 
precum Sony, Barilla sau 
Microsoft îşi au aici centrul 
afacerilor din Europa. Graţie 
numărului mare de companii 
media care îşi au aici centrul de 
comandă, Köln a fost declarat 
drept capitala mass-media a 
Germaniei.  
 
Tot acest du-te vino generat de 
expansiunea mediului de afaceri 
au transformat Kölnul într-un 
oraş multinaţional. Nu mai puţin 
de 184 de naţionalităţi 
convieţuiesc astăzi în Köln, un 
oraş în care mai bine de 20% 
din populaţie o reprezintă 
străinii. Poate tocmai de aceea, 
Köln este un oraş în care 

disciplina nemţească nu este o 
regulă.  
 
Un alt paradox al oraşului este 
generat şi de faptul că, în pofida 
faptului că, prin existenţa 
domului şi a altor 20 de 
catedrale ori prin existenţa celei 

mai mari sinagogi din Germania, 
Köln este şi un oraş preferat al 
homosexualilor. Asta poate şi 
din cauza eurforiei generale 
care cuprinde oraşul în perioada 
Carnavalului, unul dintre cele 
mai importante evenimente din 
viaţa oraşului, denumit de 
localnici “Al Cincelea anotimp”. 
Carnavalul de la Köln 
debutează în fiecare an la 11 
noiembrie de la orele 11 şi 11 
minute. Carnavalul durează 
până la Aschermittwoch 
("Miercurea cenuşii", începutul 
postului Paştelui). În tot acest 
timp au loc baluri, parade ale 
costumelor haioase şi festivități 
caracterizate printr-un umor 
grosier şi satire, în special la 
adresa personalităţilor politice. 
Punctul culminant îl constituie 
marea paradă de Rosenmontag 
("Lunea Trandafirilor" - lunea de 
dinaintea zilei de 
Aschermittwoch), cu care 
alegorice, muzică şi costume 
originale. 
 
Distrus în proporţie de 90% 
după ultimul Război Mondial, 
Köln este unul dintre oraşele 
europene care a renăscut, 
asemeni Păsării Phonix, din 
propria-i cenuşă. Meritul este în 
primul rând al cetăţenilor săi, 
dar şi al omului politic Konrad 

Adenauer, fost primar al 
oraşului şi, mai apoi, între 1949-
1963, cancelar federal al 
Germaniei de Vest, una dintre 
figurile politice proeminente ale 
secolului XX.  
 
Important port fluvial pe Rin, 
Köln este şi un nod feroviar de 
prim rang al Europei, un nod 
rutier la fel de important 
(intesectând autostrăzile A1, A3 
şi A4 din Germania) şi gazdă a 
celui mai important aeroport 
comercial (mărfuri de peste 1 
milion de tone aterizând şi 
decolând în decursul unui an de 
pe aeroportul din Köln) şi al 
curselor de călători de low-cost 
(cu un trafic de peste 10 
milioane de pasageri anual) din 
Germania. Cu toate acestea, 
Kölnul rămâne una din 
destinaţiile turistice nu foarte 
uşor accesibile, având în vedere 
faptul că tarifele de cazare de 
aici sunt, chiar şi la cele mai 
modeste unităţi de cazare, 
destul de piperate (peste 100-
150 de euro pe noapte la un 
motel de 3 stele). Plăcerea însă 
de a vedea “live” capodoperele 
turistice şi satisfacţia de a trăi, 
fie şi pentru o singură zi,  
într-unul din cele mai fascinante 
metro-pole ale Europei, face toţi 
banii.  
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Plăcinta cu mere 

Austriecii îi spun cu mândrie “Apfelstrudel” şi îl 
declară drept unul din produsele culinare 
tradiţionale ale lor. În fapt, este vorba despre 
nu mai puţin tradiţionala, şi pe la noi, plăcintă 
cu mere.  
 
Pentru acest produs de patiserie aveţi nevoie 
de: 250 grame făină, 2 linguri ulei, o jumătate 
de linguriţă de sare şi o jumătate de linguriţă 
de oţet, 130 ml apă călduţă,  un kilogram de 
mere, sucul de la o lămâie stoarsă, o ceaşcă 
de pesmet, o ceaşcă de merişoare uscate, 75 
grame zahăr, o linguriţă de scorţişoară şi 2 
cuişoare. Cum procedăm ? Mai întâi, din 
făină, cele 2 linguri de ulei, oţet, sare şi apă 
facem un aluat mai moale, frământat preţ de 
vreo 10 minute. Aluatul se aşează apoi într-un 
vas uns cu puţin ulei şi acoperit cu un ştergar. 
Se lasă să se “odihnească” aproximativ o 
jumătate de oră la loc cald şi  uscat. Jumătate 
din cantitatea de mere se curăţă de coajă şi 
se taie cubuleţe şi se stropesc cu sucul de 
lămâie. Cantitatea rămasă se dă pe 
răzătoarea mare şi apoi, se stropeşte cu 
zeama de lămâie rămasă. Se lasă aşa, la 
macerat, cam 10 minute. Apoi, pe  o faţă de 
masă din pânză, curată se presară puţina 
făină, după care se aşează foaia groasă de 
aluat pe aceasta. Aluatul se întinde apoi bine, 
dar cu mare atenţie să nu se rupă, după care 
se lasă câteva minute să se usuce. După ce 
foaia de aluat s-a uscat, se unge bine cu o 
pensulă înmuiată în ulei. Peste ea se presară 
apoi pesmetul, lăsând liber de jur-imprejur o 
margine de circa două degete. Peste aceasta 
se aşează, într-un strat uniform şi lat de vreo 
4 degete, fructele tăiate în cubuleţe şi apoi  
cele rase, stoarse bine de suc. Se presează 
deasupra şi merişoarele, după care se 
adaugă circa 75 de grame de zahăr 
amestecat cu scortişoara şi cuişoarele 
măcinate. Aluatul se face apoi sul, cu ajutorul 
feţei de masă. Într-o tavă se pune o foaie de 
copt, unsă bine cu ulei. Sulul de aluat se 
aşează în tavă, închizând capetele acestuia 
cu aluat. Se unge cu ulei ştrudelul şi se dă la 
cuptor, preţ de 50-60 de minute, la foc potrivit.  
Se serveşte cald, imediat după ce a fost din 
cuptor, pudrat cu puţin zahăr şi scorţisoară.   
 
Poftă bună !  Sau cum ar spune austriecii  
“Guten apetit !” 

Catrene cu... tâlc 

Unor demnitari  
Bani în bănci, maşini, palate, 
Acţiuni, imunitate... 
Demnitarii au de toate, 
Dar nu prea au... demnitate. 

de Gheorghe Niculescu 

În cursul acestei dimineţi, 
ne-am pomenit la sediul 
redacției ziarului nostru, 
Graiul Muţilor, cu vizita 
neaşteptată a doamnei 
Evdochia Certăreţu, bunica 
colegului nostru Scriicel 
Jurnărel. Femeia în vârstă 
de 80 de ani ne-a 
mărturisit ofurile ei în 
legătură cu 
comportamentul din ce în 
ce mai nepotrivit al 
nepotului său. 
 
Respectabila doamnă ne-a 
reproşat faptul că, în urmă 
cu câteva luni i-am acordat 
acestuia o primă de merit 
în cuantumul a 12 salarii, 
pentru numeroasele sale 
reportaje de calitate pe 
care le făcuse pentru ziarul 
la care lucrează. Prin acest 
fapt, spunea ea lovind cu 
bastonul în masa redacţiei, 
i-am adus numai 
probleme. Întrebând-o 
politicos ce necazuri 
anume am cauzat prin 
fapta noastră bună, 
doamna Certăreţu ne-a 
relatat următoarele: „În 
primul rând mi-aţi distrus 
reputaţia de o viaţă, căci 
de când mă ştiu am fost în 
fruntea datornicilor la 
întreţinere. În acea lună 
Scriicel a plătit la zi 
întreţinerea, iar vecinele 
care mă cunosc din 
tinereţe se uită astăzi cu 
ochii miraţi la mine, 

fapt ce mă nemulţumeşte 
profund. În al doilea rând, 
cu o parte din bani, 
nepotul meu a plecat 
într-un concediu, de unde 
s-a întors însoţit de o 
femeie cu pielea prea 
neagră şi dinţii prea 
albi, cu care vrea să se 
căsătorească. Poate că 
acest lucru nu m-ar 
deranja chiar atât de tare, 
dacă nu s-ar uita mereu ca 
proasta la mine, de fiecare 
dată când îi vorbesc. În al 
treilea rând, prin leafa 
acordată nepotului, am 
depăşit cu mult venitul 
minim care îmi garanta 
primirea de ajutoare 
sociale de la stat. Cine îmi 
dă mie acum banii ăia? Şi 
unde mai pui, că fiind prea 
bogată acum, nu mai 
primesc medicamente 
gratuite şi nici locul pe 
scaun la biserică nu-l mai 
am gratis, pentru că, mi-a 
spus preotul, acum am cu 
ce să achit taxa de 
privilegiu înaintea 
Domnului.” 
 
Simţindu-ne ruşinaţi de 
răul pricinuit acestei 
distinse doamne, ne-am 
dat cuvântul că vom 
repara această nedreptate, 

oprindu-i nepotului său, 
întreg salariul pe 
următoarele 12 luni. 
Bătrâna ne-a mulţumit din 
toată inima pentru 
înţelegerea de care am dat 
dovadă şi a plecat de 
la redacţie cu încrederea 
că, de luna viitoare, viaţa 
ei va reveni la normal: va fi 
din nou prima între 
datornicii la întreţinere, iar 
statul îi va acorda în 
continuare ajutoarele 
obişnuite. 
 
Îi urăm pe această cale 
bătrâneţe uşoară şi drum 
bun pe calea milei, în 
speranţa că, după 
aflarea acestor veşti, 
Scriicel Jurnărel nu va 
înebuni de mânie, iar viaţa 
bătrânei nu se va afla 
pusă în pericol. 
 
(Articolul este un Pamflet 
şi trebuie tratat ca atare!) 

Supărările bunicii 
  Pamfletul lui Gîscă 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Doctorul o întreabă pe o viitoare tânără 
mamă: 
- Tatăl copilului va fi prezent la 
naştere ? 
- Nu cred. 
- Dar de ce ? 
- Nu prea se înţelege cu soţul meu ! 
*** 
Între asistente: 
- Nu cred că pacientul de la salonul 3 
mare are mult de trăit. 
- Te înşeli, dragă. Chiar ieri m-a 
înghesuit în colţul salonului şi m-a 
pupat... 
- Tocmai asta e. A aflat şi nevastă-sa. 
*** 
- Psihologul mi-a recomandat o 
modalitate foarte bună de a adormi 
repede. Număr până la trei şi adorm 
instantaneu. 
- Aşa de repede ? 
- Ei bine, nu chiar. Uneori număr şi 
până la patru dimineaţa... 
*** 

Doi şoferi profesionişti discută despre 
performanţele la volan ale soţiilor. 
- Nevastă-mea e o adevărată 
catastrofă la volan. Eu îi spun să facă 
la stânga, ea o coteşte oblu la 
dreapta... 
- Cu a mea e şi mai dezastru. Conduce 
atât de prost, încât abia apucă să bage 
cheia în contact, că GPS-ul şi începe 
să recite “Tatăl nostru”. 
*** 
Judecătorul către martor: 
- Domnule, ai văzut că vecinul tău ăşi 
bătea soacra ? 
- Da, domnule judecător. 
- Şi de ce n-ai intervenit ? 
- Păi, să vedeţi. La început am vrut să 
intervin, dar când am văzut că se 
descurcă şi singur... 
*** 
- Trebuie să vă iau tensiunea. 
- Domnu doctor, dar şi ieri mi-aţi luat-o. 
- Şi cât a fost ? 
- Zece lei. Dar azi e mai scumpă ? 

În zilele noastre, numele lui 
Alfred Nobel este sinonim cu 
premiile mondiale care 
desemnează cei mai buni 
oameni de ştiinţă ai lumii, în 
fiecare an, aducând sub lumina 
opiniei publice noile descoperiri 
ale ştiinţei şi culturii. 
 
Puţini ştiu că “explozia” de 
premii Nobel s-a născut din 
imensa avere adunată de-a 
lungul vieţii sale de profesorul 
norvegian Alfred Nobel, după ce 
inveţia sa din 1866 - DINAMITA 
- a revoluţionat industria de 
război.  
 
Pasiunea lui Nobel pentru 
explozibili constituia însă o 
tradiţie de familie, tatăl său fiind 
proprietar al unei fabrici de mine 
umplute cu praf de puşcă. După 
ce firma tatălui său a dat 

faliment, ca urmare a efectelor 
războiului din Crimeea, tânărul 
cercetător Alfred a făcut o 
pasiune pentru chimia 
substanţelor explozive, 
descoperind în scurt timp, 
dinamita, un explozibil format 
din trei părţi de nitroglicerină şi 
o parte kieselgur (o pulbere 
foarte fină cu un conţinut 
substanţial de dioxid de siliciu), 
dar de cinci ori mai puternic 
decât praful de puşcă.  
 
Vânzarea noului explozibil, în 
ultimul sfert al secolului al  
XIX-lea prin intermediul singurei 
fabrici de profil, aflată în 
proprietatea sa, i-a adus lui 
Nobel o avere substanţială.  
 
Conştient de răul pe care 
descoperirea sa l-a făcut 
umanităţii, dar cu siguranţă şi 
motivat de faptul că nu a fost 
căsătorit şi nu a avut copii, 
Nobel şi-a lăsat prin testament 
întreaga avere unei fundaţii 
care-i poartă numele, cu scopul 
de a fi constiuit un fond de 
investiţii, ale cărui beneficii să 
fie împărţite, în mod egal, anual, 
pentru oamenii care, în cursul 
anului respectiv au adus cele 
mai importante binefaceri 
umanităţii, prin ştiinţă şi cultură.  
 

După moartea lui Nobel, 
survenită la San Remo în 10 
decembrie 1896 (la vârsta de 
63 de ani), legatarii săi 
testamentari au dus la 
îndeplinire voinţa marelui om de 
ştiinţă, câştigând procesele 
intentate de rudele acestuia şi 
au constituit Fundaţia Nobel. 
Aceasta şi-a intrat în atribuţii în 
anul 1900, valoarea iniţială a 
Fondului Nobel fiind de 28 de 
milioane de coroane suedeze. 
Primele premii Nobel au fost 
acordate în anul 1901, ele fiind 
şi astăzi recompesa cea mai 
râvnită a celor pe care 
vizionarul Alfred Nobel îi 
considera ca fiind “binefăcătorii 
umanităţii”. Potrivit dorinţei 
exprese a iniţiatorului acestor 
recompense, premiile pentru 
fizică şi chimie sunt atribuite de 
către Academia suedeză de 
ştiinţe, cele pentru fiziologie şi/
sau medicină de către Institutul 
Karolin din Stockholm, cel 
pentru literatură de către 
Academia din Stockholm iar cel 
pentru pace de către un comitet 
de 5 persoane desemnate 
anual de către Parlamentul 
Norvegiei.  
 
Ceremonia de decernare a 
Premiilor Nobel are loc în 
fiecare an, la data de 10 

decembrie (data comemorării 
morţii lui Alfred Nobel) la 
Stockholm (capitala Suediei), în 
prezenţa regbelui Suediei, care 
înmânează personal fiecărui 
laureat în parte medalia de aur 
şi diploma de atribuire a 
premiului, după care laureaţii 
sunt invitaţi la banchetul festiv, 
dat în onoarea lor, banchet 
găzduit de faimoasa sală 
albastră a Primăriei din 
Stockholm.  
 
Nu este lipsit de interes faptul 
că, potrivit dispoziţiilor 
testamentare ale fondatorului, 
Premiile Nobel sunt acordate 
numai laureaţilor în viaţă, în 
timp ce alegerea candidaţilor 
trebuie să se facă fără a ţine 
cont de naţionalitatea, religia 
sau clasa socială din care 
provin laureaţii, ci doar de 
meritele acestora în domeniul 
pentru care sunt nominalizaţi.  
 
Astăzi, la mai bine de un secol 
de la moartea lui Alfred Nobel, 
puţini mai sunt cei care-şi aduc 
aminte că acesta este 
descoperitorul dinamitei. Însă 
toată lumea apreciază 
“explozia” de ştiinţă şi cultură 
generată de Premiile Nobel. 
Aşa cum toată lumea apreciază 
nobilul premiu pentru Pace.  

15 

Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 

Adevărata “dinamită” a lui Alfred Nobel 



16 Afaceri în Valea Jiului 

Casa de pe bancnota de 10 lei, piesa de rezistenţă de la Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu 
Isabela PAULESCU/Agerpress 
 
Toţi românii au văzut bancnota de 10 
lei, însă foarte puţini ştiu că acea 
casă ţărănească care este pe o parte 
a bancnotei poate fi vizitată de 
oricine, fiind expusă în cel mai mare 
muzeu în aer liber din România, 
Muzeul Civilizaţiei Populare 
Tradiţionale ASTRA din Sibiu.  
 
Asemănarea este izbitoare între casa 
de pe bancnotă şi cea din muzeul 
sibian. Dacă pe faţă, bancnota de 10 
lei are chipul lui Nicolae Grigorescu, 
pe revers e "un fragment din tabloul 
“Rodica şi o casă ţărănească”, 
conform descrierii oficiale de pe  
site-ul Băncii Naţionale a României. 
Cei care doresc să afle istoria 
acestei case, dar mai ales să vadă 
cum este în interior, o pot face 
vizitând muzeul situat în Pădurea 
Dumbrava Sibiului, casa putând fi 
găsită la numărul 28.  
 
Casa a aparţinut ultima dată lui 
Gheorghe Mihăescu, care cultiva în 
special viţă-de-vie şi creştea 
animale. El a vândut casa muzeului 
din Sibiu, iar pentru a o transporta 
specialiştii au fost nevoiţi să o 
dezmembreze şi să o reconstruiască 
identic, cum a fost ea în 1835. “Casa 
este datată, pe una dintre bârnele de 
la foişor, în anul 1835 şi este ridicată 
pe un soclu înalt din piatră de râu şi 
lespezi de gresie, cu o grosime de 60 
cm. În soclu, casa are la parter o 
pivniţă dispusă sub toată suprafaţa 
locuibilă. Casa se compune din două 
încăperi şi un foișor. Accesul în 
camera de zi se face prin foişor şi 
printr-o scară de piatră, dispusă pe 
peretele sudic al casei. Cele două 
camere comunică printr-o uşă, iar 
cea care nu are acces din exterior 
este considerată camera bună, unde 
erau primiţi oaspeţii”, a declarat 

pentru directorul Muzeului ASTRA, 
Ciprian Ştefan. El spune că această 
casă are pereţii construiţi din 
"grădele", adică dintr-un schelet de 
lemn împletit cu nuiele. Potrivit 
acestuia, "foişorul, construit în 
dreptul bucătăriei, peste intrarea în 
pivniţă, este elementul de arhitectură 
care decorează faţada casei. Născut 
din nevoia de a oferi posibilitatea 
locuirii sau odihnei afară, de a lua 
masa pe această splendidă terasă 
acoperită, semi deschisă, foişorul 
prelungeşte practic spaţiul locuinţei 
monumentului". 
 
Un lucru mai puţin ştiut, parterul 
casei ascunde o încăpere secretă, 
unde acum, stau liniștite, nişte 
butoaie cât un om. “Parterul era 
folosit pentru depozitarea produselor 
alimentare, dar şi ca ascunzătoare. 
Tradiţia locală spune că această 
casă a aparţinut unui preot şi că ar fi 
avut o încăpere secretă în care 
acesta se putea ascunde în 
momentele în care zona era atacată 
de năvălitori. Poarta de acces are 
grilaj din lemn de stejar. Ferestrele 
au fost concepute în aşa fel încât să 
permită apărarea cu ajutorul armei 
de foc. Mobilierul este oarecum 
diferit de cel specific Olteniei, prin 
faptul că sunt combinate elemente 
lucrate în ateliere rurale cu cele din 
ateliere urbane. Stâlpii de la foişor 
sunt sculptați în tehnici tradiţionale, 
iar cosoroabele sunt sculptate în 
tiparul ornamental specific Olteniei 
de Nord. Acoperișul este în patru 
ape, cu învelitoarea din şindrilă de 
brad bătută la două rânduri”, se arată 
într-o descriere oficială a acestei 
case.  
 
Pentru orice turist, această casă este 
o prezenţă discretă, dar frumoasă. 
Cine urcă treptele de piatră să 
ajungă în foişor se va bucura de o 

priveliște uimitoare: un adevărat sat 
românesc în miniatură. De acolo, de 
la înălţime, uiţi complet de bani şi 
toate grijile zilnice. Prima încăpere, 
răcoroasă, dar primitoare, are pe pat 
hainele unei femei, probabil nevastă 
de viticultor din judeţul Vâlcea. Pe 
sobă, se odihnesc nişte ulcele, iar de 
pe perete te privesc curioase câteva 
linguri așezate una în spatele alteia, 
ca nişte soldaţi la defilare. 
Curiozitatea va împinge vizitatorul să 
descopere şi cea de-a doua odaie, 
unde o carte veche, de pe la 1800, 
îşi așteaptă cititorul. Lângă ea, o 
pereche de ochelari, o călimară din 
care a secat cerneala şi deasupra 
mesei, o oglindă veche, între două 

ferestre mici, dar luminoase. Un ceas 
arată că aici timpul s-a oprit, pentru a 
zăbovi într-o casă cu o poveste 
interesantă. Arată ora 3 şi ceva. 
Atunci s-a oprit timpul în această 
casă, unde călătorul uită de 
bancnota care poate i-a purtat paşii 
până aici. Pe perete, un tablou cu un 
bărbat şi o femeie, soţ şi soţie, 
îmbrăcaţi în costume populare.  
 
Tot aici, la Muzeul Astra din Sibiu, 
colecționarii de bancnote sau 
amatorii de inedit pot afla şi povestea 
morii de apă din Poieni (judeţul 
Bihor), cea care stă pe bancnota de 
200 de lei.  


