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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  

La Petroşani au început asfaltările pe Maleia 
Tiberiu VINŢAN 
 
După ce au fost finalizate 
lucrările de introducere a 
canalizării pe strada 
Maleia, administraţia locală 
din Petroşani a decis să 
demareze şi proiectul 
privind asfaltarea acestei 
porţiuni din DN7A, care se 
află în administrarea 
Primăriei din Petroşani. 
 
Zilele trecute, au fost 
aduse aici şi utilajele cu 
care se va turna un covor 
de asfalt pe strada Maleia, 
pe porţiunea de drum 
cuprinsă între sediul 
Insemex Petroşani şi 
intersecţia spre Jieţ, 
respectiv spre zona 
turistică Parâng. “Vorbim 
despre un drum care 
necesita reparaţii capitale, 
despre un drum pe care 
am promis că-l vom avea 
în vedere la execuţia 
lucrărilor de infrastructură 
publică locală în acest an. 

Aşa cum se poate vedea, 
am început deja lucrările 
de asfaltare la acest drum, 
chiar dacă starea vremii 
ne-a pus probleme în acest 
sens, şi sper ca cel târziu 
lşa jumătatea lunii august, 
să finalizăm asfaltările pe 
Maleia, astfel încât şi pe 
acest drum să se poată 
circula în condiţiile cele mai 
bune”, a declarat primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Pentru că această arteră 

rutieră asigură şi accesul 
spre Parâng, eforturilor 
autorităţilor administraţiei 
locale de a moderniza cel 
mai important drum de 
interes turistic din 
Petroşani li se vor adăuga 
cele ale autorităţilor 
judeţene, care au alocat 
3,6 milioane de lei pentru 
continuarea modernizării 
drumnului de acces în 
staţiunea Parâng, de la 
Cabana Rusu până sus, în 
satul de vacanţă. Iuliu Winkler a fost desemnat 

vicepreşedinte al Comisiei de 
Comerţ Internaţional din 
Parlamentul European 
Lucian ISPAS 
 
Deputatul european Iuliu 
Winkler (UDMR, PPE) a 
fost ales vicepreşedinte 
al Comisiei de Comerţ 
Internaţional (INTA) a 
Parlamentului European 
(PE) în cadrul şedinței de 
constituire a acesteia. 
“Sunt mulţumit că am 
fost propus şi am avut 
încrederea colegilor mei 
din Delegaţia României pentru această funcţie, 
dar şi încrederea colegilor din INTA. În 
următorii ani, voi încerca să fortific influenţa 
României în Parlamentul European şi în UE şi 
voi urmări să vin cu iniţiative care să ducă la 
creşterea eficienţei participării ţării noastre la 
piaţa comună şi în UE”, a declarat deputatul 
european. 
 
Iuliu Winkler a mai arătat că în următorii ani, 
INTA se va număra printre cele mai importante 
comisii de specialitate ale legislativului 
european. INTA este competentă în chestiuni 
privind definirea, punerea în aplicare şi 
monitorizarea politicii comerciale comune a 
Uniunii Europene şi a relaţiilor sale economice 
externe.   

Cantina socială din Vulcan are nevoie de 
investiţii şi dotări urgente. Numărul 
persoanelor beneficiare de hrană zilnică 
este de 50, iar persoanele care sunt pe 
listă, beneficiari ai alimentelor comunitare 
sunt 3.200. Acestea sunt grupurile ţintă 
principale care apelează la serviciile 
cantinei. Cantina, construită în 1994 şi 
extinsă în 2002 necesită mai multe lucrări 
de reparații și îmbunătățiri pentru 
serviciile sociale absolut necesare în 
comunitatea noastră. De aceea urmărim 
să valorificăm la maxim oportunitatea 
oferită de ROMPETROL prin proiectul pe 
care l-am promovat în vederea obţinerii 
unei finanţări pentru cantină.  
 
Voturile cetăţenilor sunt foarte importante 
pentru obţinerea fondurilor. 
 
VĂ INVIT SĂ FACEŢI CA MINE, ADICĂ 
SĂ VOTAŢI PROIECTUL NOSTRU, 
INTITULAT: “Implică-te şi ajută Cantina 
Socială împreună cu Primăria Vulcan şi 
Subfiliala Crucea Roşie” 
 
Pentru aceasta sunt de parcurs următorii 
paşi: 
1. intraţi pe site-ul: 
www.impreunapentrufiecare.ro 

2. creaţi un cont. 
3. apăsaţi pe căsuţa PROIECTE. 
4. jos de tot, la numărul de pagini, apăsaţi 
pagina 3. 
5. găsiţi căsuţa cu proiectul nostru :  
“Implică-te şi ajută Cantina Socială 
împreună cu Primăria Vulcan şi Subfiliala 
Crucea Roşie” 
6.Votați. 
 
Data limită de vot este 21 iulie 2014. 
 
Mulţumesc în numele tuturor beneficiarilor 
cantinei sociale pentru votul 
dumneavoastră. 
 

Gheorghe Ile 
Primarul Municipiului Vulcan 

Primarul Gheorghe Ile vă invită să daţi un vot 
pentru comunitatea Vulcanului 
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Atacul urşilor la o stână din Retezat a închis temporar accesul 
turiştilor în anumite zone din Parcul Naţional Retezat 
Nicolae RĂDUCU 
 
În data de 10 iulie a.c., ora 
14,00, reprezentanţii 
Administraţiei Parcului Naţional 
Retezat cu privire la faptul că în 
două locuri din munţii Retezat – 
stâna Dăgşanu şi stâna Pleşa – 
au fost semnalate cadavrele 
mai multor oi, unele dintre ele 
rezultate în urma unui posibil 
atac al urşilor, iar altele ca 
urmare a unui efect meteo – 
trăznet. La ora 14,20 Prefectul 
judeţului Hunedoara, domnul 
Sorin Adrian Vasilescu, a 
dispus constituirea unui grup de 
lucru format din reprezentanţi 
Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Hunedoara, Serviciul 
Salvamont Hunedoara, Direcţia 
Silvică Hunedoara, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului şi 
Administraţia Parcului Naţional 
Retezat, care să verifice în 
teren aspectele sesizate şi să 
evalueze situaţia.  
 
În paralel s-a aprobat Planul de 
măsuri pentru informarea şi 
protejarea populaţiei şi s-a 
dispus structurilor şi serviciilor 
abilitate asigurarea măsurilor de 
ordine publică în zona 
respectivă, precum şi 
desfăşurarea de activităţi de 
informare a turiştilor care 
intenţionau să călătorească pe 
traseele riverane. 
 
În data de 11 iulie a.c., ora 8,00 
echipele de jandarmi montani, 
salvamontişti, silvicultori şi 
rangeri s-au deplasat în munţii 
Retezat. Membrii echipei de 
lucru au avut ca punct de 
întâlnire zona Gura Apelor, de 
unde s-a început deplasarea 
spre Stâna Drăgşanului, pe 
traseul: Gura Apelor – Poiana 
Pelegii – Drăgşanul. Ajunşi la 
faţa locului, au fost identificate 
două persoane, angajaţi ai 
proprietarilor stânei. În urma 
discuţiilor cu aceştia s-a stabilit 
faptul că stâna şi oile aparţin 
unei asociaţii composesorale 

din localitatea Pianu de Sus, 
fiind identificat unul dintre 
coproprietari. Ciobanii au 
declarat, că în timp ce se se 
întorceau cu oile de la păscut, 
din zona Scocul Drăgşanului, în 
condiţii de ceaţă şi vizibilitate 
redusă, turma de oi a fost 
atacată de un urs, incident în 
urma căruia, oile s-au speriat şi 
au căzut într-o vale,  
călcându-se în picioare, fapt 
care s-a soldat cu moartea şi 
rănirea unui număr de 
aproximativ 400 de oi. Ulterior, 
ciobanii au reuşit să recupereze 
în jur de 100 de oi, dintre cele 
căzute în râpă. Din discuţiile 
purtate telefonic, cu 
coproprietarul, acesta a 
confirmat în totalitate aspectele 
relatate de către ciobanii găsiţi 
la faţa locului. În fapt, echipa 
mixtă deplasată în teren a 
constatat faptul că într-o vale, 
fără apă, abruptă, cu vegetaţie 
abundentă de jneapăn se aflau 
leşurile oilor. Cadavrele se află 
la o distanţă de aproximativ 300 
m faţă de traseul montan 
Drăgşanu – Moara Dracilor – 
Vf. Piule. Valea este greu 
accesibilă, iar multe dintre 
cadavre au fost târâte în 
jnepeniş de către urşi. 
 
În continuare echipa s-a 
deplasat la stâna din zona 
Pleşa, unde a constatat 
prezenţa a aproximativ 200 de 
leşuri de oi, dispuse pe 
versantul opus traseului turistic 
Şaua Piule - Pleşa – Vf. Pleşa – 
Câmpului Neag, Animalele au 
murit ca urmare a faptului că au 
fost lovite de un trăsnet. Dintre 
cele 200 de leşuri, doar unul 
singur a fost mâncat de urs, 
celelalte fiind intacte, fiind într-o 
fază incipientă de putrefacţie. 
Membrii echipei au revenit din 
misiune pe data 12 iulie, ora 
01,40 şi au informat structurile 
şi serviciile pe care le 
reprezentau care, la rândul lor, 
au informat Instituția Prefectului 
Județul Hunedoara cu privire la 

aspectele constatate. La ora 
10,00 Grupul de lucru s-a 
întâlnit în şedinţă operativă de 
lucru pentru analizarea situaţiei 
de fapt din teren, care a 
concluzionat că este necesară 
sesizarea Comitetului Judeţean 
Hunedoara pentru Situaţii de 
Urgenţă, care s-a întrunit în 
şedinţă de lucru la convocarea 
Prefectului. Opiniile exprimate 
de specialiştii Agenţiei de 
Protecţie a Mediului au arătat 
că este interzisă intervenţia 
umană pentru dezinsecţia zonei 
unde se află cadavrele oilor 
trăznite, în zona stânei Pleşa, 
întrucât aceasta se află în zona 
cu regim special a Parcului 
Naţional Retezat.  Având în 
vedere aspectele prezentate şi 

propunerile specialiştilor, CJSU 
a hotărât ca zona respectivă să 
fie ecarisată în mod natural şi a 
aprobat propunerea 
Administraţiei PNR ca traseul 
turistic Pârâul Pleşii – 
Vf. Pleşa – Vf. Piula – Cabana 
Buta să fie închis temporar 
pentru protejarea turiştilor. În 
prezent, echipele de jandarmi 
montani, salvamontişti, 
silvicultori şi rangeri desfăşoară 
activităţi preventive de 
informare a turiştilor pentru a 
evita să se deplaseze pe 
traseele montane din zonele în 
care se află cadavrele 
animalelor, atât în mod direct 
prin discuţii personale, cât şi 
prin montarea unor panouri de 
avertizare şi informare. 
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Tiberiu VINŢAN 
 
La 95 de ani de naştere şi 25 de 
ani de la moartea lui Ion D. 
Sîrbu, posteritatea scriitorului a 
căpătat o aură aparte graţie 
omagiului pe care Costel 
Avram, preşedintele Asociaţiei 
Multiflora şi invitaţii acestuia i  
l-au adus, zilele trecute, la 
colocviul literar desfăşurat la 
Petrila. Impulsionat de scriitorul 
Marian Boboc, redactorul şef al 
publicaţiei “Ziarul Văii Jiului” şi 
unul dintre promotorii culturii din 
Valea Jiului, Costel Avram i-a 
invitat la Petrila pe câţiva dintre 
cei mai cunoscuţi şi apreciaţi 
scriitori români contemporani 
pentru a readuce în atenţie 
personalitatea celui care a fost 
Ion D. Sîrbu, nu doar cel mai 
titrat scriitor al Văii Jiului, ci 
omul care a reuşit să transforme 
Petrila dintr-un banal orăşel 
muncitoresc de provincie, într-o 
lume a personajelor şi 
subiectelor de literatură.  
 
Actul de mecenat realizat de 
Costel Avram, într-un fericit 
parteneriat cu Uniunea 
Scriitorilor din România-Filiala 
Craiova, Cenaclul “Boema” şi 
Facultatea de Litere a 
Universităţii din Craiova, nu s-a 
rezumat doar la o insolită  
(re)întâlnire a iubitorilor de 
cultură din Petrila şi din Valea 
Jiului cu personalităţi ale 
literaturii române contemporane 
precum Gabriel Chifu 
(vicepreşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din România, director 
executiv al revistei “România 
literară”), Aurel Pantea (scriitor, 
preşedinte al Uniunii Scriitorilor 
din România - Filiala Alba-

Hunedoara), Nicolae Oprea 
(critic literar, preşedinte al 
Uniunii Scriitorilor - Filiala 
Piteşti), scriitorii Florin Iaru (din 
Bucureşti), Dumitru Augustin 
Doman (din Piteşti), Ion Buşe 
(din Craiova), Jean Băileşteanu 
(din Craiova), Adi Cristi (din 
Iaşi), Ion Lascu (din Craiova) 
sau Ion Hirghiduş (din Valea 
Jiului), ci şi  la o inedită lansare 
de carte avându-l drept autor pe 
Ion Lascu, un scriitor pe care  
şi-l revendică în egală măsură, 
la fel ca şi pe Sîrbu, atât Valea 
Jiului cât şi Oltenia.  
 
“Cu cinci ani înainte de 
centenar, ca o prefaţare a 
acestui eveniment major din 
postumitatea celui care a fost şi 
a rămas Ion D. Sîrbu, o sumă 
de factori în frunte cu Uniunea 
Scriitorilor din România – Filiala 
Craiova, continuând apoi cu 
Facultatea de Litere a 

Universităţii craiovene, cu 
Cenaclul „Boema”, cu sprijinul 
atât de generos al Asociaţiei 
Culturale „Rosa Multiflora”, s-au 
gândit să organizeze doua zile 
de manifestări dedicate 
memoriei lui Gary Sîrbu, vieţii şi 
operei sale. Este aceasta, încă 
o dată, o întoarcere acasă a lui 
Gary.  Salutând prezenţa 
dumneavoastră aici, la câteva 
sute de metri de locul unde 
Gary Sîrbu a văzut lumina zilei, 
vă dorim şi ne dorim să ne 
bucurăm împreună de această 
nouă readucere în prezent a 
celui care a fost şi va rămâne 
cel mai de seamă scriitor al Văii 
Jiului şi unul din cei mai 
pasionanţi, mai atractivi 
reprezentanţi ai literaturii 
române contemporane”, 
aprecia, în discursul său, Costel 
Avram esenţa evenimentului 
cultural organizat, în 12 şi 13 
iulie, la Petrila.   

 
La 28 iunie 2014, Ion Dezideriu 
Sîrbu ar fi împlinit 95 de ani. Iar 
la 17 septembrie 2014 se  vor fi 
scurs 25 de ani de la trecerea 
sa în eternitate. Între cele două 
evenimente se strecoară viaţa 
unui om care şi-a dobândit nu 
doar binemeritatul titlu de 
scriitor şi nu doar onoranta 
calitate de discipol al ilustrului 
gânditor Lucian Blaga, ci mai 
ales un model de personalitate, 
în cea mai exigentă formă a 
termenului, chiar dacă pentru a 
atinge toate aceste performanţe 
ale unei calităţi umane de 
excepţie a fost nevoit să 
trăiască, o bună parte din viaţă, 
după propria-i mărturisire, ca un 
“atlet al mizeriei”.  
 
Chiar dacă, în ciuda unor paşi 
făcuţi în această direcţie de 
câţiva oameni de cultură ai Văii 
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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 ! 

Colocviul de la Petrila, încă o piatră la 
temelia soclului dedicat personalităţii  
scriitorului Ion D. Sîrbu 
Jiului, Ion D. Sîrbu încă nu 
ocupă atenţia cuvenită şi 
locul meritat în viaţa 
culturală a Petrilei şi, mai 
departe, a Văii Jiului, iată 
că evenimente precum cel 
organizat de Asociaţia 
Rosa Multiflora mai pun 
câte o piatră la temelia 
piedestralului pe care 
merită urcat Ion D. Sîrbu.  
 
Amatorii de festivisme vor 
fi observat desigur că, la 
întâlnirea de la Petrila, 
onorată de câteva 
personalităţi ale literaturii 
române contemporane, au 
lipsit... oficialităţile locale. 
Faptul nu a împietat  însă 
cu nimic prestanţa 
evenimentului, pentru că, 
aşa cum observa cu fineţe 
scriitorul Adi Cristi, 
directorul Casei de Cultură 
“Mihai Ursachi” din Iaşi, 
“domnul Costel Avram ţine 
loc şi de primar, şi de 
prefect, şi de preşedinte al 
Consiliului judeţean”.  
 
Dincolo însă de acest 
aspect, atât festivitatea de 
deschidere a colocviului 
literar dedicat personalităţii 
lui Ion D. Sîrbu sau 
recitalul ad-hoc de poezie, 
cât şi lansarea volumului 
“Ion D. Sîrbu aşa cum a 
fost” al scriitorului Ioan 
Lascu şi, mai ales, 
referatele prezentate în 
ziua a doua a întâlnirii 
literare de la Petrila şi 
dezbaterile iniţiate de 
acestea, au contribuit la 
succesul unui eveniment 

care a ridicat ştacheta vieţii 
culturale din Valea Jiului la 
cel mai înalt nivel.  
 
Despre Ion D. Sîrbu, 
despre personalitatea sa şi 
despre locul pe care-l 
ocupă în istoria acestor 
locuri s-au scris sute de 
articole, zeci de tomuri de 
eseuri şi texte literare, ba 
chiar şi teze de doctorat. În 
faţa acestei realităţi, o 
carte în plus ar putea fi 
considerată doar încă o 
picătură într-un ocean. 
Însă, cartea lui Ioan Lascu, 
“Ion D. Sîrbu aşa cum a 
fost” are darul de a evoca 
personalitatea complexă a 
scriitorului petrilean sub 
forma lesne de asimilat a 
unor convorbiri cu câţiva 
reputaţi “sârbologi” precum 
Nicolae Oprea, Mihai 
Barbu, Clara Mareş, Maria 
Graciov şi Dumitru Velea. 
Privită astfel, lucrarea are 
un efect redundant, 
certificat şi de faptul că 
ineditele “Convorbiri 
despre Gary” au făcut 

subiectul unor inedite 
emisiuni radiofonice 
difuzare de Radio Oltenia 
Craiova şi consemnate, 
mai apoi, în serial, de 
suplimentul cultural al 
“Ziarului Văii Jiului” sub 
îngrijirea lui Marian Boboc.  
 
Desigur, evenimentul 
organizat de Costel Avram 
merită mult mai multă 
atenţie decât cele câteva 
cuvinte pe care ni le 
permite spaţiul ziarului. Cu 
speranţa că el îşi va găsi 
ecoul binemeritat, mai cu 
seamă în rândul oamenilor 
din comunitatea din care 
s-a ridicat şi apreciatul 
scriitor Ion D. Sîrbu, 
punem punct celor câtorva 
consideraţii făcute pe 
marginea unui eveniment 
care a marcat într-un mod 
fericit viaţa culturală a Văii 
Jiului şi memoria celui mai 
titrat scriitor al nostru, 
felicitându-i pe toţi cei care, 
într-un fel sau altul, au 
făcut posibilă derularea 
acestuia.  
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

Costel AVRAM 
Preşedinte Asociaţia Rosa 
Multiflora 
 
Pentru implicarea sa constantă în 
promovarea culturii în Valea Jiului; 
Pentru organizarea evenimentului 
dedicat marcării a 95 de ani de la 
naştere şi 25 de ani de la moartea 
scriitorului Ion D. Sîrbu; 
Pentru susţinerea literaturii şi artei de 
cea mai înaltă calitate; 
Pentru toate aceste motive şi încă 
pentru multe altele, titlul de “Premiant 
al săptămânii” considerăm că i se 
cuvine preşedintelui Asociaţiei Rosa 
Multiflora, dl. Costel Avram. 

Deputatul Cristian Resmeriţă a intrat în vizorul 
Agenţiei Naţionale pentru Integritate şi riscă să-şi 
piardă mandatul 
Lucian ISPAS 
 
Deputatul de Valea Jiului 
Cristian Resmeriţă a intrat în 
colimatorul Agenţiei Naţionale 
pentru Integritate. Inspectorii 
ANI au descoperit că deputatul 
nu a respectat dispoziţiile art. 
70 din Legea nr. 161/2003, 
potrivit căruia “prin conflict de 
interese se înţelege situaţia în 
care persoana ce exercită o 
demnitate publică sau o funcţie 
publică are un interes personal 
de natură patrimonială, care ar 
putea influenţa îndeplinirea cu 
obiectivitate a atribuţiilor care îi 
revin potrivit Constituţiei şi altor 

acte normative” şi dispoziţiile 
art. 38, alin. (11) din Legea nr. 
96/2006, potrivit cărora 
“membrii familiei deputatului 
sau senatorului ori rudele/afinii 
acestuia până la gradul al III-lea 
nu pot fi angajaţi la respectivul 
birou parlamentar”. 

În urma verificărilor efectuate de 
inspectorii ANI, aceştia au 
constatat că, în mandatul 
anterior de deputat, mai exact 
în perioada 19.01.2009 - 
19.12.2012, fratele deputatului, 
Lucian Resmeriţă, a fost 
colaborator cu contract civil pe 
perioadă determinată, având 

funcţia de consilier în cadrul 
biroului parlamentar al 
deputatului Cristian Resmeriţă. 

În acest caz, ANI a declanşat o 
anchetă, deputatul fiind 
suspectat de infracţiunea de 
conflict de interese. Dacă 
acuzaţiile inspectorilor ANI se 
vor dovedi întemeiate, atunci 
Cristian Resmeriţă riscă să-şi 
piardă mandatul, precum şi 
dreptul de a mai candida în 
următorii 3 ani pentru o funcţie 
similară. Lucrurile ar putea fi 
însă şi mai grave, dacă avem în 
vedere că pentru o speţă 
similară, deputatul UDMR Mate 

Andraş a fost condamnat de 
instanţa de judecată şi la 6 luni 
de închisoare cu suspendare.  

Liderul liberalilor hunedoreni a fost desemnat şeful de 
campanie al PNL pentru alegerile prezindeţiale 
Lucian ISPAS 
 
În timp ce adversarii săi politici, ba chiar şi o parte 
a liberalilor din judeţ, îşi exprimau convingerea că 
odată cu finalizarea procesului dintre liderul 
liberalilor hunedoreni, Mircea Ioan Moloţ şi ANI va 
lua sfârşit şi cariera politică a acestuia, lucrurile 
par să fi cunoscut o turnură mai mult decât 
favorabilă. 
 
Mircea Ioan Moloţ a fost, recent, reconfirmat în 
Biroul Politic Naţional al PNL, pe una din funcţiile 
de vicepreşedinte. Mai mult, zilele trecute,  PNL a 

decis ca Mircea Ioan Moloţ, unul dintre cei mai 
experimentaţi politicieni liberali din provincie să 
aibă şi calitatea de coordonator teritorial al 
campaniei electorale pentru alegerile 
prezidenţiale din acest an.  
 
“Mă onorează, dar mă şi obligă această sarcină, 
pe care mi-au dat-o colegii mei din partid. Ştiu că 
este foarte greu să coordonezi o astfel de 
activitate din provincie, dar sunt convins că voi 
putea face faţă acestei îndatoriri”, a declarat 
Mircea Ioan Moloţ, primul hunedorean care 
primeşte o astfel de importantă misiune politică. 
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La Uricani au început pregătitirile pentru “Zilele oraşului” 
Tiberiu VINŢAN 
 
Ultima sărbătoare din ciclul 
“Zilele oraşului...” în Valea Jiului 
va avea loc la finele lunii 
august, la Uricani. Programate 
să se desfăşoare în acest an în 
zilele de 22, 23 şi 24 august, 
“Zilele oraşului Uricani” sunt 
deja pregătite cu minuţiozitate 
de echipa primarului Dănuţ 
Buhăescu. De curând, în 
şedinţa Consiliului local al 
oraşului Uricani a fost aprobat 
bugetul alocat acestui 
eveniment, dar şi programul 
manifestărilor culturale şi 
sportive propuse de primar. 
“Chiar dacă nu vom avea la fel 
de mulţi bani ca în anii anteriori 
pentru organizarea acestui 
eveniment, eu am convingerea 
că ne vom ridica la înălţimea 
aşteptărilor cetăţenilor, atât în 
ceea ce proveşte programul 
activităţilor sportive, cât şi la 
capitolul spectacolelor artistice”, 
este de părere Dănuţ 
Buhăescu.  
 
Programul “Zilelor oraşului 
Uricani” cuprinde, ca de obicei, 
o serie de competiţii sportive 
care se adresează exclusiv 
cetăţenilor din Uricani sau celor 
care lucrează în oraşul Uricani, 
în timp ce la spectacolele 
artistice din 23 şi 24 august sunt 
aşteptaţi cetăţeni din toată 
Valea Jiului, să se bucure 
alături de uricăneni de muzică 
de cea mai bună calitate.  
 
Calendarul competiţiilor sportive 
organizate în acest an sub 
egida “Zilelor oraşului Uricani”, 
începe încă din 24 iulie, odată 
cu înscrierile pentru 
campionatul de fotbal care se 
va derula în perioada 25 iulie - 
22 august. Similar, 
campionatele de tenis cu 
piciorul, tenis de masă, şah şi 
table vor fi organizate în 
perioada 18-23 august. Pentru 
toate competiţiile sportive, 
organizatorii - Consiliul local şi 
Primăria oraşului Uricani - pun 
la bătaie premii importante. 
Astfel, potrivit primarului Dănuţ 
Buhăescu, câştigătorii 
campionatului de fotbal vor 
primii 800 de lei, în timp ce 
echipele care vor disputa 
finalele vor avea, la rîndul lor 

parte de premii, după cum 
urmează: pentru locul II - 700 
lei; pentru locul III - 600 lei şi 
pentru locul IV - 500 de lei. 
Fiecare echipă participantă va 
beneficia de un premiu de 200 
de lei în timp ce golgheterul 
competiţiei va primi şi el 150 de 
lei din partea organizatorilor. 
Premii în bani vor fi acordate şi 
pentru câştigătorii celorlalte 
competiţii sportive. 
 
Programul cultural-artistic al 
“Zilelor oraşului Uricani” este 
structurat pe trei zile. Astfel, 
vineri 22 august 2014, începând 
cu orele 18,00 pe scena în aer 
liber de lângă Casa de cultură a 
oraşului Uricani vor evolua 
artişti de muzică populară şi 
etno din cadrul formaţiilor care 
funcţionează pe lângă Casa de 
cultură din Uricani, dar şi alţi 
artişti locali. Pentru ziua de 
sâmbătă, 23 august 2014, 
organizatorii au programat un 
concert de muzică pop, dance 
şi rock susţinut de solişti şi 
trupe consacrate ale scenei 
artistice din România. 
Spectacolul va avea loc de la 
ora 20,00. Ultima zi a sărbătorii 

“Zilelor oraşului Uricani” este 
dedicată folclorului de cea mai 
bună calitate, pe scenă urmând 
să evolueze, începând cu ora 
19,00 îndrăgiţi interpreţi de 
muzică populară şi ansambluri 
populare renumite, 
reprezentând toate zonele 
folclorice ale ţării. Programul 
“Zilelor oraşului Uricani” se va 
încheia şi în acest an cu un 
grandios foc de artrificii.  
 
Până în prezent nu au fost 
definitivate şi contractele cu 
artiştii care vor fi invitaţi să 

concerteze la Uricani, numele 
acestora va fi o frumoasă 
surpriză pentru toată lumea, 
după cum susţine Buhăescu. 

Păstrând tradiţia, anul acesta 
oraşul Uricani va îmbrăca 
straie de sărbătoare în perioada 
22-24 august. Timp de 3 zile 
serbăm Zilele Oraşului Uricani 
cu o serie de evenimente şi 
acţiuni culturale şi sportive 
menite să creeze o atmosferă de 
sărbătoare pentru toţi cetăţenii 
Uricaniului, precum şi pentru 
cei ce aleg să ne fie oaspeţi...  
 
Este adevărat ca sumele alocate 
evenimentului anul acesta sunt 
mai mici faţă de anii anteriori, 
dar vom face eforturi 
considerabile asfel încât "Zilele 
Oraşului Uricani " să fie 
organizate într-un mod cât mai 
plăcut, asfel încât sa ne 
bucurăm cu toţii de 
evenimentele ce vor avea loc 
sub acest generic. 
 

DĂNUŢ BUHĂESCU 
Primarul oraşului Uricani 
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Noi artişti profesionişti şi-au expus lucrările de artă 
plastică la Galeria Ianza din Petroşani 

Tiberiu VINŢAN 
 
Fără îndoială, şi în artă ca de 
altfel în orice alt domeniu, 
perseverenţa este cheia 
succesului. Astfel am putea 
rezuma vernisajul expoziţiei de 
artă plastică pe care galeria 
“Ianza” a găzduit-o la finele 
săptămânii trecute în Petroşani, 
o expoziţie care a reuşit să 
atragă un public nu doar 
numeros, ci şi select, 
confirmând statutul unui locaş 
de cultură de înaltă clasă, aşa 
cum proprietarul, artistul Sergiu 
Cristian ianza, şi l-a dorit încă 
de la înfiinţarea Fundaţiei “Ianza 
Art Inter-Cultural”. 
 
Succesul expoziţiei care a 
reunit lucrări ale unor artişti de 
certă valoare, membrii ai Uniunii  
Artiştilor Plastici din România - 
Filiala Alba, dintre care-i 
amintim aici pe Alexandru 
Antonescu, Livia Bar, Viorica 
Boitor, Ion Bogdan, Eugen 
Cioancă, Dan Crecan, Nicolae 
Ispas, Ştefan Lipot, Floare 
Muntean, Nicolae Muntean, Ana 
Pantea, Leontin Ţibacov, Sorina 
Ţibacov, Diana Ţurculescu sau 
Gheorghe Udrea a fost dublat 

de prezenţa, la vernisajul de 
vineri seara, a unui public, la 
rândul său de excepţie, din 
rândurile căruia îi putem aminti 
pe primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
pe profesorii universitari 
Corneliu Mândrescu, Petre 
Vamvu şi Ion Hirghiduş, pe 
Costel Avram şi invitaţii săi de 
renume, prezenţi la colocviul 
dedicat scriitorului petrilean Ion 
D. Sîrbu (Aurel Pantea, Nicolae 
Oprea, Florin Iaru, Dumitru 
Augustin Doman, Ion Buşe, 
Jean Băileşteanu, Adi Cristi 
ş.a.), pe câţiva dintre creatorii 
de artă din Petroşani (precum 
prof. Eugen Bencău, Adrian 
Szuszer, Petrică Birăusau chiar 
Sergiu Cristian Ianza) şi foarte 
mulţi iubitori ai artei din Valea 
Jiului (de la Ovidiu Rizopol, 
Petre Braiţ sau Marian Boboc 
până la Doiniţa Bălănesc, Ioan 
Dorel Şchiopu sau Ştefan 
Păşcuţ) şi lista ar putea 
continua mai departe. Tot acest 
conglomertat uman de înaltă 
ţinută l-a făcut pe Sergiu Critian 
Ianza să devină mult mai 
optimist în privinţa demersului 
său de a înfiinţa o galerie de 
artă de înaltă clasă la Petroşani. 
El consemna, pe un site de 
socializare, după eveniment că: 
“a fost lume multa şi lume bună, 
dupa cum vedeţi, la vernisajul 
de la galeria Ianza. Expoziţia  
s-a integrat foarte bine în 
acţiunea colocvilor literare 
derulate de Asociaţia Rosa 
Multiflora a domnului Costel 
Avram. Speranţa că această 
clădire va ajunge centrul 

cultural al Petroşaniului, îmi 
creşte...!” 
 
Dincolo de galeria 
personalităţilor marcante care 
au onorat acest eveniment, 
galeria artistică prezentată a 
conferit publicului şi prilejul de 
a admira lucrări de pictură, 
grafică sau sculptură mică de o 
certă valoare artistică, a căror 
prezenţă pe simezele de la 
Petroşani face ca însăşi cota 
culturală a acestui oraş să 
crească la un nivel superior, 
aşteptat după cum se vede, de 
publicul petroşenean.  
 
Încurajat de acest nesperat 
succes, Sergiu Cristian Ianza, 
iniţiatorul proiectului de 
promovare a artei plastice de 
înaltă clasă şi a artiştilor 
profesionişti din România şi de 
peste hotare la Petroşani, 
promite că va dezvolta puntea 
de legătură culturală dintre 
artiştii profesionişti ai României 
şi ai lumii şi publicul iubitor de 
artă din Valea Jiului.  
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Circulaţia rutieră pe Transalpina a fost redeschisă ! Drumul 
are însă numeroase restricţii şi prezintă pericol pentru şoferi 

Lucian ISPAS 
 
Cea mai înaltă şi totodată, una 
dintre cele mai frumoase şosele 
alpine din România şi din 
Europa, Transalpina a fost 
redeschisă circulaţiei turiştilor 
care doresc să se bucure de 
traseul spectaculos al acesteia. 
Informaţia că artera rutieră este 
deschisă circulaţiei, a fost 
prezentată chiar de ministrul 
Transporturilor, Ioan Rus, într-o 
declaraţie făcută, vineri, la Alba 
Iulia. Ministrul a menţionat că, 
deşi circulaţia pe DN 67C 
Transalpina a fost reluată, 
şoseaua are statut de drum în 
lucru, fap care implică restricţii 
de rigoare. „Este deschisă, 
atâta doar că e un statut de 
drum în lucru, adică cu 
restricţiile de rigoare, atenţionat 
fiecare să umble cu grijă acolo, 
că nu-s finalizate chiar toate 
chestiunile“, a declarat Ioan 
Rus. 
 
Acesta a mai precizat că, în 
prezent, „Transalpina este în 
situaţia de copil orfan. Adică ea 
n-a fost preluată de către 
CNADNR de la constructor, 
constructorul e în faliment sau 
nu ştiu exact cum e, a preluat-o 
o firmă de insolvenţă, o primă 
firmă de insolvenţă care a 
renunţat, şi-au dat demisia din 
insolvenţă şi a luat-o a doua, 
care nici aia... Transalpina, 
deci, e un copil orfan, care  
n-are tată, n-are mamă în acest 
moment şi încercăm să să-i 
găsim o soluţie în acest 
moment. Ăsta e adevărul-
adevărat.“ 
 
Vestea adusă de ministrul 
Transporturilor cu privire la 
redeschiderea acestui drum, 
chiar şi în condiţiile date, este 
cu atât mai bună cu cât în urmă 
cu doar câteva zile, Compania 
Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din 
România (CNADNR) a anunţat 
că pe DN 67C Transalpina, 
traficul rutier este deschis doar 
între localităţile Bengeşti şi 
Rânca şi că sectorul de drum 
cuprins între Rânca şi Sebeş 
este închis circulaţiei publice pe 
toată perioada anului, din cauza 

nefinalizării lucrărilor de 
construcţie şi a imposibilităţii 
asigurării condiţiilor de 
siguranţă a traficului rutier. 
 
CNADNR preciza, printr-un 
comunicat de presă, că, în 
cazul producerii unor accidente 
rutiere pe acest sector de drum, 
declarat închis circulaţiei 
publice, responsabilitatea 
aparţine în totalitate 
conducătorilor auto care se 
deplasează pe traseul 
menţionat, în conformitate cu 
prevederile legale. 
 
De asemenea, CNADNR 
menţiona că se află în proces 
de evaluare a lucrărilor de 
modernizare a DN 67C 
Transalpina, executate de către 
compania Romstrade, în 
vederea rezilierii contractului şi 
că se va adresa Justiţiei pentru 
recuperarea prejudiciilor. 
"Având în vedere faptul că 
lucrările au fost abandonate de 
constructorul SC Romstrade 
SRL, neasigurându-se în tot 
acest timp şi conservarea 
lucrărilor, în prezent se 
înregistrează degradări ale 

structurii de rezistenţă a 
drumului, provocate de 
scurgerea necontrolată a apei 
provenite din precipitaţii şi din 
topirea zăpezilor. Aceste 
degradări pot constitui un 
potenţial pericol de cedare a 
drumului sub acţiunea 
traficului", mai preciza 
comunicatul. 
 
Reprezentanţii CNADNR 
menţionează, totodată, că 
sectorul de drum nu a fost 
echipat de către constructorul 
SC Romstrade SRL cu 
elementele de siguranţă 
obligatorii - parapeţi de 
siguranţă, semnalizare verticală 
şi marcaj rutier. Astfel, în cazul 
unor condiţii dificile  
meteo-rutiere, acest sector de 
drum prezintă un grad sporit de 

risc pentru toţi participanţii la 
trafic. 
 
Transalpina face legătura între 
Transilvania şi Oltenia, de la 
Sebeş, judeţul Alba, până la 
Bengeşti, judeţul Gorj, având 
totodată o corespondenţă cu 
DN 7 A care face legătura între 
staţiunile montane Petroşani şi 
Voineasa.  
 
Până în prezent, drumul, lung 
de 148 de kilometri, a fost 
asfaltat pe cea mai mare parte, 
dar nu au fost finalizate lucrările 
de reabilitare, acestea fiind 
sistate din 2012. Şoseaua 
ajunge la o altitudine record de 
2.107 metri, pe Vârful Păpuşa şi 
reprezintă una dintre cele mai 
căutate destinaţii turistice ale 
momentului din România.  
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Bogdan Adrian GÎSCĂ 
 
Dispariţia formaţiunilor statale 
geto-dacice din Dobrogea şi 
supunerea lor nu înseamnă 
nicidecum dispariţia neamului 
dacic, care vieţuia şi stăpânea 
încă pământurile din câmpia 
Dunării, din Transilvania, 
Moldova, Banat şi Oltenia. În anul 
27 î.Hr. Octavianus Augustus 
devine unic conducător al 
Imperiului Roman şi va avea o 
domnie lungă, care se va încheia 
în anul 14 e.n. În timpul domniei 
sale, Dobrogea va intra sub 
directa supraveghere militară a 
Imperiului Roman, rămânând mai 
departe dependentă de regatul 
clientelar al Traciei. În tot acest 
timp, cetăţile greceşti rămân 
legate de imperiu printr-un sistem 
de tratate de alianţe ce purta 
numele de foedus. 
 
Dacii din nordul şi vestul Dunării 
rămân în continuare duşmani 
aprigi ai romanilor şi lupta lor 
împotriva imperiului continuă încă 
vreme de mai bine de un secol. 
Nici latinii nu se lasă mai prejos, 
iar pentru a mai stăvilii atacurile 
întreprinse de daci la sud de 
Dunăre, va fi nevoie de o serie 
de expediții militare romane şi 
chiar de strămutări ale populaţiei  
geto-dace la sud de fluviu. Astfel, 
pe la anul 16 î.Hr., consulul L. 
Tarius Rufus reuşeşte să înfrângă 
o invazie în Tracia a sarmaţilor, 
care străbătuseră în drumul lor 
Scythia Minor şi care, primiseră 
ajutor şi din parte populaţiei geţilor 
în lupta cu romanii. Liniştea la 
hotarul de nord al Imperiului nu 
avea să dureze prea multă vreme, 
astfel că prin anii 12 – 10 î.e.n. 
Tiberius Claudius Nero, fiul 
adoptiv al lui Augustus, cel ce 
avea să ajungă la rândul său 
împărat la Roma, întreprinde o 
expediţie militară împotriva tribului 
apulilor – trib dacic – din care 
făcuse parte cu ani în urmă regele 
Cotiso. Ceva ma târziu, pe la anii 
11 – 12 e.n., Sextus Aelius Catus, 
consul şi general, comandant 
militar al Moesiei întreprinde o 
expediţie armată la nord de 
Dunăre, învingându-i pe dacii care 
îi ieşiseră în întâmpinare. Distruge 
o parte a davelor (oraşelor)  
geto-dace din câmpia munteană, 
printre care şi cetăţile de la 
Zimnicea, Piscul Crăsanilor şi 
Popeşti – care nu vor mai atesta o 
locuire ulterioară domniei lui 
Augustus – strămutând pe malul 
drept al Dunări, în provincia Ripa 
Thraciae, mai bine de 50000 de 

daci: bărbaţi, femei şi copii, 
împreună cu mare parte din avutul 
lor.  
 
Ca ripostă la această incursiune 
romană pe teritoriul Daciei, geţii 
din Moldova de Jos atacă (în anul 
12 e.n.) nordul Dobrogei şi 
reuşesc să cucerească cetatea 
Aegyssus (oraşul actual Tulcea), 
care era apărată la acea vreme 
de o garnizoană odrisă. Regele 
odrisilor, Rhoemetalces I solicită 
ajutor romanilor şi împreună cu 
aceştia, la comanda cărora se afla 
generalul Vitellinus, reuşesc să-i 
respingă pe geţi şi să 
recucerească fortificaţia pe care 
garnizoana odrisă o pierduse cu 
ceva vreme în urmă. 
 
Atacurile geţilor nu se opresc aici, 
astfel că în anul 15 e.n. ei atacă şi 
reuşesc să cucerească pentru 
puţină vreme cetatea Troesmis. 
Intervenţia romană nu se lasă 
mult aşteptată, iar generalul L. 
Pomponius Flaccus, comandantul 
Moesiei, îi înfrânge şi recucereşte 
cetatea, restabilind astfel ordinea 
în nordul Dobrogei. Vreme de 
aproape 4 decenii, între daci şi 
romani avea să fie o pace fragilă, 
atâta vreme cât printre getodaci 
domnea Scorilo. Se pare că el a 
condus regatul dacilor undeva 
între anii 28 – 68 e.n. şi despre el, 
unii istorici afirmă că ar fi fost tatăl 
lui Decebal. Ştim că era un bărbat 
înţelept, care îşi dădea cât se 
poate de bine seama de puterea 
romanilor şi de primejdiile pe care 
le atrăgea duşmănia lor. Regele 
dac a căutat dealtfel să nu îi 
supere pe romani şi cu atât mai 
mult s-a ţinut la distanţă de luptele 
interne ce aveau să se dea între 
ei.  
 
Nici romanii nu au căutat să îi 
deranjeze prea mult pe daci. Între 
ani 57 – 67 e.n., conducerea 
provinciei Moesia o preia Tiberius 
Plautius Silvanus Aelianus, un 
bărbat dârz şi hotărât, bun 
administrator şi militar. În timpul 
guvernării sale, are loc o 
incursiune rapidă a romanilor în 
nordul Dunării, învingând 
populaţiile barbare ale sarmaţilor 
şi bastarnilor, dar şi armate  
geto-dace, reuşind să strămute în 
sudul dunării aproximativ 100.000 
de transdanubieni, pentru a 
muncii pământul şi a plăti impozite 
(ad praestanda tributa). Inscripţia 
pusă în cinstea sa ne spune că el 
a mutat mai mult de 100.000 de 
transdanubieni, cu femeile, copiii, 
principii ori regii lor, dincoace de 

fluviu, spre a plăti tribut; a înăbuşit 
o mişcare a sarmaţilor chiar de la 
începutul ei; a adus regi până 
atunci necunoscuţi ori duşmani 
poporului roman, pe malul 
Dunării, pe care îl păzea, spre a-i 
pune să se închine steagurilor 
romane; a trimis înapoi regilor 
bastarnilor şi roxolanilor pe fiii lor 
prinşi ori luaţi înapoi de la 
duşmanii lor, iar regilor daci pe 
fraţii lor; de la unii dintre dânşii a 
luat în schimb ostateci. Astfel a 
statornicit el pacea provinciei. 
Pentru o foarte scurtă perioadă de 
timp se vor stabili relaţii mai bune 
între romanii şi populaţiile  
nord-dunărene. Această linişte nu 
avea însă să dureze decât câţiva 
ani, mult prea puţin ca să se 
poată întării o pace între 
combatanţi.  
 
În anul 69, Roma se afla în plin 
război civil. Legiunile din Moesia 
pornesc în toamna acestui an 
spre Italia, pentru a-i oferi ajutor 
lui Vespasian – care se 
proclamase împărat – împotriva 
rivalului său Vitelius. Dacii, în 
alianţă cu sarmaţii şi roxolanii, 
profitând de aceste lupte interne 
din Imperiu, trec Dunărea şi 
înfrâng o armată romană condusă 
de Fonteius Agrippa, care este 
ucis. Guvernatorul Moesiei, M. 
Aponius Saturninus ripostează, 
însă cel care avea să respingă 
definitiv atacurile năvălitorilor, 
după o serie de lupte grele, va fi 
generalul Rubrius Gallus. Pentru 
a reuşi să apere cât mai eficent 
malul drept al Dunării, Gallus 
pune să se ridice o serie de castre 
de pază şi supraveghere, înşirate 
de-a lungul fluviului, la distanţe 
mici unul de altul, pe care le 
înzestrează cu garnizoane 
puternice. Numărul legiunilor este 
ridicat la patru. Reorganizează 
apoi flota imperială de pe Dunăre 
– classis Flavia Moesica - şi 
stabileşte pentru ea baze navale 
la Aegyssus şi Noviodunum. 

Examenul maturităţii 
trecut de mai mult de 
jumătate dintre 
absolvenţii hunedoreni 
Lucian ISPAS 
 
Rezultatele finale ale 
Bacalaureatului din acest an, 
arată că în judeţul Hunedoara 
56,22% dintre tinerii care au 
încheiat ciclul liceal în acest an 
au reuşit să promoveze 
Bacalaureatul. Procentul de 
promovare la nivelul judeţului 
Hunedoara este cu 3% mai mic 
decât media pe ţară, 
promovabilitatea înregistrată la 
nivel naţional fiind de 59,22%. 
„Foarte mulţi elevi au obţinut 
note de peste 5 la toate 
probele, însă nu le-a ieşit 
media 6, media de promovare 
la acest examen”, a declarat 
pentru HunedoaraLiberă.ro, 
Maria Ştefănie, inspector 
şcolar general al IŞJ 
Hunedoara. 
 
În acest an 8% dintre  
absolvenţii de liceu au lipsit de 
la examen. Statistica mai arată 
că 2 absolvenţi hunedoreni au 
obţinut nota 10 la prima probă 
din cadrul Bacului, cea la  
Limba şi Literatura Română. În 
ceea ce priveşte proba  
obligatorie a profilului, s-au  
înregistrat 13 note de 10 la  
istorie şi 74 de note de 10 la 
matematică. La ultima probă 
din concurs, testarea  
cunoştinţelor absolvenţilor la 
proba la alegere a profilului şi 
specializării, la nivelul judeţului 
s-au înregistrat 9 note de 10, 
dintre care 5 la geografie, 1 la 
logică, 1 la psihologie şi alte 2 
la sociologie. 
 
În ceea ce prioveşlte  
performanţele unităţilor  
şcolare, de remarcat este că 
toţi absolvenţii de la Seminarul 
Teologic Ortodox „Sfânta  
Ecaterina” Prislop şi de la  
Colegiul Naţional „Mihai  
Eminescu” din Petroşani au 
reuşit să promoveze examenul 
de Bacalaureat. Cele două 
unităţi liceale sunt singurele din 
judeţul Hunedoara unde  
promovabilitatea înregistrată 
este de 100%. 

Dacii,  mereu  în coasta Imperiului 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Începând de ieri, Toma 
Coconea, sportivul romând cu 
cel mai bun palmares la 
competiţiile internaţionale de 
aventură extremă, a pornit de 
ieri într-o nouă misiune.  
 
Coconea va reprezenta 
România, alături de orădeanul 
Alex Ciuhandu, la X-Pyr, o 
competiţie similară celebrei 
“Red Bull X-Alps”, singura 
deosebirte fdiind aceea că 
traseul de anduranţă al acestei 
competiţii este prin munţii 
Pirinei. Concursul, al cărui start 
a fost dat duminică 13 iulie 
2014, se desfăşoară pe un 
traseu de 450 de kilometri în 
Spania, între localităţile 
Hondarribia şi El Port de la 

Selva.  
 
Pentru a parcurge acest traseu 
competitorii trebuie să străbată 
de la est la vest lanţul muntos al 
Pirineilor, doar pe jos sau cu 
parapanta. Aceştia vor fi nevoiţi 
să transporte în permanență cu 
ei parapanta şi echipamentul 
necesar. Pentru a străbate 
acest traseu, sportivii au la 
dispoziţie fix două săptămâni. 
 
Toma Coconea se numără 
printre favoriţii acestei competiţii 
internaţionale, poziţie datorată 
rezultatelor sale obţinute în alte 
competiţii similare:  de două ori 
vicecampion mondial la X-Alps, 
respectiv în 2009 şi 2011. 
 
Suporterii lui Toma Coconea 
dar şi iubitorii sporturilor de 

aventură, pot urmări live 
întregul traseu al concursului, 
pe internet, prin intermediul 
livetracking-ului care poate fi 

accesat la la adresa de 
internet: live.x-pyr.com. 
 
Succes, Toma  ! 

Toma Coconea a luat startul într-o nouă aventură temerară: X-Pyr 

Avram Iancu şi-a început misiunea de traversare înot a Canalului Mânecii 
Sorin BLADA/Agerpres 
 
Primul român care şi-a propus să traverseze 
înot Canalul Mânecii, Avramn Iancu, a plecat 
joi,10 iulie 2014 spre Marea Britanie cu un 
autocar din Cluj-Napoca. Sportivul din 
Petroşani, în vârstă de 38 de ani, şi-a propus 
ca în următoarele 20 de zile să continue 
antrenamentele la faţa locului, în zona 
Folkestone, pentru a se adapta condiţiilor de 
mediu de acolo. 
 
Avram Iancu a plecat spre Anglia doar cu 
antrenorul său, profesorul Ioan Cordea, cei 
doi urmând să locuiască cu chirie într-un 
apartament din zona de plecare. El şi-a 
drămuit foarte bine banii necesari pentru 
această traversare, deoarece dispune, cel 
puţin pentru moment, de numai 1.500 de lire 
sterline, sumă care-i ajunge doar pentru 
acoperirea costurilor de chirie şi masă. 
Înotătorul speră că în următoarea perioadă 

va reuși să strângă şi banii necesari pentru 
plata integrală a bărcii care trebuie să-l 
însoţească obligatoriu în parcursul său dintre 
cele două maluri ale Canalului Mânecii. ”Am 
trecut toate testele posibile, iar starea mea de 
sănătate este una foarte bună. Sunt cu 
moralul ridicat, însă sunt măcinat de 
problema financiară. Din păcate, am pierdut 
foarte mult timp şi energie, preocupat fiind de 
alergătura după banii de care am nevoie 
pentru a putea pune în practică acest proiect, 

de a traversa înot Canalul Mânecii. Sper să 
dispun de toţi banii până la momentul 
planificat al traversării”, a declarat, pentru 
AGERPRES, Avram Iancu. 
 
Avram Iancu a început să se antreneze 
pentru acest proiect încă din primele luni ale 
anului. A alergat mii de kilometri pe drumurile 
de munte din Parâng şi a înotat în apa mai 
multor lacuri din România, între care Cinciş 
sau Snagov. În iunie şi iulie a înotat în Marea 
Neagră, pentru a se obişnui cu apa sărată şi 
cu valurile.  El a explicat că traversarea 
Canalului Mânecii, între Folkestone (sudul 
Marii Britanii) şi zona Capului Gris-Nez, de pe 
coasta franceză, ar putea dura între 12 şi 18 
ore, parcursul fiind în lungime de aproximativ 
42 kilometri, în funcţie de curenţii marini şi de 
mărimea valurilor din ziua traversării. În ultimii 
200 de ani, Canalul Mânecii a fost traversat 
înot de 900 de oameni, dar printre ei nu se 
află niciun român.  
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radio şi televiziune, preucm şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
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 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
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Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Dintre toate frumuseţile Vienei, 
probabil cel mai sensibil punct 
de atracţie este Palatul 
Schönbrunn şi grădinile 
imperiale din jurul acestuia. Se 
spune chiar că dacă ai fost în 
Viena şi nu ai vizitat reşedinţa 
de vară a Casei Imperiale, 
atunci ai pierdut aproape totul 
sau, mă rog, aproape că n-ai 
văzut nimic.  
 
Construit de Leopold I drept 
locuinţă de vânătoare, 
Schönbrunn-ul va renaşte după 
ce, în 1740, Maria Tereza 
decide să-şi mute aici, la 
marginea Vienei, reşedinţa. 
Domeniul imperial de la 
Schönbrunn a cunoscut, în 
perioada respectivă, 
transformări uluitoare care s-au 
păstrat până în ziua de azi. 
Proiectul arhitectului francez 

Nikolaus Picassi a transformat 
acest domeniu imperial într-un 
super Versailles. Dincolo de 
impunătorul palat construit în stil 
rococo, Schönbrunn-ul 
impresionează prin grădinile 
sale cu covoare florale 
spectaculoase, cu fântâni 
arteziene şi cu impresionanta 
terasă Gloriette care oferă o 
privelişte panoramică superbă 
asupre întregii Viene.  
 
Tot aici se află celebrul labirint 
din gard viu, grădina 
englezească, grădina de 
tradafiri sau impresionantele 
“case” în care este creată 
atmosfera originală a altor zone 
geografice, cum ar fi 
Palmenhaus (Casa Palmierului) 
sau Wüsttenhaus (Casa 
Experienţei Deşertului). 
 
De o spectaculozitate aparte 
este şi grădina zoologică 

(Tiergarten), înfiinţată la 1752 
de Francois de Lorraine, 
consortul Mariei Tereza. 

Grădina Zoologică de la 
Schönbrunn este astăzi una 
dintre cele mai impresionante 
de acest fel din lume, nu atât 
prin varietatea expo-natelor ce 
se găsesc aici, cât mai ales 
pentru modul în care pentru 
fiecare animal s-a creat o 
reproducere fidelă a cadrului 
natural în care acesta 
vieţuieşte. Găsim aici, nu doar 
clasicii lei, urşi, cerbi sau 
căprioare, ci şi girafe, rinoceri, 
hipopotami, urşi albi, elefanţi, 
gorile, precum şi “vedetele” 
colecţiei, urşii Panda, dăruiţi 
grădinii zoologice din Viena în 
anul 2003. Tot aici, avem 
posibilitatea de a pătrunde în 
atmosfera fascinantă a lumii de 
sub apă, prin intermediul unui 
acvariu gigantic în care înoată 
sute de specii marine, de la raci 
până la rechini. Aşa cum tot aici 
pătrundem într-o fascinantă 
seră tropicală, în care este 
creată o atmosferă de junglă în 
miniatură, cu palmieri şi liane, 
dar şi cu reptile şi păsări 
exotice. 
 
După o experienţă în “jungla” de 
la Tiergarden, oricât de palpitant 
poate fi, parcul de distracţii de la 
Prater (cu zecile sale de 
carusele şi cu uriaşul scrânciob 
“Reisenrad”, construit în 1897, 
unul dintre cele mai înalte de 
acest fel din lume, având 67 de 
metri înălţime) nu mai pare atât 
de impresionant. 
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Dincolo de toate aceste “minuni ale 
lumii” care ţi se arată nui doar în 
arealul frumosului palat imperial 
Schloss Schonbrunn, ci la tot pasul 
în Viena, o adevărată capitală a 
civilizaţiei europene, nu te poţi 
numi turist desăvârşit dacă nu ai 
făcut cunoştinţă cu delicioasa 
bucătărie vieneză. Fie că e vorba 
despre un Vienerschnitzel (şniţel 
vienez) sau un Käsekrainer (cârnaţi 
groşi, din carne şi brânză), 
delicatesele vieneze trebuiesc 

obligatoriu servite cu o generoasă 
halbă de bere Gösser sau un pahar 
din deliciosul vin Grinzinger, 
Sieveringer sau Nüssdorfer. 
 
Indiferent dacă mergeţi o dată, de 
două ori sau de 100 de ori la 
Viena, capitala Austriei este şi 
rămâne o destinaţie turistică de 
care nu te plictiseşti niciodată. De 
altfel, cred că o viaţă de om nu 
este suficientă pentru a putea vizita 
tot ceea ce este de văzut în Viena 

şi în împrejurimile acesteia.  
 
Părăsim Viena cu o oarecare stare 
de oboseală, după ce am străbătut, 
peste 30 de kilometri pe jos, în cele 
câteva zile de vacanţă petrecute 
aici şi alte câteva zeci de kilometri 
cu maşina pentru a vedea cât mai 

mult din ceea ce Viena oferă la 
suprafaţă. Dincolo de zidurile 
palatelor, dincolo de porţile 
muzeelor, dincolo de uşile sălilor 
de spectacole stă însă o altă viaţă 
vieneză, cel puţin la fel de 
palpitantă, care aşteaptă să fie 
descoperită. 
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Plăcinte moţeşti coapte 
pe lespede de piatră 

În peregrinările noastre turistice şi culinare, am 
descoperit, în unica Ţară a Moţilor, un soi de 
plăcinte nemaiîntâlnite şi nemaipomenti de 
gustoase. Reteţa lor şi istoria plăcintelor moţeşti, 
am regăsit-o mai apoi în ineditele istorii culinare 
ale regretatului Radu Anton Roman, de unde am 
extras pentru dumneavoastră povestea 
plăcintelor moţeşti pe piatră. 
 
Piatra de plăcinte se dădea cândva de zestre în 
Apuseni şi prin părţile silvanice dintre Beclean şi 
câmpia bihoreană. Nici o fată nu se mărita fără 
lespedea ei (de aici vine şi expresia “a da piatra 
din casă”), nici o căruţă nu pleca la Târgul de 
Fete de la Găina fără cratiţa ruptă din stâncă.Cel 
mai des era o lespede mare, cam cât o roată de 
car, săpată ca o tigae şi lustruită de nenumărate 
generaţii, un fel de masă a (ne)tăcerii, căci în 
jurul ei se foiau copii gălăgioşi, câini de stână, 
imenşi şi flocoşi, muieri gureşe, oameni stârniţi 
de mirosuri şi pofte. Avea locul ei în curte, pe 
pirostrii, lângă cotlon - vatra îngropată unde se 
fierbeau magiunul şi ţuica - şi cuptorul de pită. 
Când boresele plămădeau pâine, parte din aluat 
se subţia cu lapte, câteva ouă şi un pic de unt şi 
se lăsa să dospească. Peste piatră şi sub ea se 
încingea foc bun şi, când jegăraiul era roşu ca 
gurile iadului, piatra se mătura bine şi se ungea 
cu untură.Cu căuşul, se turnau-întindeau un fel 
de lipii rotunde şi subţiri, mari cât o strachină. Se 
coceau imediat, pe ambele părţi, mai repede 
decât în cuptor, piatra iradiind căldură până 
târziu, chiar şi a doua zi. Se ungeau cu untură 
multă, spre frăgezise, şi se umpleau - mai ales 
cu brânză şi urdă, dar şi cu varză călită, cartofi 
şi ciuperci în untură, cu ceapă şi păprică, ori şi 
alte verzituri de primăvară călite şi ele tot cu 
ceapă - apoi, bine împăturite, se mai încălzeau 
un pic, să frigă, ca plăcinte ce se aflau. Alteori, 
meşterii deveniţi artişti sculptau pietre mici, de-o 
măsură mai omenească, nu le mai deosebeai de 
tigăile adevărate, puteai găti în ele tocăniţe şi 
alte cele. 
 
Pe valea Arieşului, de zilele lui Lazăr sau de 
Lăsata Secului, şi azi se tot coc rânduri peste 
rânduri de plăcinte, zise “pe chiatră” (ori 
palaneţe - când se umplu numai cu de-ale 
postului) căci moţogancele spun în gura mare că 
nimic nu coace mai bine ca lespedea, drept 
pentru care în orişice casă de gospodar găsiţi nu 
una, ci seturi întregi de lespezi, de toate 
mărimile.  
 
Potfă bună şi nu uitaţi: la plăcinte... înainte ! 

Catrene cu... tâlc 

Deziluzie estivală  
La mare, de astă dată, 
Am cheltuit bani cu o fată 
Care pare cam zăludă: 
Eu sunt nud şi dânsa... nu dă ! 

de Gheorghe Niculescu 

În orașul nostru a avut loc 
weekend-ul trecut cel de-al 
eNşpelea Festival de 
Toamnă, motiv pentru care 
s-au organizat mai multe 
concursuri şi serbări. La 
această risipă de bani a 
participat şi 
corespondentul nostru 
special, Scriicel Jurnărel, 
care ne-a adus la 
cunoştiinţă cele mai 
importante ştiri. 
 
Potrivit jurnalistului nostru, 
ziua de vineri a debutat cu 
un concurs de înjurături în 
stil colectiv, la care au 
participat membrii 
partidelor politice din oraş, 
câştigătorul de acest an 
fiind tot acelaşi ca şi în 
ultimi zece, liderul opoziţiei 
locale, care a avut la el 
cele mai frumoase şi 
expresive injurii,  
oferindu-le din toată inima 
primarului şi colaboratorilor 
săi. În jurul prânzului s-a 
pornit ploaia, iar 
petrecerea a fost 
întreruptă. Spre seară s-au 
organizat câteva hore ale 
foamei, la care au 
participat echipe de 
boschetari din toate 
cartierele oraşului. Horele 
s-au purtat în jurul 
tomberoanelor aşezate în 
parc, care erau pline cu 
resturi de mici, virşli, cartofi 
prăjiţi şi hamsi cu usturoi. 
Nu s-a acordat nici un 
premiu la acest concurs, 
deoarece echipele de 
boschetari nu au respectat 
condiţiile de participare: au 
adunat bidoane de plastic 
în loc de resturi alimentare. 
 

În cea de-a doua zi a 
festivalului s-a pregătit un 
concert, care s-a ţinut în 
aer liber, cu toate 
că ploua din greu, 
deoarece pe timpul nopţii 
scena metalică acoperită a 
fost furată şi dusă la 
fier vechi. Poliţia 
investighează cazul şi nu 
ne dă mai multe 
amănunte. Pe surse ale 
unor surse din interiorul 
surselor din Poliţie am aflat 
că suspectul principal în 
cazul acestui furt este... 
hoţul. 
 
Duminică, festivităţile au 
continuat cu slujba 
religioasă, la care s-au 
strâns numeroase 
colecte în numele  
Tatălui-ş.a.m.d. şi s-au 
împărţit pomeni către 
pomanagii, urmând ca 
după-amiază 
să se organizeze nelipsita 
Gală Culturală anuală. Şi 
la această ediţie, după 
cum era de aşteptat, 
premiul întâi pentru creaţie 
şi originalitate i-a revenit 
domnului primar al 
oraşului, Hărnicel 
Minciunel, care a participat 
în concurs cu poezia 
intitulată Sinceritate. 
Scriicel Jurnărel ne-a trimis 
la redacţie versurile 
poeziei, iar noi le vom 
publica în numărul 
de astăzi al ziarului Glasul 
Muţilor: 
 

Sinceritate 
AUTOR: scrisă de mine, 
io, primarul 
 
Eu sunt mare, 
Tu eşti mic. 
Eu am totul, 
Tu nimic. 
Tu îmi dai, 
Iar eu îţi iau, 
Tu îmi ceri, 
Dar eu nu-ţi dau ! 
 
Seara s-a încheiat cu un 
veritabil foc de artificii în 
urma căruia medicii din 
oraş au avut mult de lucru, 
primind întreaga noapte în 
Urgenţă persoane rămase 
cu gâtul înţepenit de la 
atâta privit în sus. Stând 
de vorbă cu câţiva dintre 
pacienţi, aceştia i-au 
mărturisit reporterului 
nostru că a meritat să le 
înţepenească gâtul privind 
focul de artificii, deoarece, 
se jurau ei, în lumina 
exploziilor de pe Cer au 
observat la un moment dat 
un chip de bătrânel 
simpatic, cu barba albă şi 
părul lung. 
(Articolul este un Pamflet 
şi trebuie tratat ca atare!) 

Festivalul de Toamnă 
  Pamfletul lui Gîscă 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Dragul meu, maşina noastră cred că 
are apă la carburator. 
-Nu ai cum să ştii asta, tu nu 
deosebeşti carburatorul de frâna de 
mână. 
- Şi totuşi, eu cred în continuare că are 
apă la carburator. 
- Mă duc să arunc o privire, unde ai 
lăsat maşina? 
-În lacul din parc...  
*** 
În tren: 
- V-a căzut un geamantan în cap. Aţi 
păţit ceva? 
- Nu, nimic. Era gol. 
- Dar în geamantan ce era?  
*** 
În autocar un pasager Îşi scoate 
piciorul din pantof, spunând: 
- Mi-a amorţit piciorul... 
Alt pasager: 
- După cum miroase, e mort demult...  
*** 

Bulă le povestea prietenilor: 
- Pot să spun că sunt un tip norocos. 
- De ce? 
- Păi nevastă-mea tocmai mi-a spus că 
pot s-o invit pe secretara mea cea 
tânără la noi acasă weekend-ul ăsta, 
să-i ofer ceva de băut şi apoi să fac 
dragoste cu ea cât poftesc… 
- Chiar aşa ţi-a zis nevastă-ta? 
- Mă rog, nu chiar cu cuvintele ăstea, 
ea a zis: "Mă duc la ţară la mama, aşa 
că va trebui să te descurci singurel 
weekend-ul ăsta".  
*** 
Unei fetiţe i se explică faptul că 
mireasa se îmbracă în alb, pentru cea 
mai frumoasă zi din viaţa ei. Micuţa 
întreabă: 
- Şi atunci de ce mirele se îmbracă 
mereu în negru ?  
*** 
- Dragule, îmi iei şi mie un telefon ? 
- Păi şi celălalt ? 
- Celălalt îmi ia o tabletă !  

În era globalizării, mai ales 
atunci când se apropie 
sărbătorile de iarnă veţi fi de 
acord cu mine că până şi a face 
cumpărărturi a devenit o 
adevărată ştiinţă. Cum altfel ai 
putea să alegi dintre miile de 
oferte pe cea mai bună şi cum 
altfel să te mai descurci între 
milioanele de produse care îţi 
trag cu ochiul din vitrine şi de pe 
rafturile sutelor de magazine 
dintr-un  oraş ? Un posibil 
răspuns, pe care vi-l va da cu 
siguranţă orice puşti de 
grădiniţă este o invitaţie la 
supermarket. Sau poate la 
megamarket, hipermarket sau 
city mall.  
 
V-aţi întrebat însă vreodată, de 
unde a pornit ideea înfiinţării 
acestui tip de magazine ? Ei 

bine, povestea “comerţului cu 
căruciorul”, pe care noi am 
descoperit-o abia după căderea 
comunismului, este veche de 
mai bine de 100 de ani în ţara 
tuturor posibilităţilor.  
 
În 1904, Clarence Saunders, un 
simplu vânzător dintr-o băcănie 
din Memphis, un orăşel 
american înfiinţat în 1819 în 
statul Tennessee, a observat că 
modul dificil de deservire a 
clienţilor, lipsa de control asupra 
preţurilor de către vânzătorii 
cărora le era dificil să reţină 
atâtea cifre, ducea des la 
falimentul multor magazine, 
generat de nerăbdarea 
cumpărătorilor care nu mai erau 
dispuşi să stea la coadă pentru 
a-şi face cumpărăturile zilnice.  
 
Saunders a dezvoltat un plan 
menit să corecteze toate aceste 
disfuncţionalităţi. Eu a schiţat un 
magazin aranjat în aşa fel încât 
să permită cumpărătorului să-şi 
ia singur de pe raft produsele 
dorite, să le aşeze într-un coş şi 
să le plătească la o casă de 
marcat aşezată la ieşirea din 
magazin. Aşa s-a născut, la 6 
septembrie 1916, pe strada 
Jefferson nr. 79 din Memphis 

primul magazin universal din 
istoria comerţului. Numele său a 
făcut, la rândul său, istorie, prin 
simplitatea sa haioasă şi prin 
reclama agresivă pe care i-a 
impus-o Saunders: “Piggly 
Wiggly”.  
 
În doar 6 ani de la deschidere, 
magazinele “Piggly Wiggly” 
cucereau America, fiind 
deschise 1200 de unităţi în 29 
de state, iar 10 ani mai târziu 
lanţul număra 2600 de 
magazine şi o cifră de afaceri 
de 180 de milioane de dolari. 
 
Ideea a fost dezvoltată mai 
târziu de un alt întreprinzător, 
Je-sse Clyde Nichols care, în 
1922 punea bazele primului city 
mall din lume, pe terenul unei 
foste gropi de gunoi din Kansas. 
Pe o suprafaţă de 55 de acri, cu 
ajutorul unor reputaţi peisagişti 
şi arhitecţi, Nichols a construit 
un centru comercial fastuos, cu 
spaţii comerciale pentru diverse 
magazine, dar şi cu parcuri de 
distracţii, fântâni arteziene, 
colo-nade sau copii ale unor 
impresionante sculpturi antice. 
“Country Club Plaza” a devenit 
astfel nu doar un loc  de 
cumpărături “la grămadă”, ci şi 

un inedit loc pe petrecere a 
timpului liber.  
 
Noul stil comercial s-a extins 
rapid şi în Europa, în 1950 în 
Ma-rea Britanie, 10 ani mai 
târziu în Franţa, Germania şi 
Spania. Astăzi, realitatea 
comerţului modern a trecut 
bariera dintre nevoie şi 
divertisment şi în ţara noastră, 
unde expansiunea marilor 
lanţuri de hipermarketuri şi 
construcţia de mall-uri e încă în 
plin avânt. 
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16 Afaceri în Valea Jiului 

Despre momârlanii Văii Jiului, în  direct la 
Radio Timişoara Uricani, Bd. 

Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi 

Tiberiu VINŢAN 
 
Lucreţia Mălinesc şi Petru Gălăţan, custozi 
ai Muzeului Momârlanilor din municipiul 
Petroşani sunt invitaţi ai emisiunii “Curierul 
de seară” realizată de Ioan Alexandru Tătar 
la Radio Timişoara. 
 
Emisiunea, produsă în parteneriat cu 
Grupul editorial Exclusiv Media Group, va fi 
difuzată în direct pe frecvenţa postului de 
Radio Timişoara, marţi, 15 iulie 2014, 
începând cu ora 18,00. Emisiunea va fi 
transmisă de la Petroşani, chiar din incinta 
Muzeului Momârlanilor.  
 
Vă invităm să fiţi pe recepţie pentru a afla 
lucruri inedite despre momârlani şi rolul 
acestora în viaţa trecută, prezentă şi 
viitoare a Văii jiului, dar şi pentru a intra în 
posesia premiilor oferite de Radio 
Timişoara.  


