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 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la 
radio şi televiziune, preucm şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
 * campanii de promovare şi publicitate; 
 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
 * relaţii publice şi management comunicaţional (inclusiv gestionarea 
situaţiilor de criză); 
 * redactare comunicate şi organizări de conferinţe de presă şi/sau alte 
evenimente publice; 
 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 

Spitalul de Urgenţă din Petroşani va 
beneficia, graţie unui proiect de 
hotărâre aprobat de Consiliul local 
Petroşani, la iniţiativa primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi, de fonduri pentru 
modernizarea secţiei de pediatrie. 
Pentru insistenţa cu care susţine 
proiectele de modernizare a 
infrastructurii medicale din Petroşani, 
pentru decizia de alocare de fonduri 
suplimentare de la bugetul local 
pentru modernizarea unei noi secţii a 
Spitalului de Urgenţă dar şi pentru 
consecvenţa dovedită în ceea ce 
priveşte aplicarea programului 
electoral cu care şi-a câştigat 
încrederea din partea cetăţenilor din 
municipiul Petroşani, Tiberiu Iacob 
Ridzi - primarul municipiului Petroşani 
- este, în viziunea noastră, premiantul 
acestei săptămâni. 

Primăria Petroşani alocă 
bani pentru modernizarea 
secţiei de pediatrie a 
Spitalului de Urgenţă 

INFORMAŢIA SĂPTĂMÂNII 

    Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
În aşteptarea banilor pentru 
demarea proiectului privind 
reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului de Urgenţă din 
Petroşani, sarcina de a 
interveni cu mici reparaţii şi 
iginienizări la secţiile Spitalului 
de Urgenţă din Petroşani cade 
tot în sarcina autorităţilor locale.  
Consecvent în promisiunile sale 
făcute cetăţenilor din Petroşani, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi 
consideră că, atunci când vine 
vorba despre Spital, orice efort 
financiar acordat pentru 
susţinerea activităţii medicale, 
este unul pe deplin justificat. 
 
Tocmai acest principiu este cel 
care l-a determinat pe primarul 
municipiului Petroşani să 
propună Consiliului local, la 
rectificarea bugetară din 
această lună, să suplimenteze 
bugetul acordat Spitalului de 
Urgenţă din Petroşani cu suma 
de aproximativ un 100.000 de 
lei. “Aceşti bani vor fi utilizaţi 
pentru efectuarea unor reparaţii 
şi igienizări la Secţia de 
pediatrie a Spitalului de 
Urgenţă. Am discutat cu 

domnul director Vasilescu şi 
împreună am convenit că aceşti 
bani sunt bineveniţi pentru a 
corecta problemele de 
infrastructură care există la 
această importantă secţie de 
specialitate din spital”, spune 
Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Primarul municipiului Petroşani 
apreciază că, odată cu 
demararea proiectului european 
privind modernizarea unităţii 
medicale, toate secţiile vor 
beneficia de reabilitarea şi 
dotările necesare, dar până 
când autorităţile de la Bucureşti 
vor debloca fondurile necesare, 
spitalul trebuie susţinut pentru a 
face acele investiţii absolut 
necesare care să asigure un 
standard corespunzător al 
serviciilor medicale. 
 
Directorul unităţii medicale de la 
Petroşani, dr. Alin Vasilescu se 
declară mulţumit de felul în care 
autorităţile locale înţeleg să 
suţină Spitalul şi spune că banii 
primiţi pentru secţia de pediatrie 
vor fi utilizaţi pentru reabilitarea 
grupurilor sanitare, a 
caloriferelor, a uşilor şi a 
acoperişului.  

TIBERIU IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 



3 EVENIMENT 

Sindicatul “Muntele” cheamă Valea Jiului la un miting 
tematic sub genericul “Hunedoara suntem noi” 
          Tiberiu VINŢAN 
 
Deşi experienţa ultimilor ani a 
demonstrat că protestele 
minerilor din Valea Jiului nu mai 
au efectul scontat în rândul 
factorilor decidenţi de la nivel 
local, regional sau central, 
situaţia încurcată în care se află 
din nou Complexul Energetic 
Hunedoara şi eşecul 
raporturilor de dialog social îi 
determină pe liderii de sindicat 
să adopte din nou măsura 
protestului de stradă. 
 
Astfel, marţi 19 august, între 
orele 14 şi 16, Sindicatul 
Muntele invită pe toţi cei 
interesaţi nu doar de soarta 
Complexului Energetic 

Hunedoara, ci de perspectivele 
economice şi sociale sumbre 
ale judeţului Hunedoara la un 
miting de protest organizat la 
Petroşani. Organizat în cadrul 
unei campanii de conştientizare 
derulată sub genericul 
“Huneodara suntem noi”, 
mitingul programat pentru marţi 
la Petroşani are drept scop, în 
opinia liderului sindical Petre 
Nica, preşedintele Sindicatului 
Muntele, “responsabilizarea 
fiecărui cetăţean în parte, dar şi 
a tuturor instituţiilor statului 
atunci când vine vorba despre 
segmentul economic al 
judeţului nostru asupra faptului 
că dacă nu există dezvoltare 
economică nu putem avea 
pretenţii să fie menţinute 

locurile de muncă.” 
 
În acest sens, Sindicatul  
Muntele invită toţi oamenii de 
bună credinţă să participe la 
acest miting, dar în acelaşi timp 
avertizează politicienii pregătiţi 

să confişte în scop electoral şi 
acest protest, că mitingul se 
adresează strict hunedorenilor. 
“Politicienii au rol numai la nivel 
instituţional, acolo unde trebuie 
promovat interesul judeţului 
Hunedoara”, expică Nica.  

Festival naţional de muzică folk 
în memoria Tatiantei Stepa, la 
Petroşani 

Uricaniul se 
pregăteşte intens 
pentru Zilele oraşului  
      Lucian ISPAS 
 
Păstrând tradiţia, şi în acest 
an oraşul Uricani va îmbracă 
straie de sărbătoare în zilele 
de 22, 23 şi 24 august. “Timp 
de 3 zile marcăm “Zilele 
Oraşului Uricani” cu o serie 
de evenimente şi acţiuni 
culturale şi sportive menite să 
creeze o atmosferă de 
sărbătoare pentru toţi 
cetăţenii Uricaniului, dar şi 
pentru cei ce aleg să ne fie, şi 
cu acest prilej, oaspeţi” spune 
primarul oraşului Uricani, Dănuţ Buhăescu.  
 
Acesta precizează că, deşi sumele alocate anul 
acesta sunt mai mici faţă de anii anteriori, 
organizatorii, primăria şi Consiliul local al oraşului 
Uricani, vor face eforturi considerabile asfel încât 
"Zilele Oraşului Uricani" să se desfăşoare într-un 
mod cât mai plăcut, pe măsura aşteptărilor 
publicului care optează să participe la acest 
eveniment. 
 
În ediţia electronică a ziarului nostru, lecturaţi 
întregul program al ediţiei 2014 a Zilelor Uricaniului. 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Municipiul Petroşani va fi, pentru al 
treilea an consecutiv, gazdă a unui 
festival naţional de folk dedicat 
inegalabilei artiste care a fost Tatiana 
Stepa. Evenimentul va avea loc în 
perioada 22-23 august sub genericul 
“Cântec pentru prieteni”, titlul uneia 
dintre cele mai frumoase compoziţii 
folk ale Tatianei Stepa. 
 
Pe scena festivalului folk de la 
Petroşani vor urca, în cele două zile 
de festival, artişti de marcă ai folkului 
românesc (din Valea Jiului şi nu 
numai) precum Raluca Cismaru, 
Florentin Budea, Felicia Pop, Adrian 
Mărgineanu, Florin Paul Camen, 

Eugen Avram, Florin Thomits, 
Ştefania Iacob, Patricia Thomits, 
Adrian Beznă, Vasile Mardare, Mircea 
Vintilă şi fiul regretatei artiste, Cătălin 
Stepa. Muzica folk va fi însoţită, în 
cadrul ediţiei din acest an a 
Festivalului de folk de la Petroşani, şi 
de inedite recitaluri de poezie, graţie 
participării în spectacol a poeţilor 
Clara Mărgineanu şi Sorin Poclitaru.   
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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 ! 

Investiţii publice pentru sportul 
vulcănean 
     Lucian  ISPAS 
 
Cine a intrat în ultimii ani în incinta 
Clubului Sportiv Vulcan, ştie cum arăta. 
O bază sportivă care nu mai răspundea 
deloc cerinţelor unei activități sportive de 
calitate. În aproape un an şi jumătate, 
lucrurile s-au transformat în totalitate. 
Investiţiile făcute cu fonduri doar de la 
bugetul local, au ridicat nivelul de 
reprezentare în plan sportiv, la cota 
pretențiilor unui club care, prin sportivii 
săi, are performanţe notabile la nivel 
regional şi naţional. 
 
Concret lucrările efectuate aici au 
vizat: 
- Reabilitarea completă a Tribunei – 
lucrare realizată în 2 etape pe o durată 
de peste 6 luni; 
- Refacerea completă a sistemului de 
iluminat (care nu mai răspundea deloc 
din punctul de vedere al avizelor de 
funcţionare a clădirii clubului); 
- Refacerea completă a sistemului de 
alimentare cu apă; 
- Amenajarea a 2 băi şi duşuri pentru 
oaspeţi şi gazde; 
- Amenajarea unei toalete interioare şi a 
uneia exterioare; 
- Renovarea şi amenajarea vestiarelor 
atât pentru echipele Gazde cât şi pentru 
cele de Oaspeți. Din încăperi mici, 
neaerisite, neadecvate, s-au făcut 
camere corespunzătoare 
activităţii sportive; 
- A fost creat un spaţiu de vestiar 

confortabil pentru arbitri; 
- A fost schimbată în totalitate tîmplăria la 
ferestre şi uşi cu cea de PVC; 
- Renovarea şi mobilarea camerei de 
protocol; 
- Gazonul a fost periodic îmbunătăţit 
astfel că astăzi CS Vulcan are unul dintre 
cele mai bune gazoane din judeţ; 
În plus, conducerea clubului a creat 
accesul liber pentru toţi iubitorii de 
jogging în incinta stadionului, ceea ce 
atrage aici zilnic un număr destul de 
mare de iubitori de mişcare, de alergare. 
Într-un viitor apropiat va fi amenajată 
o sală de fitness şi forţă. 

         Lucian ISPAS 
 
Promisiunile făcute de primarul 
Danut Buhăescu cetăţenilor sunt 
pentru acesta literă de lege. O 
nouă demonstraţie a acestui 
lucru constă în faptul că, la scurt 
timp după ce a promis 
cetăţenilor din comunitatea 
ortodoxă de la Valea de Brazi că 
va susţine reabilitarea bisericii 
din sat, Primăria a şi alocat banii 
necesari pentru efectuarea 
lucrărilor.  
 
La începutul acestei luni, au 

început lucrările de reabilitare a 
acoperisului de la Biserica Valea 
de Brazi cu hramul “Sfântul 
Mucenic Gheorghe”, tot aici fiind 
amenajată şi o alee pietonală în 
jurul bisericii.  
 
“Aceste lucrări au fost solicitate 
de către locuitorii din zonă în 
repetate rânduri. Am promis că 
voi susţine acest proiect, drept 
pentru care, aşa cum cetăţenii 
mă cunosc, iată că a venit 
vremea să trecem la fapte”, ne-a 
declarat primarul Dănuţ 
Buhăescu.  

COMUNITATE 

Încă o promisiune onorată de primarul Buhăescu 

Reabilitarea bisericii de la Valea de Brazi 
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APA SERV VALEA JIULUI - campion  
al utilizării fondurilor europene în România 

      Tiberiu VINŢAN 
 
Vremea în care despre 
operatorul serviciilor de 
alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare din Valea Jiului se 
vorbea doar în termeni critici, în 
ceea ce priveşte performanţele 
economice, a apus de mult. 
Astăzi, Apa Serv Valea Jiului 
este nu doar un agent 
economic performant la nivel 
judeţean, ci deţine chiar 
calitatea de campion la nivelul 
judeţului Hunedoara în ceea ce 
priveşte accesarea şi utilizarea 
fondurilor europene.  
 
Probabil această carte de vizită 
a fost argumentul care a 
determinat şi conducerea POS 
Mediu din cadrul Ministerului 
Mediului să vină la Petroşani 
pentru a evalua la faţa locului 
performanţele Apa Serv Valea 
Jiului care, potrivit cifrelor 
statistice, se află pe primele 
poziţii la nivel naţional în ceea 
ce priveşte atragerea fondurilor 
europene. Performanţa este cu 
atât mai mare cu cât, după cum 
se ştie, în general România se 
confruntă cu probleme legate 
de absorbiţia fondurilor primite 
de la Uniunea Europeană. 
Referitor la programul 
implementat în Valea Jiului de 
către Apa Serv, directorul 
general POS Mediu, Ciprian 
Ghioc a declarat: „Am făcut o 
analiză împreună cu directorul 
general şi colegii săi din 
conducerea Apa Serv Valea 
Jiului. Am parcurs împreună 
fiecare contract de lucrări în 
parte, încercând să identificăm 
mijloacele prin care aceste 
proiecte vor fi finalizate cât mai 
rapid posibil. Spun cât mai 
repede, deoarece de aceste 
investiţii beneficiază cetăţenii, 
deci e vorba de calitatea 
serviciilor şi, pe de altă parte, 
este prioritar pentru guvern ca 
aceşti bani de la UE să fie 
aduşi cât mai repede în 
România. Ca şi concluzii 

principale, pot să vă spun că 
suntem la un progres fizic al 
contractului, pe cele şapte 
lucrări majore care se află în 
finanţare pe programul nostru, 
de 86,2 la sută şi un progres 
financiar de 53 la sută. 
Diferenţa între progresul fizic şi 
progresul financiar ne arată 
nouă, ca şi autoritate de 
management, că trebuie găsite 
soluţiile prin care aceşti bani – 
ce nu au fost încă solicitaţi la 
plată de către antreprenori – 
să-i deblocăm. Şi ei să se 
regăsească în cereri de 
rambursare pe care la rândul 
nostru să-i solicităm către 
rambursare Comisiei Europene, 
urmând astfel să-i aducem în 

România. Ne preocupă şi 
alocările financiare ce vor fi 
disponibile în perioada 2014-
2020, inclusiv pe acest proiect 
(…). Mai precizez că Apa Serv 
Valea Jiului este unul din primii 
beneficiari ai proiectelor de 
investiţii legate de apă, care  
şi-a finalizat contractarea 
asistenţei tehnice pentru 
pregătirea perioadei  
2014-2020. Iar acest lucru va 
pune compania condusă de 
directorul general Costel Avram 
între primele firme capabile să 
acceseze fondurile aferente 
acestei perioade”, a precizat 
directorul general al POS 
Mediu.  
 
De altfel, Apa Serv Valea Jiului 
este deja pregătită pentru a 
demara un nou proiect de 
anvergură, în cadrul 
programelor europene aferente 
exerciţiului bugetar 2014-2020. 
Costel Avram, directorul 
general al Apa Serv Valea Jiului 
spune că, în cursul acestei 
săptămâni, se va semna la 
Bucureşti contractul de fianţare 
pentru partea a doua a 
proiectului de extindere şi 
modernizare a reţelelor de apă 
şi canalizare din Valea Jiului, 
program cu un buget total de 67 

milioane de euro. “Noul proiect 
prevede reabilitarea şi 
modernizarea a 44 km de reţele 
de canalizare, 26 km de 
aducţiuni de apă potabilă, 3 
captări, realizarea alotr două 
staţii de tratare şi reabilitare a 
64 km de reţele de distribuţie, 
în toate oraşele Văii Jiului”, 
explică, în detaliu, Costel 
Avram.  
 
În plus, Avram arată că analiza 
efectuată împreună cu 
reprezentanţii POS Mediu 
scoate în evidenţă faptul că, la 
execuţia lucrărilor pentru prima 
etapă a proiectului european 
privind modernizarea şi 
extinderea reţelelor de apă şi 
canalizare din Valea Jiului s-a 
realizat şi o economie 
financiară de 2 milioane de 
euro. Bani care, potrivit noilor 
reglementări aprobate de 
Comisia Europeană, nu vor mai 
merge, ca şi până acum, către 
bugetul de stat, ci vor putea fi 
utilizaţi în realizarea altor 
proiecte de dezvoltare ale 
agentului economic. Ceea ce 
înseamnă alte importante 
resurse pentru creşterea 
calităţii serviciilor oferite de Apa 
Serv Valea Jiului beneficiarilor 
săi.  

“La absorbţia fondurilor 
europene pe programul POS 
Mediu stăm nu bine, ci chiar 
foarte bine, progresul fizic al 
proiectului fiind undeva la 86%, 
în condiţiile în care deşi termenul 
de finalizare a lucrărilor ar 
trebui să fie anul viitor, noi le 
vom termina mai repede, în timp 
ce progresul financiar este de 
53%. Acest procent din urmă 
poate pare mai mic decât primul, 
dar el nu se datorează nouă, 
pentru că noi avem bani să 
plătim lucrările executate, numai 
că firmele, constructorii, nu şi-au 
făcut toate deconturile.” 
 
COSTEL AVRAM 
Director general ASVJ 



6 POLITICĂ 

Senatorul Vochiţoiu vrea să adune un milion de semnături 
pentru candidatura lui Victor Ponta la Preşedinţie. Succesul 
acţiunii i-ar putea aduce un post de ministru delegat ! 
     Tiberiu VINŢAN 
 
În urmă cu ceva vreme, 
senatorul Haralambie Vochiţoiu 
îşi anunţa public intenţia de a 
strânge un milion de voturi 
pentru susţinerea candidaturii la 
Preşedinţia României a 
“ciocoiului” Victor Ponta, 
redevenit între timp partenerul 
său politic.  
 
Nu ştim dacă acţiunea lui 
Vochiţoiu s-a finalizat deja cu 
succes, dar vestea potrivit 
căruia, în cursul acestei 
săptămâni, Vochiţoiu ar urma 
să fie numit ministru delegat în 
cadrul Cabinetului Ponta, pare 
să confirme acest lucru. Potrivit 
unor surse (credibile !) din 
mediul politic al Văii Jiului, 

senatorul Haralambie Vochiţoiu 
ar urma să fie investit, în 
perioada imediat următoare, în 
funcţia de ministru delegat 
pentru dialog social, în cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. Aflat în 
conediu cu familia, senatorul 
Vochiţoiu nici nu a confirmat, 
dar nici nu a infirmat această 

ştire, declarând reporterilor de 
la cotidianul local “Cronica Văii 
Jiului” că nu se cade să se 
laude singur.  
 
Deşi a intrat în Parlament ca 
senator al PPDD şi este în 
prezent membru al UNPR, 
Haralambie Vochiţoiu este 
cunoscut ca fiind un apropiat al 

liderului PSD Victor Ponta, încă 
de pe vremea când defilau 
împreună în campaniile 
electorale ale PSD, Vochiţoiu în 
calitate de preşedinte al PSD 
Petroşani şi Ponta în calitate de 
lider al tineretului  
social-democrat şi deputat de 
Gorj. De asemenea, este 
cunoscut interesul lui Vochiţoiu 
pentru funcţiile de conducere 
din domeniul sectorului social, 
acesta îndeplinind, de-a lungul 
anilor diverse responsabilităţi în 
cadrul Direcţiei Judeţene de 
Muncă şi Solidaritate Socială şi  
în cadrul altor structuri ale 
Ministerului Muncii. Rămâne de 
văzut acum dacă Vochiţoiu va 
mai urca încă o treaptă în 
controversata sa carieră 
politică. 

      Lucian ISPAS 
 
Comunităţile szórvány* susţin candidatura 
preŞedintelui UDMR, Kelemen Hunor, în 
alegerile prezidenţiale şi resping ferm orice 
încercare de a scinda comunitatea 
maghiară din România, a afirmat 
preşedintele Organizaţiei Judeţene 
Hunedoara a UDMR, deputatul european 
Iuliu Winkler.  
 
”UDMR are o viziune clară cu privire la 
viitorul comunităţii maghiare din 
Transilvania, referitoare la crearea 
bunăstării pentru cei care doresc să 
trăiască pe pământul natal. Documentele 
Congresului UDMR de la Miercurea Ciuc, 

dezbaterile pe marginea strategiilor 
sectoriale lansate de Secretariatul General 
al UDMR, proiectul privind autonomia 
Ţinutului Secuiesc, Planul de dezvoltare 
”Transilvania 2020” elaborat de Consiliul 
Economic slujesc obiectivelor noastre, de a 
asigura viitorul pentru comunităţile noastre 
din Ţinutul Secuiesc, Partium sau Banat, 
sau pentru cele din szórvány. Ştim ce fel de 
Ţinut Secuiesc, ce fel de Transilvanie ne 
dorim, ştim în ce fel de Românie îşi dorește 
comunitatea maghiară să trăiască, şi ştim 
în ce fel de Europă dorim să construim 
viitorul nostru. Purtătorul acestor deziderate 
va fi, în perioada următoare, candidatul 
UDMR la Preşedinţie. Kelemen Hunor este 
un candidat pregătit şi autentic. El va 
reprezenta eficient interesele comunităţii 
maghiare, fiind un reprezentant legitim al 
obiectivelor noastre în faţa opiniei publice 
din România”, a declarat Iuliu Winkler în 
cadrul Consiliului Permanent al UDMR 
Hunedoara.  
 
Membrii Consiliului Permanent al UDMR 

Hunedoara s-au întrunit pentru a discuta pe 
marginea campaniei de strângere a 
semnăturilor pentru susţinerea candidatului 
UDMR la Preşedinţia României. În 
Hunedoara, cele 16 organizaţii locale ale 
UDMR au început deja strângerea 
semnăturilor de susţinere a candidaturii lui 
Kelemen Hunor. În următoarele trei 
săptămâni, voluntarii urmează, în acest 
scop, să viziteze cât mai multe dintre 
familiile maghiare din judeţ. Campaniile de 
strângere de semnături în judeţul 
Hunedoara sunt organizate, în mod 
tradiţional, cu sprijinul ONG-urilor şi 
bisericilor maghiare. 

Iuliu Winkler: “Comunitatea maghiară respinge încercările de 
dezbinare ale politicenilor şi susţine candidatura la 
preşedinţie a lui Kelemen Hunor” 

* Comunităţile szórvány din  Transilvania sunt acele comunităţi 
maghiare a căror pondere demografică în unităţile 
administrativ-teritoriale în care acestea trăiesc nu depăşeşte 
10%. Se mai foloseşte noţiunea de „diasporă internă" pentru a 
desemna aceste comunităţi, însă, această traducere este 
inexactă pentru că diaspora presupune formarea unor 
comunităţi prin emigraţie, iar comunităţile transilvănene 
maghiare din szórvány trăiesc pe pământul lor natal de 
generaţii, realităţile demografice fiind cele care le imprimă 
specificul  
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În sezonul de schi din acest an, turiştii 
vor urca în Parâng cu noul TS 3 
        Tiberiu VINŢAN 
 
Autorităţile locale de la 
Petroşani dau asigurări că 
până la finele acestui an 
accesul în staţiunea turistică 
Parâng va fi posibil şi prin 
intermediul unei moderne 
instalaţii de teleschi. În acest 
scop, administraţia locală de 
la Petroşani a împrumutat de 
pe piaţa bancară 15 milioane 
de lei, pentru a finaliza 
lucrările la TS 3. 
 
Cu o parte din aceşti bani au 
fost achiziţionate 
componentele pentru noul 
telescaun, care sunt special 
concepute pentru proiectul 
TS 3 din Parâng. O parte 
dintre acestea deja au ajuns 
la Petroşani, livrarea urmând 
să fie finalizată până la 
sfârşitul acestei luni. În 
paralel, muncitorii 
antreprenorului care execută 

lucrările la infrastructura 
turistică din Parâng 
pregătesc deja lucrările 
necesare pentru montarea 
TS 3 şi punerea acestuia în 
funcţiune.  
 
Potrivit purtătorului de cuvânt 
al Primăriei municipiului 
Petroşani, Nicu Taşcă, până 
la finele acestui an, lucrările 
la acest obiectiv vor fi 
încheiate, astfel încât turiştii 
care vor alege în sezonul de 
iarnă 2014-2015 ca 
destinaţie masivul Parâng, să 
poată urca în staţiune şi prin 
intermediul acestei moderne 
instalaţii de transport pe 
cablu.  
 
Autorităţile locale de la 
Petroşani derulează un 
amplu proiect de 
modernizare a domeniului 
schiabil din staţiunea Parâng. 
Lucrările, începute în 2009 şi 

estimate la investiţii de peste 
60 de milioane de euro, au 
fost însă oprite din lipsă de 
finanţare. Pentru a nu pierde 
şi investiţiile parţial 
executate, administraţia 
locală de la Petroşani a decis 
să continue lucrările cu 
fonduri de la bugetul local şi 
din credite de pe piaţa 
bancară. 

Valea Jiului mai 
pierde 256 de 

locuri de muncă 
în minerit 

       Lucian ISPAS 
 
Alţi 256 de mineri au intrat, de la 1 
august, în preaviz, urmând să fie 
concediaţi la finele acestei luni. Aceştia 
sunt salariaţi ai Societăţii Naţionale de 
Închideri Mine Valea Jiului şi părăsesc, 
în mod voluntar, sistemul, conform  
prevederilor din Programul de 
Închidere a Minelor neviabile pe care 
SNÎMVJ îl va implementa până în anul 
2018. 
 
Fiecare salariat din cei 256 care se vor 
disponibiliza în această lună va 
beneficia însă de o sumă 
compensatorie în valoare de totală de 
37.200 lei, respectiv  31.248 de lei net.  
 
Potrivit directorului general al SNÎMVJ, 
ing. Aurel Anghel, vor fi disponibilizaţi 
în primul rând cei care au un aport 
redus în activitatea societăţii şi cei care 
îndeplinesc condiţiile de pensionare 
prevăzute de Legea Pensiilor. 
 
După aplicarea acestor disponibilări, 
structura de personal a celor 3 unităţi 
componente Societăţii de Închideri 
Mine Valea Jiului va fi de 1676 de 
salariaţi.  

Liderul sindical 
Petre Nica urmărit 
penal pentru fals 
      Lucian ISPAS 
 
Sindicatele din Valea Jiului afiliate 
Federaţiei Energetica au depus o 
plângere penală pe numele 
preşedintelui Sindicatului Muntele, 
Petre Nica pe care-l acuză că ar fi 
obţinut reprezentativitatea acestei 
organizaţii sindicale, oferind instanţelor 
judecătoreşti înscrisuri false privind 
numărul de membrii şi identitatea 
acestora.  
 
Dacă va fi găsit vinovat, liderul sindical 
riscă închisoarea sau amenda penală.  
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 Noua înfăţişare a Colegiului 
Tehnic “Mihai Viteazu” din Vulcan 
prinde contur 
      Lucian ISPAS 
 
La această oră sunt în plină 
derulare lucrările din proiectul cu 
fonduri nerambursabile europene, 
destinate modernizării Colegiului 
Tehnic. “Mihai Viteazu” din 
municipiul Vulcan. Până acum au 
fost înlocuite aproape 
toate ferestrele şi uşile. Se lucrează 
în paralel la schimbarea completă a 
instalaţiei electrice şi a celei 
termice. Sunt de asemenea efectuate 
lucrări de reparare a holului elevilor.â 
 
Modernizarea unităţii de învăţământ 
tehnic şi liceal de la Vulcan a constituit 
una dintre priorităţile actualului mandat al 
primarului Gheorghe Ile. Aycesta spune 
că după ce toate unităţile de învăţământ 
şcolar şi gimnazial din Vulcan au fost 
reabilitate şi dotate la standarde 
europene, prin accesarea de fonduri 
europene nerambursabile, acelaşi lucru 
se va întâmpla acum cu liceul din Vulcan, 
astfel încât tot ceea ce ţine de 
infrastructura locală de învăţământ să fie 
corespunzător cu cerinţele europene în 
materie. 
 
În plus, proiectul aflat acum în derulare la 
Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu”prevede 
modernizarea şi echiparea 
corespunzătoare a sălilor de clasă, 
a laboratoarelor de specialitate şi a sălii 

de sport, precum şi modernizarea şi 
echiparea atelierelor liceului. La 
finalizarea acestei 
investiţii, elevii care vor 
urma cursurile Colegiului Tehnic 
“Mihai Viteazu” din Vulcan, vor 
avea la dispoziţie cele mai bune 
condiţii pentru a-şi desăvârşi 
studiile profesionale şi liceale. 
 
“Dacă vrem să avem tineri 
pregătiţi care să asigure o generaţie 
capabilă să ducă mai departe 
dezvoltarea şi progresul 
comunităţii noastre locale, atunci 
noi suntem cei care avem 
datoria de a investi în pregătirea 
copiilor şi a tinerilor şi, în ceea 
ce mă priveşte, acest lucru ocupă 
un loc fruntaş pe lista mea 
de priorităţi”, a concluzionat 
Gheorghe Ile, primarul municipiului 
Vulcan. 

Dolari americani 
pentru 

infrastructura din 
Vulcan 

       Lucian ISPAS 
 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
– UNDP – promovat în România prin MDRAP 
(Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice), aduce comunităţilor 
care au accesat fondurile oferite, o formă de 
susţinere directă de care beneficiază un 
număr mare de cetăţeni. 
 
Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse 
din România, este proiectul în cadrul căruia 
sunt alocaţi dolarii de la Naţiunile Unite, de 
care beneficiază şi cetăţenii Vulcanului. 
“Alături de ceilalţi 5 parteneri cuprinşi 
în acest proiect: Calafat, Craiova, 
Călan, Petrila şi Petroşani, Vulcanul 
obţine prin acest program sume 
considerabile, care rezolvă problema 
încălzirii în mai multe instituţii de educaţie, 
sociale, dar şi locuinţe particulare 
din urbea noastră”, arată primarul Gheorghe 
Ile. 
 
Pentru prima etapă a proiectului, sunt alocaţi 
50.000 $ pentru modernizarea sistemului de 
încălzire la grădiniţa PP+NN, grădiniţa nr.1 
(aferentă şcolii nr. 6) şi Cantina Socială. La 
această sumă, Consiliul Local contribuie cu 
încă 50.000$. Până în prezent UNDP a achitat 
primele lucrări în valoare de 20.000$, care au 
însemnat schimbarea ferestrelor vechi cu cele 
de tip PVC pe termopan, la grădinița PP+NN. 
Proiectul va fi finalizat în 2015. 
 
În cadrul aceluiaşi proiect, se află în faza de 
aprobare la nivel ministerial, documentaţiile de 
proiectare pentru mai multe obiective, 
respectiv: Centrala termică pentru căminele 
sociale C1,C2,C3; Centrală termică pentru 
Centrul de Educaţie şi Cultură Şansa;  
Reabilitarea termică pentru anumite 
tipuri de blocuri; Reabilitarea termică a celor 
trei cămine sociale; Reabilitarea termică a 
grădiniţei PP+NN, grădiniţa nr.1, Cantina 
Socială.  
 
Finanţarea pentru realizarea acestor 
obiective va fi diferită. Astfel, pentru cele două 
grădiniţe şi cantina socială se urmăreşte 
obţinerea fondurilor tot prin UNDP. Pentru 
celelalte obiective, finanţarea va fi cel mai 
probabil din fonduri europene. 
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Nedeia din muntele Parâng, sărbătoare de suflet 
a comunităţii din Petroşani 
     Lucian ISPAS 
 
Pentru al optulea an consecutiv, 
momârlanii din satele de la poalele 
Parângului au urcat în poiana 
“Căsuţei din  Poveşti”, la cota 1700 
m, pentru a sărbători, laolaltă cu alţi 
locuitori ai Petroşaniului şi Văii Jiului, 
dar şi cu turiştii veniţi la munte, 
sfânta sărbătoare a Adormirii Maicii 
Domnului.  
 
Aici, în faţa troiţei ridicate cu câţiva 
ani în urmă prin strădania unor 
oameni dreptcredincioşi şi cu 
sprijinul autorităţilor locale din 
municipiul Petroşani, a avut loc o 
slujbă religioasă închinată Sfintei 
Maria.  
 
Obiceiul nedeii din Parâng este însă 
mult mai adânc înrădăcinat în timp, 
momârlanii de pe Maleia, Slătinioara 
sau Sălătruc, dar şi cei din Jieţ şi 
celelalte sate aparţinătoare 
Petroşaniului şi Petrilei dându-şi aici 
întâlnire la praznicul Sfintei Maria. 
Scriitorul şi etnologul Dumitru 
Gălăţan-Jieţ afirmă în lucrările sale 
dedicate momârlanilor că nedeile din 
munte îşi au originea în sărbătorile 
dedicate de daci zeului fulgerelor, 
Gebeleizis. În timp însă, acestea au 
căpătat o nuanţă pastorală, fiind un 
prilej de întâlnire şi petrecere între 
momârlanii din satele învecinate 
muntelui. 
 
Nedeia din muntele Parâng, care de 
8 ani este cunoscută drept “Nedeia 
troiţei” a devenit, în vremurile 

noastre, mai mult decât o serbare 
câmpenească. Chiar dacă, nici de 
această dată, prin grija 
organizatorilor - Asociaţia “Mândra” a 
cabanierilor din masivul Parâng şi 
Consiliul local Petroşani - şi prin 
priceperea destoinicilor momârlani, 
nu au lipsit bucatele tradiţionale din 
care toţi cei prezenţi au putut gusta 
pe săturate. Nu a lipsit de asemenea 
nici spectacolul folcloric, “ingredient” 
de bază în succesul oricărei 
petreceri câmpeneşti de acest fel.  
 
Pentru succesul ediţiei din acest an 
al “Nedeii Troiţei din Parâng” 
eforturilor administraţiei locale de la 
Petroşani, care susţine de câţiva ani 
organizarea acestui eveniment, s-a 
adăugat un generos suport financiar 
venit din partea Consiliului judeţean 
Hunedoara. În plus, pentru toţi cei 
care au decis să urce pe 15 august 
la munte, în staţiunea Parâng, 
transportul pe cablu a fost gratuit 
dus-întors.  
 
Alături de sutele de participanţi la 
ediţia din acest an a nedeii din 
Parâng, au ţinut să fie prezenţi şi 
familia Tiberiu şi Monica Iacob-Ridzi. 
Aceştia au venit la munte împreună 
cu fiul lor, Carol Andrei. “Nedeia de 
pe muntele Parâng este astăzi mai 
mult decât o simplă serbare 
câmpenească a vrednicilor noştri 
momârlani. Ea a devenit o 
sărbătoare a comunităţii din 
Petroşani şi, mai mult decât atât, 
încă o carte de vizită pentru 
atragerea turiştilor în staţiunea 
noastră. În ceea ce mă priveşte, 
consider această sărbătoare drept 
una de familie, pentru că noi, aici la 
Petroşani, am învăţat să fim cu toţii o 
mare familie. Acesta este şi motivul 
pentru care am răspuns cu mare 
drag invitaţiei de a sărbători această 
zi de Sfânta Maria - care este şi ziua 
onomastică a soţiei şi a fiicei mele - 
alături de oamenii din marea şi 
frumoasa familie a Petroşaniului”, a 
declarat primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
La evenimentul organizat în acest an 
în Parâng au participat şi alte 
personalităţi publice din Valea Jiului 
şi din judeţul Hunedoara. 
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Universul, planeta noastră, viaţa 
de pe Pământ, se află într-un 
echilibru perfect. Ceea ce mulţi 
nu ştiu este faptul că întreaga 
noastră existenţă, 
macrocosmosul dar şi 
microcosmosul depinde de un 
echilibru fragil între patru forţe 
fundamentale: forţa 
gravitaţională, forţa 
electromagnetică, forţa nucleară 
tare şi forţa nucleară slabă. Cu 
alte cuvinte forţa gravitaţională 
(explicată ştinţific de Isaac 
Newton) este forţa care 
acţionează la mare distanţă 
asupra corpurilor mari. Datorită 
acesteia, stelele, planetele, 
sateliţii, se învârt cum trebuie şi 
pe unde trebuie. Forţa 
gravitaţională asigură stabilitatea 
şi determină mişcarea de 
revoluţie a planetelor şi stelelor. 
Deşi atât de puternică, forţa 
gravitaţională nu se manifestă 

asupra corpurilor mici - atomii, în 
raport cu celelalte forţe.  
 
A doua forţă fundamentală este 
cea electromagnetică, forţă de 
atracţie dintre protonii şi electronii 
atomului. Este forţa care 
formează moleculele şi le ţine 
stabile. La fel ca şi forţa 
gravitaţională şi raza forţei 
electromagnetice este limitată, 
dar limita acesteia din urmă nu 
trece de graniţa atomilor şi 
moleculelor.  
 
Urmează a treia forţă 
fundamentală - forţa nucleară 
tare care ţine legaţi protonii de 
neutronii ce alcătuiesc nucleul 
atomului. Este o forţă extrem de 
puternică, dar foarte mică, de 
ordinal protonilor şi neutronilor.  
 
Ultima forţă fundamentală este 
forţa nucleară slabă, forţă ce 
intrevine în dezintegrarea 
elementelor radioactive şi în 
acelaşi timp asigură eficienţa 
activităţii termonucleare a 
Soarelui.  
 
Mai pe scurt explicate, forţa 
nucleară tare ţine nucleul stabil, 
forţa electromagnetică ţine legate 
nucleele de învelişul atomilor, 
forţa gravitaţională “ţine” 
Universul la locul lui, iar forţa 

nucleară slabă controlează 
arderea hidrogenului din Soare 
încet şi constant.  
 
Cum a apărut viaţa sau cum s-a 
născut Universul, sunt întrebări la 
care omenirea a încercat şi mai 
încearcă să răspundă. Dacă luăm 
în considerare teoria Big-Bang-
ului trebuie totuşi să ne întrebăm 
cum întâmplarea a reuşit să 
creeze echilibrul fin dintre cele 
patru forţe. Dacă forţa 
gravitaţională  ar fi cu mult mai 
mică decât cea electromagnetică, 
stelele ar fi mai mici, iar 
presiunea din interiorul lor creată 
de gravitaţie ar fi insuficientă 
pentru ca temperatura să crească 
atât de mult încât să declanşeze 
reacţiile de fuziune nucleară. 
Astfel Soarele ar fi avut o viaţă 
mult mai scurtă, fapt ce ar fi 
determinat etapele de evoluţie a 
vieţii de pe Pământ. Cu un Soare 
care s-ar fi stins cu mult mai 
repede, nu cred că ar mai fi fost 
posibilă apariţia vieţii pe planeta 
noastră. Forţa nucleară tare 
asigură coeziunea nucleului 
ţinând întrun spaţiu extrem de 
mic (de 100.000 ori mai mic 
decât diametrul atomului) protonii 
şi neutronii împreună. Această 
forţă de legătură face posibilă 
existenţa tuturor elemntelor 
chimice. Dacă acestă forţă ar fi 

fost cu două procente mai mică, 
ar fi existat în Univers un singur 
element, hidrogenul. În ceea ce 
priveşte forţa nucleară slabă, 
dacă aceasta ar fi mai “puternică” 
arderile din Soare ar fi mai 
intense, iar radiaţiile termice 
degajate ar da foc Pământului. 
 
În concluzie, viaţa aşa cum este 
ea pe Pământ, existenţa 
Universului aşa cum este el acum 
şi cum noi îl percepem, se 
datorează echilibrului perfect 
între cele patru forţe 
fundamentale. Noi, ca oameni, 
trebuie să răspundem doar la o 
singură întrebare:” Cum a putut 
întâmplarea să creeze un Univers 
atât de perfect?” Este hazard că 
Pământul se află la distanţa 
perfectă faţă de Soare, fapt ce a 
permis apariţia şi menţinerea 
vieţii pe această planetă? Este 
pur noroc că rotaţia Pământului 
în jurul axei sale se realizează în 
24 de ore, ceea ce face ca 
oscilaţiile de temperatură de la zi 
la noapte să nu fie prea mari? 
Este şansă că planeta noastră se 
învârte în jurul Soarelui în 365 de 
zile? Sau mai există o altă forţă 
creatoare cu mult mai mare decât 
toate celelalte, care le 
guvernează şi le echilibrează în 
aşa fel încât viaţa să existe pe 
Pământ?  

15 

Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 

FORŢA şi echilibrul perfect al Universului 

EDUCAŢIE 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
Relaţii la telefon 0722-807.221 
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     Lucian ISPAS 
 
Amploarea internaţională a 
aforismelor lui Valeriu 
Butulescu ne oferă noi surprize. 
Ele au atras atenţia şi 
vorbitorilor de esperanto.  
 
Un consistent colectiv de 
traducători, alcătuit din Al. Alb, 
Dinu Constantin, Per. 
Aminceanu, At. Samarineanu, 
Nic. Negru, R. Roşu, coordonat 
de M. Verov şi T. Xeanu a 
elaborat, dezinteresat, cu 
dăruire şi migală, sub 
consultanţa unor specialişti 
străini, ediţia în limba esperanto 
a volumului „Fragmentarium”, 
care conţine 1500 din cele 
aproape 4000 de aforisme 
publicate de-a lungul timpului 
de Valeriu Butulescu. 
 
Multe aforisme şi date privitoare 
la autor sunt preluate de 
pe http://www.citatepedia.ro, 
aspect menţionat de realizatorii 
cărţii. Este prima ediţie în care 
aforismele autorului sunt 
grupate tematic: Vivo kaj morto 
(Viaţă şi moarte), Konsiloj por 
aliaj (Sfaturi pentru alţii), 
Virinajoj (Femeieşti), Historiajoj 
(De-ale istoriei), Rumanajoj 
(Românisme), Natureroj (Din 
natură), Mitologiajoj kaj 
religiajoj (Mitologie şi religie), El 
planta mondo (Din lumea 
vegetală), Artajoj (Arte), Bestoj 

kaj homoj (Animale şi oameni), 
Politikajoj (Politice), Preskau-
vortaro (Pseudo-dicţionar), Pri 
mi mem (Despre mine însumi), 
Kalejdoskopo Constatări), El 
aliaj volumoj (Din alte volume). 
 
Volumul a apărut deja în ediţie 
electronică, sub egida editurii 
ASERS PUBLISHING în 
versiune bilingvă, româno – 
esperanto, fiind deja prezentat 
la Conferinţa Internaţională 
ESIEK, manifestare culturală de 
prim rang a esperantiştilor 
europeni, organizată anul 
acesta în România, la Braşov, 
în perioada 19-25 iulie. Tema 
conferinţei: „La mar en literaturo 
kaj muziko” (Marea în literatură 
şi muzică). În curând, sub 
îngrijirea aceleiaşi edituri va 
vedea lumina tiparului şi ediţia 
pe hârtie a acestei cărţi. 
Volumul va fi lansat la Cluj-
Napoca, la următoarea întâlnire 
a esperantiştilor europeni. 
 
Esperanto este cea mai 
răspândită limbă internaţională 
auxiliară, ale cărei baze au fost 
puse în 1887 de către Ludwik 
Zamenhof. A fost gândită ca o 
limbă simplă, neutră care, fără 
a înlocui limbile naţionale, să 
permită comunicarea oamenilor 
de pretutindeni. Deşi este 
vorbită doar de cca. trei 
milioane de oameni, răspândiţi 
în întreaga lume, esperanto se 

bucură de o largă recunoaştere, 
fiind subiectul a două rezoluţii 
UNESCO, beneficiind de 
susţinerea unor importante 
personalităţi din viaţa publică. 
Limba esperanto se foloseşte în 
călătorii, întâlniri internaţionale, 
discuţii ştiinţifice, literatură 
originală, traduceri. Lexicul ei 
provine din limbile occidentale, 
sintaxa şi morfologia e specifică 
limbilor slave. Morfemele nu se 
modifică, permiţând alcătuirea 
de numeroase combinaţii, 
amintind de limbile analitice, în 

categoria cărora intră chineza. 
 
Întrebat cum receptează 
această nouă traducere, Valeriu 
Butulescu a declarat: „Sunt 
plăcut surprins de interesul 
manifestat de esperantişti faţă 
de aforismele mele. Ţin să le 
mulţumesc pentru efortul 
depus, pentru traducerea şi 
structurarea cărţii. Mă bucur că 
aceste aforisme pot să zboare 
şi pe această cale, spre inimile 
şi minţile cititorilor de 
pretutindeni.”  

Valeriu Butulescu debutează şi în esperanto 

       Lucian ISPAS 
 
Fără îndoială, Mircea Andraş 
a fost unul dintre cei mai 
talentaţi epigramişti ai Văii 
Jiului. Pentru că se apropie 8 
septembrie, ziua în care s-a 
născut regretatul scriitor 
Mircea Andraş, profesorii Ionel 
Zmău, preşedintele Asociaţiei 
Culturale „Les Amis de la 
France” din Petrila şi 
Petronela vali Slavu, talentat 
epigframis şi scriitor din 
Aninoasa, au pus la cale un 
inedit concurs de epigrame.  
 

Concursul se va desfăşura pe 
pagina dedicată pe situl de 
socializare Facebook.  
 
Participanţii din toate colţurile 
lumii vor putea trimite o 
epigramă pe adresa de e-mail 
vali_slavu@yahoo.com, până 
în data de 24 august.  
 
Epigramele trebuie să aibă ca 
subiect tematic Valea Jiului.  
 
Luni, 25 august, epigramele 
vor fi postate, nesemnate, şi 
fiecare participant va trimite, 
pe e-mail, propria evaluare.  

Detaliile despre sistemul de 
jurizare, vor fi comunicate de 
asemenea, prin intermediul 
paginii de facebook, la 
momentul respectiv.  
 
Epigramele premiate vor fi 
citite la cea de-a doua ediţie a 
Medalionului Literar „Mircea 
Andraş”, iar câştigătorii vor 
primi diplome. 
 
Tututor celor interesaţi de 
acest inedit concurs dedicat 
maestrului Mircea Andraş vă 
dorim inspiraţie!  

Concurs de epigrame în memoria lui Mircea Andraş 
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     Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Despre PORTO KASTIKI 
celebra plajă a Lefkadei, una 
din superbele insule greceşti de 
la Marea Ionică, auzisem doar 
că, potrivit statisticilor, a fost 
declarată în 2014 drept 
destinaţia turistică numărul unu 

din Europa. Aşa cum auzisem 
şi despre faptul că tot mai mulţi 
români aleg Grecia drept 
destinaţie pentru vacanţa de 
vară, în primul rând pentru 
plajele sale desprinse parcă din 
poveste.  
 
Cu un efort rutier de 1200 de 
kilometri, prin drumurile lungi şi 
pustii ale Bulgariei, dar pe una 
dintre cele mai frumoase 
autostrade din Europa, Egnatia 
Odos, care traversează Grecia 
de la Est la Vest, unind 
Salonicul cu vechea capitală a 
Epirului, Ioannina, şi, mai apoi, 
prin tunelul care trece pe sub 
mare, am ajuns şi noi, vara 
aceasta, pe insula Lefkada, 
paradisul plajelor exotice din 
Europa. Întreaga insulă este 
înconjurată de plaje înguste de 
pietriş sau nisip fin, dar care îţi 
taie respiraţia prin frumuseţe. 
Aici poţi admira în deplina lor 
măreţie munte, nisip, cer şi 
mare. Străzile, parcările, forfota 

tavernelor rămân undeva în 
urma noastră, iar noi ne 
putem bucura pe deplin de 
spectacolul naturii. Toate 
plajele din jurul insulei sunt 
demne de vizitat şi admirat, 
dar una dintre cele care  
ne-a impresionat cel mai 
mult este Porto Katsiki.  
 
După un drum de coastă 
îngust dar spectaculos, 
străjuit de plantaţii de măslini şi 
lămâi, am poposit la primele ore 
ale dimineţii la celebra plajă. 
Am admirat-o mai întâi de sus. 
Era albastră cum nu am crezut 
că poate fi marea. Mai albastră 
decât cerul... De fapt, de sus, 
nici nu mai ştai care este marea 
şi care este cerul. Am coborât 
optzeci de trepte tăiate în piatra 
muntelui. De obicei se spune că 
spre Paradis se urcă, dar noi  
le-am coborât. În faţa ochilor ne 
aştepta plaja şi marea. O plajă 
naturală, fără şezlonguri, fără 
terase, fără comerciaţi 

ambulanţi, o plajă frumoasă şi 
sălbatică în acelaşi timp, dar  
generoasă cu toţi vizitatorii.  
 
Aparatul de fotografiat şi 
vorbele nu pot surprinde decât 
o mică parte din acest colţ de 
rai. Aici marea, enervant de 
albastră, se sparge de ţărm în 
valuri albe de spumă. Poate că 
Afrodita s-a născut din spuma 
lor, sau poate că marea vrea 
doar să ne salute şi să ne 
aducă aminte că aici ea este 
stăpână. În acest colţ de rai, 
marea are miros de zăpadă 
proaspăt căzută. De câte ori mă 
gândeam la mare aveam în nări 
miros de apă sărată şi scoici.  
 
Până la Porto Katsiki nu am 
ştiut că pe malul mării aerul 
poate avea aceaşi tărie şi 
prospeţime ca în vârful 
munţilor. Abia acum am înţeles 
de ce această plajă este atât de 
căutată de turişti care vin aici 
fie cu maşina, fie cu vaporaşul, 
fie cu iahtul (după posibilităţi !) 
să se bucure pentru câteva ore 
de apă, soare, cer şi nisip. 
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Cei care aleg să-şi petreacă 
vacanţa pe frumoasa insulă 
Lefkada, nu regretă nici un 
moment alegerea făcută. 
Toate plajele din jurul insulei 
au o frumuseţe aparte, iar 
dacă accesul la unele dintre 
ele necesită un efort fizic 
substanţial, acesta este 
recompensat din plin de 
măreţia naturii. 
 
Lângă Porto Katsiki, o altă 
plajă spectaculoasă este 
Egremni. De la parcarea 
amenajată undeva sus, pe 
coastă, trebuie să cobori până 
la mare, nu mai puţin de 250 
de trepte. Paradisul este aici, 
după cum lesne vă puteţi 
imagina, mai greu accesibil 
vizitatorilor, dar “cazna” merită 
din plin. Mai greu este la 
urcare, când moleşiţi de soare 
şi atâta albastru, ai impresia 
că drumul este atât de lung de 
parcă ai urca în cer. 
 
Cei mai mulţi turişti vin pe 
aceste plaje în ceasul 
dimineţii, dar mai câştigaţi 
sunt cei care aşteaptă 
răbdători şi cuminţi apusul 
soarelui. Pentru câteva 
minute, soarele aruncă flăcări 
roşii dintr-un albastru în alt 
albastru. Dintr-un cer în alt 
cer. Sau, dacă vreţi, dintr-o 
mare în altă mare, pentru că 
totul devine la un moment dat 
confuz. E prea mult albastru. 
Albastru de Lefkada, la fel 
cum noi, românii, avem 
albastru de Voroneţ. Din când 
în când, câte un vas de 
croazieră sau câte o barcă de 
pescari ce brăzdează linia 
orizontului ne întoarce în 
realitate din fantastica 
comuniune a cerului cu 
marea.  
 
Urcăm treptele înapoi. Ar 
trebui să vizităm o altă plajă 
spectaculoasă, dar renunţăm. 
Prea mult rai întro zi strică. 
Vrem să aşezăm pe îndelete 
în suflet imaginile celor două 
şi vrem să mai revenim încă o 
dată la Porto Katsiki şi 

Egremni, de data acesta 
urmând croaziera pe mare, cu 
vaporul. De-a lungul celor 35 
de kilometri de coastă, Marea 
Ionică, superbul ochi de mare 
al Mediteranei, a construit zeci 
de plaje, săpând în roca albă 
a insulei golfuri a căror 
frumuseţe te lasă cu gura 
căscată. Perkoulia, Milos, 
Agios Nikitas, Kathsima, 
Gaidaros, Avali, Kavalikefta, 
Megali, Gialos, Agiofli sau 
Aflteli fiind doar câteva dintre 
acestea.  
 
Poate acesta este şi motivul 
pentru care magnatul grec 
Aristotelis Onasis a cumpărat 
în imediata vecinătate a 
Lefkadei, propria sa insulă, 
Scorpio, unde locuiesc în 
prezent copiii ultimei sale soţii, 
nu mai puţin celebra fostă 
primă doamnă a Statelor 
Unite Jaquellin Kenedy 
Onasis. Sau poate tot acesta 
şi motivul pentru care poetul 
naţional al grecilor, Aristotelis 
Valaoritis şi-a desăvârşit 
opera literară pe o altă insuliţă 
din apropierea Lefkadei - 
Madouri. Ca să nu mai vorbim 
de faptul că tot aici, lângă 
Lefkada, în micuţa insulă 
Ithaka, Homer şi-a plasat 
subiectul frumoaei poveşti de 
dragoste a lui Ulise şi a 
Penelopei.  
 
Părăsim vestul insulei şi ne 
îndreptăm spre est, în 
staţiunea Nydri, locul nostru 
de cazare, un fost sat de 
pescari, devenit principalul 
port al Lefkadei. Ne întoarcem 
pe acelaşi drum cu curbe 
strânse, ca-n filme, şi ne 
oprim de mai multe ori pentru 
a cumpăra de la producătorii 
greci mirodenii, miere de 
albine din cimbru sălbatic şi 
ulei de măsline.  
 
E vară, e soare, e vreme de 
plajă. Bucuraţi-vă de toate 
acestea la o baie de mare la 
Porto Katsiki, în insula 
grecească Lefkada, pe cea 
mai frumoasă plajă a Europei.  
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DIVERTISMENT 

Vara, cele mai apreciate 
deserturi sunt pe bază de 
pişcot, fructe şi frișcă. Uşoare, 
răcoritoare, ne încântă papilele 
gustative cu o întreagă paletă 
de arome şi culoare.  

Chiar dacă folosesc  des în 
prepararea dulciurilor 
pişcoturile de şampanie, puţini 
sunt cei care ştiu cum au apărut 
acesta. Istoria gastronomică ne 
spune că pe la 1370, la curtea 
ducelui de Savoia, urma să vină 
în vizită cumnatul acestuia, 
regele Franţei, Carol al V-lea. 
Vrând să impresioneze, familia 
ducală a cerut bucătarului să 
prepare un desert nou şi uite 
aşa au apărut pişcoturile 
denumite de multe ori şi 

Biscuiţii Savoiardi. De obicei 
aceşti biscuiţi se serveau lângă 
o cupă de şampanie, de unde şi 
denumirea de pişcoturi de 
şampanie. De asemenea tinerii 
îndrăgostiți obişnuiau să 
consume împreună pişcoturi 
unse cu miere. Acest obicei s-a 
păstrat şi în zilele noastre, când 
tinerilor care se căsătoresc li se 
oferă la cununie pişcoturi, miere 
şi vin, chiar dacă acest ritual 
este încărcat de mai multe 
simboluri.  

Trecând peste istoricul acestor 
“biscuiţi”, pentru un desert de 
vară este nevoie de un pachet 
de 500 grame de pişcoturi, 250 
grame de mascarpone, 250 
grame frişcă lichidă, trei bucăţi 

de fructul pasiunii și un sirop 
preparat din 200 grame apă, o 
lingură zahăr, două plicuri 
zahăr vaniliat şi o lingură de  
suc de lămâie. Mascarponele 
se freacă spumos şi se 
amestecă cu frişca şi cu fructul 
pasiunii  dat prin sită. 
Pişcoturile se înmoaie uşor în 
sirop, se aşează unele lângă 

altele într-o formă de sticlă, 
peste care se pune un strat de 
cremă. Urmează un nou strat 
de pişcoturi şi un nou strat de 
cremă. Se ornează cu frișcă și 
se dă pentru câteva ore la rece. 
Fructul pasiunii poate fi înlocuit 
cu orice alt fruct de vară.  

Poftă bună! 

 

Desert de 
vară 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Inculpatul către avocatul 
său: - Dacă scap cu 
şase luni, primiţi de la 
mine 20.000 de euro…  
Avocatul, după 
terminarea procesului: 
- A fost ceva de 
muncă… Judecătorii 
voiau să te achite… 
*** 
Un tată îi dă sfaturi fiului 
său, înainte de căsătorie: 
- De acum eşti băiat 
mare, te căsătoreşti. E 
timpul ca toate decizilile 
importante sa le ia soţia 
ta, nu mama! 
*** 
La psihiatru ajunge un 
pacient:  
- Bună ziua, doctore.  
- Bună ziua, luaţi loc. 
Cum vă numiţi? 
- Napoleon.  
- Mda… Cu ce vă pot 

ajuta?  
- Doctore, e vorba de 
nevastă-mea, Josefina, 
nu ştiu cine i-o fi băgat în 
cap c-o cheamă Vasilica 
Popescu. 
*** 
Analiză politică 
pertinentă: Alegerile 
prezidentiale ar trebui să 
se desfăşoare în altfel de 
două tururi: începerea 
urmăririi penale şi 
trimiterea în judecată. 
*** 
Un grup de turişti 
vizitează ruinele unui 
castel medieval. Privind 
în jur, un băieţel îşi 
întreabă încet tatăl: - Aici 
a învăţat mama să 
conducă maşina? 
*** 
Un tip însoţit de două 
fete se aşează la o 

terasă. Apare chelnerul 
şi întreabă:  
- Cu ce vă servim?  
- O bere, la ţap…  
- Am înţeles ! Şi la 
doamnele capre ?... 
*** 
Se întâlnesc două 
prietene:  
- Fatooo, ce te-ai 
îngrășaaat!  
- Să mă fi văzut acum 2 
luni, eram și mai grasă!
… Arătam așa ca tine! 
*** 
Un pacient stă în patul 
de spital și lângă el, în 
picioare, e doctorul, care 
se uită pe o radiografie.  
Doctorul: Am o veste 
bună și una proastă. 
Vestea bună e că şi 
peste 4 ani o să votaţi. 
În... Teleorman. 
 

Catrene cu... tâlc 

- În posturi mari, nu ţi-e ruşine 
Să fi tot tu, fost între foşti ?... 
- Ei m-au ales din nou, vezi bine, 
Ce să le fac dacă sunt proşti. 

de Gheorghe Niculescu 

Unui actual... fost 
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Sindicatul Muntele cere 
ministrului demiterea 

conducerii CEH 
       Lucian ISPAS 
 
Sindicatul Muntele cere 
ministrului Energiei, Răzvan 
Nicolescu, demiterea 
conducerii Complexului 
Energetic Hunedoara.  
Decizia este una importantă 
pentru salvarea societăţii 
energetice din judeţul 
Hunedoara care are aproape 6.600 de angajaţi. 
 
„Anularea licitaţiei pentru echipamentul minier 
este o dovadă clară a lipsei de profesionalism. 
Este inadmisibil, după opt luni, să anulezi o 
licitaţie despre care aveai semnale încă de la 
început că nu este în regulă. Administraţia a făcut 
regulile jocului, administraţia le-a încălcat şi apoi 
a anulat totul ca şi cum timpul ar fi stat în loc, în 
această perioadă. Nu a fost interesată nici măcar 
de prejudiciile pe care le-a creat. Investiţia era 
indispensabilă atât pentru oameni, cât şi pentru 
situaţia economică a societăţii. De aceea, îi 
cerem ministrului Energiei, Răzvan Nicolescu, să 
demită conducerea CEH pentru că nu a îndeplinit 
un punct din planul managerial şi propus, şi 
gestionat de această echipă. Acţiunile echipei 
manageriale  contravin  interesului societăţii”, a 
declarat Petre Nica, preşedintele Sindicatului 
Muntele. 
 
Sindicatul Muntele a cerut, în urmă cu o 
săptămână, conducerii CEH să îşi depună 
mandatele, de onoare, tot din cauza actului 
managerial defectuos. 
 
Divizia Minieră din cadrul CEH a organizat, în 
luna ianuarie 2014, o licitaţie pentru 
achiziţionarea de echipament minier necesar 
retehnologizării celor patru unităţi miniere din 
cadrul societăţii. Investiţia de 349.017.487 de lei, 
valoare fără TVA, urma să reducă atât costul de 
producţie al cărbunelui, cât şi cel al energiei 
produse de CEH. 

Pensionarii din minerit primesc o 
nouă tranşă din decontul pentru 
consumul de energie electrică 
       Lucian ISPAS 
 
Pensionarii mineri care şi-au depus 
documentele pentru decontul facturilor 
de energie aferente semestrului I al 
anului 2014, îşi vor primi la finele 
acestei luni drepturile băneşti. 
Societatea Naţională pentru Închideri 
Mine Valea Jiului a anunţat, într-un 
comunicat dat publicităţii, că plata 
drepturilor cuvenite pensionarilor mineri 
se va face eşalonat, în perioada  
28 august - 12 septembrie, după 
următorul program: 
 
• în intervalul 26-29 august 2014, 

pentru pensionarii al căror nume 
începe cu una din literele de la A 
la F; 

•  în intervalul 2-5 septembrie 
2014, pentru pensionarii al căror 
nume începe cu una din literele 
de la G la O; 

• în intervalul 9-12 septembrie 
2014, pentru pensionarii al căror 
nume începe cu una din literele 
de la P la Z; 

Plăţile se vor efectua la caseriile celor 
trei subunităţi ale societăţii la care sunt 
arondaţi pensionarii (respectiv cele la 
care a fost depusă documentaţia pentru 
decont): EM Paroşeni, EM Petrila şi EM 
Uricani. 
 
Conducerea SNÎMVJ precizează că 
pensionarii care nu se prezintă conform 
graficului de eşalonare pentru ridicarea 
drepturilor cuvenite, mai pot face acest 
lucru în perioada 15 septembrie - 30 
octombrie 2014.  

Atenţie cui plătiţi facturile pentru 
apa potabilă ! 
         Lucian ISPAS 
 
Întrun comunicat de presă remis 
redacţiei noastre, S.C .  Apa Serv Valea 
Jiului S.A. atenţionează populaţia din 
Valea Jiului că, în ultima perioadă de 
timp, au fost semnalate cazuri în care 
persoane necunoscute s-au dat drept 
angajati ai Apa Serv, solicitând 
cetăţenilor accesul în locuinţe pentru 
citirea apometrelor şi diverse sume de 
bani pentru plata consumului de apă 
potabilă. 
 
Conducerea Apa Serv invită cetăţenii 
să solicite casierilor de teren 
legitimaţţiile de serviciu, mentionând că 
angajaţii Apa Serv se legitimează 
exclusiv cu documente semnate şi 
ştampilate cu însemnele societăţii. 
 

Orice alte persoane care solicită 
accesul în locuinţe sau sume de bani în 
contul consumurilor de apă potabilă, nu 
reprezintă SC Apa Serv Valea Jiului. 
Reprezentanţii societăţii invită cetăţenii 
să semnaleze orice astfel de situaţii 
autorităţilor competente.  
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“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Fenomenele climatice extreme din timpul verii sunt din 
ce în ce mai frecvente în emisfera nordică 
        Mariana IONESCU/Agerpres 
 
Fenomenele climatice extreme din timpul 
verii sunt din ce în ce mai frecvente şi par 
să stagneze mai mult timp în emisfera 
nordică, arată un studiu realizat de 
cercetători de la Institutul de cercetare a 
impactului schimbărilor climatice din 
Potsdam.  
 
Valurile de căldură şi ploile din timpul verii 
au devenit mai frecvente în emisfera 
nordică în acest secol, aparent pentru că 
fenomenele climatice extreme pot fi blocate 
în același loc timp de mai multe săptămâni, 
în condiţiile încălzirii globale, relevă studiul 
publicat la începutul acestei săptămâni, 
citat de Reuters. 
 
Perturbările curenţilor, care formează valuri 
importante atunci când suflă la altitudini 
înalte în jurul planetei, și aerul rece rezultat 
din dezgheţarea Arcticii ar putea explica de 
ce depresiunile meteorologice stagnează 
mai des. În timp ce manifestarea lor timp 
de câteva zile are un impact redus, 
efectele asupra oamenilor şi ecosistemelor 
pot fi grave dacă aceste perioade se 
prelungesc. 
Fenomenele meteorologice extreme din 
timpul verii — cum ar fi valul de căldură 
record înregistrat în Statele Unite, care i-a 
afectat pe fermieri și a amplificat incendiile 
în 2012 — au atins un număr deosebit de 
mare în ultimii 10 de ani, continuă 
cercetarea, care amintește de valul de 
căldură din Rusia şi inundaţiile din Pakistan 
din 2010, canicula din Europa din 2003 şi 

precipitaţiile care au provocat inundaţii în 
regiunea Dunării şi Elbei în 2002. 
 
“Noi încălzim atmosfera emiţând dioxid de 
carbon din combustibili fosili, dar frecvenţa 
valurilor de căldură devastatoare în regiuni 
precum Europa sau SUA pare 
disproporţionată”, a declarat autorul 
principal al studiului, Dim Coumou. 
 
Schimbările climatice perturbă fluxul 
curenţilor, care suflă de la vest la est în 
jurul Terrei şi formează valuri înalte în 
atmosferă, ce se pot întinde pe mii de 
kilometri între crestele munţilor. În perioade 
de fenomene climatice extreme, o parte din 
aceste valuri stagnează şi se amplifică. 
Publicat în Proceedings of the National 
Academy of Science, studiul menţionează 

şapte exemple de fenomene extreme din 
anul 2000, faţă de trei în anii 1990 şi patru 
în 1980. 
 
A înţelege în ce măsură aceste manifestări 
extreme sunt simple fenomene naturale 
disproporţionate sau au legătură cu 
schimbările climatice provocate de om are 
implicații importante pentru guverne, care 
au promis să accepte un acord al ONU 
până la sfârşitul anului 2015 pentru 
combaterea schimbărilor climatice. Studiul 
a analizat doar fenomenele extreme din 
timpul verii. Alte cercetări au sugerat că 
topirea gheţurilor din Arctica, variațiile 
naturale sau schimbările din Oceanul 
Pacific ar fi putut cauza recentelor valuri de 
frig, cum a fost cel din acest an din Statele 
Unite. 


