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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); 

Săptămâna trecută, oraşul Uricani a 
fost gazda unor multiple activităţi 
sportive, culturale şi artistice 
organizate sub genericul “Zilele 
oraşului Uricani”. Evenimentele au 
capacitat participarea a mii de 
oameni din oraşul Uricani, la 
programul propus de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
Pentru modul în care a conceput şi 
ediţia din acest an a “Zilelor oraşului 
Uricani”, pentru organizarea 
impecabilă a tuturor activităţilor din 
program şi pentru că a participat 
efectiv la toate evenimentele, 
demonstrând că este un adevărat 
primar al cetăţenilor din oraşul său, 
“Premiantul săptămânii” este, în 
viziunea noastă (şi nu numai !), 
Dănuţ Buhăescu, primarul oraşului 
Uricani.  

Susţinerea dezvoltării 
turismului, prioritatea  
nr. 1 pentru administraţia 
de la Petroşani 

INFORMAŢII 

       Lucian ISPAS 
 
Ambiţiosul proiect al dezvoltării 
domeniului schiabil din 
staţiunea turistică Parâng, 
asumat de primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi, rămâne în 
continuare prioritatea nr.1 de pe 
agenda edilului din Petroşani. 
Chiar dacă, în lipsa finanţării 
corespunzătoare de la bugetul 
de stat, lucrurile evoluează 
ceva mai greu, şi în acest an se 
vor face câţiva paşi importanţi 
înainte în derularea acestui 
proiect. 
 
Spre exemplu, cu banii obţinuţi 
dintr-uin credit contractat de 
Primăria Petroşani se toarnă 
asfalt pe porţiunea de acces 
spre Parâng care aparţine 
municipalităţii, iar Consiliul 
judeţean promite că va face 
investiţii similare în porţiunea 
de drum aflată în 
responsabilitatea sa. Tot cu 
banii din creditul obţinut de 
municipalitate va fi pus în 
funcţiune noul telescaun TS 3 
care va asigura un acces mai 
facil spre domeniul schiabil. 
Pentru a nu risca o dezvoltare 
haotică a construcţiilor în zona 
montană, Primăria Petroşani a 

sistat acordarea de noi terenuri 
pentru construcţii. Primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi spune că, 
firesc este ca investitorii care 
doresc să construiască spaţii 
de cazare pentru turişti să facă 
acest lucru în oraş, cum se 
întâmplă în toate staţiunile 
civilizate din Europa. 
 
O altă veste bună este legată 
de faptul că, de curând, 
municipalitatea din Petroşani a 
semnat contractul de finanţare 
pe fonduri europene a 
amenajării unui modern centru 
de informare turistică în 
municipiul Petroşani. Acesta va 
fi situat în centru, aproape de 
gară şi de drumul european 
care trece prin Petroşani. Aici 
se vor asigura servicii de 
informare şi promovare 
turistică, dar şi servicii de 
booking pentru capacităţile de 
cazare existente.  

DĂNUŢ BUHĂESCU 
Primarul oraşului Uricani 



3 EVENIMENT 

Muzică de calitate, poezie şi explozie de sentimente frumoase la  
Festivalul folk  “Cântec pentru prieteni” de la Petroşani 

IM MEMORIAM TATIANA STEPA 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Vremea capricioasă de la sfârşitul 
săptămânii trecute a încurcat 
planurile organizatorilor celei de-a 
treia ediţii a Festivalului de folk de la 
Petroşani, dedicat memoriei uneia 
dintre cele mai talentate artiste din 
Valea Jiului, care a fost Tatiana 
Stepa. Primăria municipiului 
Petroşani şi oamenii de afaceri 
Stelian Zanet şi Cristian Pustai, 
organizatorii ineditului festival de folk, 
şi-au dorit, iniţial, să mute atmosfera 
tipică unui recital folk în mijlocul 
naturii, în frumoasa zonă de 
agrement Brădet din Petroşani. 
Vremea rea a pus însă beţe-n roate 
acestui demers, iar spectacolele din 
cele două zile de concerte folk au fost 
relocate în sala de spectacole a 
Casei de cultură “Ion Dulămiţă” din 
Petroşani. 
 
Chiar şi aşa, numeroşii iubitori ai 
muzicii folk, care au ales să participe 
la cele două zile de concert, au avut 
parte de un spectacol pe cinste, 
talentaţii “oameni cu chitara” care au 
evoluat pe scenă culegând meritate 
ropote de aplauze din partea 
publicului. Pe scenă, ca şi în sală, 
toată lumea s-a simţit cu adevărat ca 
între prieteni, într-o îngemănare 
perfectă pe care doar emoţia muzicii 
folk o poate crea. Semn că nu 
întâmplător organizatorii au trecut pe 
afişul de promovare al festivalului şi 
motto-ul “Cântec pentru prieteni”. De 
altfel, cei care au avut privilegiul de a 
se bucura, cu ani în urmă, de 
spectacolele suţinute pe scena din 
Petroşani sau pe alte scene din 
Valea Jiului şi din ţară, de Tatiana 
Stepa, îşi aduc aminte cu siguranţă 
că aceasta îşi saluta întotdeauna 
publicul, spunând “Bun găsit, 
prieteni !”  
 
Spiritul Tatianei Stepa a fost prezent 
şi la ediţia din acest an a festivalului 
prin care oameni de suflet din Valea 
Jiului îi cinstesc memoria. Iar recitalul 
fiecăruia dintre cei care au urcat pe 
scenă - simplu dar elegant decorată 

cu chitara Tatianei Stepa lângă un 
buchet de flori şi o candelă - a reuşit 
să transmită câte ceva din emoţia şi 
bucuria cu care îndrăgita noastră 
artistă îşi fascina publicul. Aşa cum 
aceaşi nemăsurată emoţie au reuşit 
să o transmită nu doar vocile şi 
chitara unor artişti de excepţie 
precum Mircea Vintilă, Vasile 
Mardare, Adrian Beznă, Eugen 
Avram, Florin Paul Camen, Florin 
Thomits, Florentin Budea, Ghiţă 
Danciu, Vasile Moldovan, Adrian 
Mărgineanu, Ovidiu Mihăilescu, 
Felicia Pop, Lavinia Ghiura, Ioana 
Ruxandra, Ştefania Iacob, Patricia 
Thomist, Grupul Orizont 77 ş.a., dar 
şi flautul fermecat al profesorului 
Gheorghe Cîlţea sau versurile Clarei 
Mărgineanu şi Sorin Poclitaru.  
 
Chiar dacă folkişti precum Mircea 
Vintilă sau Vasile Mardare au ţinut 
capul de afiş al Festivalului “Cântec 
pentru prieteni” de la Petroşani, nu 
încape îndoială că momentul cel mai 
aşteptat şi cel mai emoţionant pentru 
public a fost şi de această recitalul lui 
Cătălin Stepa, fiul Tatianei. Nu doar 
pentru vocea lui de excepţie, nu doar 
pentru repertoriul său remarcabil, nu 
doar pentru emoţia pe care este 
capabil să o transmită, ci prin însăşi 
faptul că, graţie talentului moştenit de 
la mama sa, Cătălin Stepa duce mai 
departe, cu chitara, cântecele pentru 
prieteni ale Tatianei Stepa, 
păstrându-i flacăra vie în inimile 
noastre.  
 
La Petroşani, s-a tras cortina peste o 
nouă ediţie remarcabilă a festivalului 
de folk Tatiana Stepa. A treia 
consecutivă, semn că folkul redevine 
acel gen muzical de calitate, cu care 
au crescut generaţii întregi, animate 
de sentimentul prieteniei. Dacă, din 
varii motive, aţi ratat întâlnirea cu 
folkul din acest week-end, graţie 
colegilor Cornel şi Ilie Pintea încă nu 
e totul pierdut. Pentru că Festivalul  
“Cântec pentru prieteni” este acum la 
îndemâna tuturor iubitorilor de 
muzică folk, pe platforma digitală 
www.hd365.ro. Şi nu numai... 
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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 ! 

CULTURĂ 

Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Lansare de carte istorică la 
Petroşani 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Odată cu descoperirea unor noi 
informaţii preţioase cu privire la 
istoria Văii Jiului la începutul veacului 
al XX-lea, un colectiv de cercetători 
format din profesorii universitari 
Mircea Baron şi Iosif Andraş, cărora li 
s-a alăturat şi Eduard Wersanski a 
elaborat o preţioasă lucrare ştiinţifică 
pe această temă, reunită între 
coperţile volumului “Valea Jiului la 
începutul secolului XX”, apărut în 
ediţie bilingvă (română şi maghiară) 
la Editura Universitas din Petroşani. 

Susţinută de Consiliul local al 
municipiului Petroşani, lucrarea va fi 
prezentată oficial joi, 28 august 2014, 
începând cu ora 17,00 la sala de 
marmură a Primăriei Petroşani, în 
prezenţa autorilor. Prezentarea cărţii 
va fi făcută de alţi doi prestigioşi 
oameni de litere, respectiv doctorul în 
istorie Ioachim Lazăr şi scriitorul 
Valeriu Butulescu, doctor în ştiinţe 
inginereşti.  
 
La eveniment şi-au anunţat deja 
participarea numeroase personalităţii 
ale Văii Jiului.  



5 INVESTIŢII 

        Tiberiu VINŢAN 
 
În proiectul de modernizare a 
bulevardului Mihai Viteazul, 
implementat cu succes de 
autorităţile publice locale din 
municipiul Vulcan, prin 
utilizarea fondurilor europene 
de dezvoltare, au fost 
prevăzute şi un număr de 212 
parcări destinate autoturismelor 
celor aflaţi în tranzit sau celor 
ale cetăţenilor din Vulcan.  
 
Potrivit proiectului, utilizarea 
acestor parcări, ca de altfel a 
întregii reţele de parcări auto de 
pe raza municipiului Petroşani, 
este un serviciu cu taxă. Pentru 
că resursele financiare obţinute 
din exploatarea parcărilor nu 
sunt atât de mari încât să 
permită angajarea mai multor 
operatori de taxare, până acum 
plata parcărilor a fost oarecum 
facultativă.  
 
Lucrurile se vor schimba 
începând cu data de 1 
septembrie, când pe bulevardul 
Mihai Viteazu şi în zona Pieţei 
Centrale din Vulcan vor intra în 
funcţiune sistemele de plată a 
parcării prin intermediul unor 

moderne parcometre, 
achiziţionate de Primăria 
Vulcan în cadrul proiectului 
european privind modernizarea 
arterei rutiere centrale din 
localitate. “Acest amănunt 
urbanistic aduce pe de-o parte 
un plus de modernitate în urbea 
noastră şi totodată creează un 
confort de timp pentru şoferi, 
care îşi vor rezolva într-un mod 
facil parcarea maşinii pe 
bulevard. În plus, Vulcanul este 
prima localitzate din judeţul 
Hunedoara care introduce un 
sistem modern, european, de 
plată a locurilor de parcare”, 
apreciază primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile.   
 
Nu mai puţin de 9 parcometre 
au fost amplasate deja în 
această zonă, dintre care 8 
sunt amplasate pe bulevard şi 
unul la piaţă. Până la sfârşitul 
lunii august se efectuează 
probele de funcţionare ale 
acestor aparate, iar începând 
cu data de 1 septembrie, 
acestea vor fi puse la dispoziţia 
cetăţenilor, sistemul de plată a 
parcărilor aferente devenind 
unul obligatoriu pe timpul zilei.  
 
Programul pentru care este 
obligatorie plata parcării este  
zilnic, de luni până vineri, de la 
ora 7,00 la orele 19,00. În zilele 
de sâmbătă şi duminică, 
precum şi în zilele declarate 
sărbători legale, parcarea este 
gratuită, cu excepţia zonei 

pieţei, unde taxarea se aplică în 
fiecare zi, de la 7,00 la 19,00 
fără excepţii. De asemenea, pe 
timpul nopţii nu se taxează 
parcarea.  
 
Costul serviciilor de utilizare a 
parcărilor publice de pe 
bulevardul Mihai Viteazu şi din 
zona pieţei este de 1 leu/oră. 
Cei care doresc însă utilizarea 
pe timp mai mare a parcărilor, 
au la dispoziţie şi opţiunea de 
obţinere a unui tichet de 2 ore 
(la un cost de 2 lei) sau a unuia 
pentru întreaga zi (5 lei/ziuă). 
De asemenea, pentru utilizarea 
nelimitată a parcărilor, Primăria 
municipiului Vulcan pune la 
dispoziţia posesorilor de 
autoturisme abonamente lunare 
în valoare de 100 lei/lună, care 

se pot achiziţiona de la sediul 
Primăriei.  
 
Utilizarea parcărilor de pe 
bulevard şi de la piaţă fără plata 
aferentă, atrage după sine 
sancţiuni aplicate de Poliţia 
Locală. Astfel, cei care nu 
afişează tichetul de plată a 
parcării la loc vizibil sau care 
lasă maşinile parcate în afara 
intervalului orar pentru care au 
achiziţionat tichetul, vor fi 
amendaţi. Amenda a fost 
stabilită conform legii la 
valoarea de 50 lei, cu achitarea 
în termen de 24 de ore. “Nu 
este vorba despre o amendă 
mare, pentru că noi nu vrem 
decât să atragem atenţia 
proprietarilor de autoturisme 
asupra faptului că o parcare 
modernă, la nivel european, 
trebuie plătită corespunzător. În 
plus, banii colectaţi din taxa de 
parcare şi din eventualele 
amenzi vor fi depuşi într-un 
cont special, utilizat de 
administraţia locală special 
pentru întreţinerea drumurilor 
publice şi amenajarea de noi 
parcări pe raza localităţii 
noastre”, precizează primarul 
Gheorghe Ile.  

De la 1 septembrie, Vulcanul implementează 
un sistem modern de parcare cu plată pe 
principala arteră rutieră centrală 

Modul de utilizare a parcometrelor din Vulcan: 
 
Imediat după parcarea autoturismului într-unul din spaţiile delimitate pentru parcare de pe partea 
dreaptă a sensului rutier de pe bulevardul Mihai Viteazu sau din zona pieţei, solicitantul unui loc de 
parcare trebuie să găsească unul din parcometrele amplasate din 50 în 50 de metri pe trotuar. 
Solicinatntul va introduce în aparatul de taxare fie monede de 0,10 lei şi 0,50 lei; fie bancnote de 1 
leu sau 5 lei, corepunzător perioadei de timp pentru care solicită tichetul de parcare, după care se 
urmează instrucţiunile de pe ecran. Costul parcării este de 1 leu pe oră, 2 lei pentru 2 ore sau de 5 
lei pentru o zi întreagă. Tichetul eliberat în urma plăţii se va aşeza în interiorul maşinii  pe bord, la 
loc vizibil, pentru a putea fi efectuată verificarea plăţii parcării de către echipa poliţiei locale.  
 
De precizat este şi faptul că tichetul de parcare obţinut de la oricare din parcometrele din Vulcan 
este valabil pentru utilizarea unui loc de parcare sau oricărui alt loc de parcare, atât de pe bulevard 
cât şi de la piaţă, pe întregul interval de timp pentru care s-a efectuat plata. 

Vezi cum se utilizează noul sistem de 
parcare din municipiul Vulcan, într-o 
demonstraţie video realizată chiar de 
primarul Gheorghe Ile, pe pagina de 

producţie TV a ziarului nostru: 
www.afacerivj.wordpress.com 



6 POLITICĂ 

Preţul apei în Valea Jiului, din nou  

         Tiberiu VINŢAN 
 
Cred că nu a existat campanie electorală în 
ultimul deceniu fără ca, printre subiectele 
de dezbatere lansate la nivelul Văii Jiului, 
să nu figureze şi cel cu privire la costul 
serviciilor de apă şi canalizare facturate 
populaţiei de către operatorul regional al 
acestui tip de utilităţi.  
 
Când credeam că pentru dezbaterile pentru 
alegerile prezideţiale din acest an şi 
politicienii din Valea Jiului vor ridica 
ştacheta dialogului politic, senatorul 
Haralambie Vochiţoiu, un autodeclarat 
susţinător al lui Victor Ponta, aruncă în 
dezbaterea publică aceeaşi temă răsuflată: 
preţul apei în Valea Jiului. Acesta susţine 
că, nici mai mult, nici mai puţin, directorul 
general al SC Apa Serv Valea Jiului SA, 
care este şi coordonator al Alianţei Creştin 
Liberale la nivelul Văii Jiului, intenţionează 
să majoreze tarifele pentru metrul cub de 
apă consumată. “Alianţa Creştin Liberală 
PDL-PNL vrea, în acest fel, aşa cum a făcut 
întotdeauna, să asuprească din nou 
cetăţenii Văii Jiului”, acuză Vochiţoiu. 
Senatorul precizează că a cerut Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitate Publică 
(ANRSC) şi acţionarilor din ADI Apa Valea 
Jiului să reanalizeze documentaţia depusă 
şi deja avizată în acest sens şi să retragă 
acest aviz. Este adevărat, solicitările lui 
Vochiţoiu sunt ceva mai precaute, el 
precizând în adresa depusă cătrre ANRSC 
că retragerea avizului privind majorarea 
tarifelor de operare ale Apa Serv trebuie 
făcută doar în ipoteza în care se identifică 
elemente ce nu corespund luării unei astfel 

de decizii. “Având în vedere că 
Apa Serv  Valea Jiului furnizează 
apă potabilă la o populaţie de 
aproximativ 150.000 de cetăţeni 
care provind dintr-o zonă cu 
caracter monoindustrial, cu 
desoebite probleme financiare şi 
cu o rată a şomajului ridicată, orice 
majorare de preţuri nu face altceva 
decât să apese şi mai mult pe 
umerii acestora”, mai arată 
Vochiţoiu într-un comunicat remis 
la redacţie.  
 
De cealaltă parte, directorul 
general al Apa Serv Valea Jiului, 

Costel Avram consideră demersul lui 
Vochiţoiu drept “un alt rol de paie într-o 
piesă de duzină.” Avram spune că, prin 
demersul său, Vochiţoiu nu face altceva 
decât să mai demonstreze o dată, dacă mai 
era nevoie, că nu este decât un politician 
populist şi lipsit de orice interes real în a 
rezolva problemele cetăţenilor din Valea 
Jiului.  “Nu mai este o surpriză pentru 
nimeni că, în pragul fiecărei campanii 
electorale, micuţul epigon cu pretenţii de 
mare om politic, care se pretinde a fi 
Haralambie Vochiţoiu, cunoscut în Valea 
Jiului şi sub renumele de „senatorul 
resturilor”, să aducă în dezbaterea politică 
activitatea SC Apa Serv Valea Jiului. Şi de 
această dată, Vochiţoiu se declară 
preocupat de perspectiva majorării tarifelor 
pentru serviciile de apă şi canalizare într-un 
mod pervers, mincinos şi populist”, spune 
Costel Avram.  
 
Într-un comunicat al SC Apa Serv Valea 
Jiului, semnat de directorul general Costel 
Avram, sunt prezentate toate amănuntele 
care ţin de acest subiect. În plus, Avram 
face şi câteva dezvăluiri de culise, menite 
să arate care sunt de fapt interesele lui 
Vochiţoiu în ceea ce priveşte Apa Serv. În 
comunicat se arată că: “SC Apa Serv Valea 
Jiului SA Petroşani este beneficiar al unui 
proiect de investiţii realizat pe fonduri 
europene menit să asigure celor 150.000 
de consumatori, servicii de alimentare cu 
apă potabilă 24 de ore din 24 şi servicii de 
canalizare, toate în standarde europene de 
calitate. Dacă s-ar fi interesat la modul 
serios de acest subiect sau pur şi simplu 
dacă ar fi citit presa locală, senatorul 
Vochiţoiu ar fi aflat desigur că, pentru 

susţinerea acestui proiect de dezvoltare, 
Apa Serv Valea Jiului a adoptat şi un Plan 
de tarifare a serviciilor oferite beneficiarilor 
săi, aprobat de toate Consiliile locale din 
localităţile Văii Jiului şi de Consiliul judeţean 
Hunedoara, plan care prevede o creştere 
graduală a tarifelor, care astăzi ar fi trebuit 
să fie de 11,00 lei.”  
 
Tot aici se precizează că “după cum se ştie, 
din anul 2011 nu a mai fost ajustat preţul 
apei, nici măcar cu inflaţia. Acest fapt a fost 
posibil tocmai graţie unui management 
performant, responsabil şi eliberat de 
constrângerile de ordin politic. Graţie 
acestui mod de abordare a 
managementului societăţii, în toţi aceşti ani 
am reuşit să păstrăm nemodificat preţul 
apei, care a ajuns undeva la coada 
clasamentului pentru servicii similare 
prestate de alţi operatori din România. În 
plus, astăzi, tot datorită unui management 
responsabil, SC Apa Serv Valea Jiului nu 
mai are nici un fel de datorii la stat, nu are 
credite contractate la bănci şi reuşeşte să-şi 
achite, fără probleme, obligaţiile de natură 
salarială faţă de angajaţii săi. Mai mult 
decât atât, tot în aceşti ani, Apa Serv a 
reuşit să recupereze de la Ministerul 
Finanţelor toate  bunurile care i-au aparţinut 
şi chiar să pună în execuţie câteva 
importante investiţii finanţate din bugetul 
propriu.”  
 
Directorul general al Apa Serv Valea Jiului 
explică însă că “din nefericire, în ultimii ani, 
şi societatea noastră la fel ca majoritatea 
agenţilor economici din România, este 
afectată de creşterile semnificative de taxe 
impuse de autorităţi (vezi cazul majorării 
accizei la carburanţi, taxa pe stâlp, taxele şi 
impozitele locale, etc.) şi de majorarea 
constantă a drepturilor ce decurg din 
salarizarea personalului. Toate aceste 
constrângeri, ne obligă să căutăm soluţii 
responsabile pentru a păstra societatea pe 
linia de plutire şi pentru a ne onora 
obligaţiile faţă de consumatori la cel mai 
înalt nivel de calitate, aşa cum ne-am 
asumat acest lucru. În acest sens, soluţia 
indexării cu rata inflaţiei a tarifelor, asupra 
căreia personal am informat populaţia şi 
opinia publică încă de la începutul acestui 
an, deşi nu este una pe placul nostru, este 
una necesară şi, în bună parte, oamenii au 
înţeles acest lucru.” 

Directorul general al Apa Serv, 
senatorul Vochiţoiu de   



7 POLITICĂ 

temă de dezbatere politică electorală 
Costel Avram îl acuză pe  
minciună, interese şi populism 
În comunicatul de presă al Apa Serv, 
Costel Avram face şi o serie de dezvăluiri 
pe marginea acestui subiect, care-l pun 
într-o lumină cel puţin jenantă pe senatorul 
Vochiţoiu. Iată ce spune Avram: 
 
“Pentru că la rândul meu sunt şi om politic, 
puteam la fel de bine ca şi domnul 
Vochiţoiu să iau o decizie populistă şi să 
propun aşa, ca pentru alegeri, scăderea 
preţului la apă. Eu însă, spre deosebire de 
domnul Vochiţoiu, sunt şi manager al Apa 
Serv, dar şi un om politic responsabil. 
Ceea ce nu ştie domnul Vochiţoiu, 
preocupat doar de aspectele populiste şi 
mai puţin de cele realiste, este că 
propunerea de ajustare a tarifelor cu rata 
inflaţiei, este avizată nu doar de ANRSC 

(prin avizul nr. 216793 din 18.08.2014) ci 
inclusiv de Consiliul de Administraţie al 
societăţii. Aşa se face că, în tentativa sa 
de a pasa această chestiune în barca 
politică a ACL, domnul Vochiţoiu nu face 
altceva decât să lovească în partidul pe 
care declară că-l susţine acum cu toată 
suflarea sa. Lucru care nu ne surprinde 
la un personaj politic care, până mai ieri, 
se bătea cu pumnul în piept că „ciocoii” 
lui Ponta trebuie să dea o lege pentru 
susţinerea familiilor cu venituri reduse din 
Valea Jiului la plata facturilor pentru apă. 
Personal, cred că legea este la fel de 
necesară, chiar dacă, între timp, senatorul 
„poporului” a trecut în barca „ciocoiului”. De 
altfel, încă din 10 martie 2014 (conform 
adresei prezentate în anexă) i-am solicitat 

senatorului Vochiţoiu să ne 
susţină în acest sens, prin 
promovarea unei noi 
iniţiative legislative pe acest 
subiect. Dacă ar fi dorit cu 
adevărat să-i sprijine pe cei 
150.000 de beneficari ai 
serviciilor Apa Serv Valea 
Jiului, domnul Vochiţoiu ar fi 
răspuns invitaţiei mele de a 
face acest lucru, inclusiv în 
Parlament şi prin lobby la 
Guvern, pentru a se găsi 
soluţii pentru susţinerea 
familiilor nevoiaşe, măcar la 
plata facturilor pentru 
consumul de apă. N-a 
răspuns însă nici până 
astăzi acestei solicitări. Îi 
reamintesc domnului 
Vochiţoiu că un om politic 
respectat se cunoaşte după 
faptele sale şi nu după 
vorbele în vânt pe care le 
aruncă între două deplasări 
în străinătate pe banii 
românilor. Numai că 
domnul Vochiţoiu pare mai 
interesat de bunăstarea 
poporului iranian decât de 
cea a celor care l-au 
propulsat în Senatul 
României.  
 
Poate că opinia publică 
trebuie să ştie că, în 
realitate, domnul Vochiţoiu 

a avut doar de două ori întrevederi cu mine 
pe tema Apa Serv. O dată îl interesa cum 
să facem că trecem peste faptul că  
l-am prins furând apă la societăţile din 
subordinea sa şi a doua oară îl interesa  
să-i dau contracte de lucrări şi servicii 
pentru acelaşi firme, plătite de la bugetul 
Apa Serv. Pentru un om cu astfel de 
năravuri, nici nu mă mai miră că tot la furt a 
apelat şi pentru a face rost de informaţiile 
privind intenţia Apa Serv de a ajusta 
tarifele de operare, deşi fiind vorba de 
informaţii publice puteam să-i ofer chiar eu 
datele exacte dacă solicita acest lucru. Cu 
atît mai mult cu cât, aceste informaţii le-am 
prezentat chiar eu, în ultimele 3 luni, în 
presă. Numai că domnul Vochiţoiu nu are 
de unde să ştie acest lucru, fiind mult mai 
preocupat de plimbările prin Europa şi 
înfrăţirea cu... Iranul.  
 
Dincolo de aceste aspecte, mai simt nevoia 
să precizez, ca răspuns la acuzaţia că, în 
urmă cu câteva zile, la un miting, am defilat 
pe stradă cu primarul Petroşaniului, că 
atunci când este vorba despre oamenii Văii 
Jiului, despre viitorul acestei zone, prefer 
să mă comport ca un om politic responsabil 
şi să merg alături de un alt om implicat şi 
responsabil cum este Tiberiu Iacob Ridzi, 
decât să fac pe menestrelul la terasă la Raj 
Tunaru sau să lansez teme populiste 
răsuflate, cum procedează cel care se 
pretinde senator al Văii Jiului.  
 
În ceea ce priveşte SC Apa Serv Valea 
Jiului SA Petroşani, vă asigur că toate 
deciziile legate de acest important agent 
economic, sunt luate strict în conformitate 
cu prevederile legii, fără ingerinţe politice şi 
cu acordul tuturor factorilor cu 
responsabilitate în buna coordonare a 
activităţii acesteia şi în deplin respect faţă 
de beneficiarii serviciilor noastre.” 
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Un nou succes al sărbătorii 
dedicate comunităţii locale 
din Uricani 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Şi la ediţia din acest an, “Zilele 
oraşului Uricani” nu s-au 
rezumat numai la 3 zile de 
concerte, ci la mai bine de o 
săptămână în care uricănenii, 
cu mic, cu mare, au fost 
cuprinşi în derularea 
numeroaselor activităţi sportive 
şi culturale organizate de 

Primăria oraşului Uricani.  
 
Ca de fiecare dată, de o atenţie 
aparte din partea cetăţenilor s-a 
bucurat campionatul de fotbal, 
ale cărui meciuri au început 
încă de la începutul lunii 
august. Sute de uricăneni s-au 
înscris în această competiţie, 
formând echipe denumite “sui 
generis” Moldova Nouă, Ştiinţa, 
Sindicatul Huila, Rangers, Old 
Stars, Sizzling Shot, Portocala 
mecanică ş.a.m.d. După un 
campionat viu disputat şi 
extrem de apreciat, cei mai buni 
fotbalişti amatori ai Uricaniului 
s-au dovedit a fi minerii de la 
echipa Sindicatul Huila, care  
şi-au adjudecat trofeul şi 
premiul oferit de administraţia 
locală, întrecându-i în finală pe 
cei de la echipa Old Stars.  
 
Dincolo de sport, aşa cum se 
întâmplă de câţiva ani buni la 
Uricani, concertele puse în 
scenă de administraţia locală 
cu sprijinul firmei de impresariat 
a lui Ionuţ Drăgotesc, au atras 

mii de oameni, din Uricani şi nu 
numai, dornici nu doar să-i 
urmărească pe artiştii îndrăgiţi 
invitaţi anul acesta la “Zilele 
oraşului Uricani”, ci şi să se 
bucure din plin de atmosfera de 
spectacol instalată, preţ de trei 
zile, în week-end, la Uricani.  
 
Iubitorii de folclor au avut 
bucuria să-i aplaude la scenă 
deschisă pe îndrăgiţii rapsozi 
Victoriţa Lăcătuşu, Norica 
Haţegan, Angelica Flutur, 
Constantin Enceanu şi Nicu 
Paleru, aşa cum au avut ocazia 
să întindă hora pe ritmurile 
frumoaselor melodii populare 
ale momârlanului Cornel 
Todea, fiu al Uricaniului, unul 
dintre cei mai îndrăgiţi 
reprezentanţi ai cântecului 
folcloric din judeţul nostru.  
 
Pentru iubitorii muzicii uşoare 
şi, în mod special, pentru 
tineret, organizatorii au 
conceput un program pe gustul 
publicului, din cadrul căruia nu 
au lipsit, alături de Sidonia 

Doica, Mădălina Străuneanu 
sau formaţiile Forever şi Gipsy 
Casual, nume sonore ale 
muzicii pop-dance din 
România, precum Alessia, Shift 
sau Grasu XXL ori concertul 
disco susţinut de DJ Florin.  
 
Ultima zi dedicată uricănenilor, 
i-a avut în centrul atenţiei chiar 
pe cei mai talentaţi dintre 
locuitorii acestui oraş. 
Ansamblul Casei de Cultură din 
Uricani, Ionel Marţincu, 
Antonela Dumitrescu şi taraful 
său, Lenuţa Ciută, Adrei Calotă 
şi taraful fiind doar câţiva dintre 
uricănenii care au făcut 
spectacol pentru concitadinii 
lor.  
Acestora li s-au adăugat şi alţi 
invitaţi precum trupa Antisocial, 
Sorinel de la Piteşti sau 
formaţia rock Strings din 
Vulcan, care au încheiat seria 
concertelor unei noi ediţii de 
succes a “Zilelor oraşului 
Uricani”, pentru care toţi cei 
implicaţi merită aprecieri 
sincere şi felicitări pe măsură. 



9 COMUNITATE 

Aprecieri publice ale comunităţii locale pentru tinerii din 
Petroşani cu performanţe şcolare şi sportive de excepţie 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Un sportiv de excepţie, 
campion mondial la gimnastică 
aerobică în 2014 şi trei 
absolvenţi de liceu, cu 
performanţe şcolare deosebite 
în acest an, cu toţii cetăţeni ai 
municipiului Petroşani au fost, 
săptămâna trecută, 
recompensaţi în cadrul unei 
ceremonii publice organizate de 
Administraţia Publică Locală din 
Petroşani.  
 
Chiar dacă eforturile pe care  
le-au depus pentru a ajunge la 
aceste performanţe au fost deja 
răsplătite prin succesele 
obţinute până acum, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi şi-a dorit să 
evidenţieze, o dată în plus, 
valoarea acestor tineri cu care 
comunitatea locală a 
Petroşaniului are motive de 
mândrie. „Consiliul Local a 
aprobat premierea acestor 
tineri, dar gestul pe care îl 
facem astăzi este mai mult 
decât simbolic. Este o 
recunoaştere din partea 
comunităţii a efortului pe care 
aceştia l-au făcut şi îl fac în 
continuare. Îi felicit pentru 
rezultatele lor şi sunt convins că 
vor reuşi şi de-acum încolo să 
facă ceea ce şi-au propus. De 
asemenea, îi felicit şi pe părinţii 
şi profesorii lor”, a declarat 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob-Ridzi.  
 
Cine sunt cei premiaţi, de 
această dată, de administraţia 
de la Petroşani ? Sportiva 

Bianca Becze, produs de 
succes al Şcolii Sportive de la 
Petroşani, este de câţiva ani un 
adevărat star al competiţiilor 
naţionale şi internaţionale de 
gimnastică aerobică. Cariera sa 
de 17 ani numără nu mai puţin 
de 49 de medalii de aur 
obţinute la diverse concursuri şi 
competiţii naţionale şi 
internaţionale, ultima fiind 
obţinută anul acesta la 
Campionatul Mondial de 
Gimnastică Aerobică de la 
Cancun.  
 
Ana Maria Călina, un alt 
premiant, este unul dintre elevii 
eminenţi ai şcolii petroşănene. 
Ea a absolvit anul acesta 
cursurile liceale ale Colegiului 
Economic “Hermes” din 
Petroşani, ca şef de promoţie, 
confirmând rezultatele bune la 
învăţătură şi în cadrul 

examenului de bacalureat, la 
care a obţinut cea mai mare 
medie din Valea Jiului (9,90) 
care este şi a doua medie de 
bacalaureat din judeţul 
Huneodara în 2014.  
 
O performanţă la fel de bună a 
realizat şi Romeo Marko 
Neacşu, absolvent al Colegiului 
Naţional “Mihai Eminescu” din 
Petroşani, care a obţinut, la 
examenul de bacalaureat din 
acest an cea mai bună medie a 
acestei şcoli de elită din judeţul 
nostru, respectiv 9,80.  
 
Tot de la Colegiul Naţional 
“Mihai Eminescu” din Petroşani 
este şi cel de-al patrulea elev 
premiat de administraţia locală 
de la Petroşani. Este vorba 
despre Ioana Paula Stroe, care 
a obţinut nota de 9,71 la 
examenul de bacalaureat din 

acest an.  
 
Primarul municipiului Petroşani 
spune că toţi acesti tineri 
premiaţi pentru performanţele 
lor deosebite, sunt tot atâtea 
modele pentru tânăra generaţie 
din comunitatea locală a 
Petroşaniului, constituind în 
acelaşi timp, dovada elocventă 
a faptului că la Petroşani, când 
este vorba despre educaţie sau 
despre sport, întotdeauna se 
poate vorbi despre 
performanţă. Dincolo de 
valoarea pecuniară a premiilor 
pe care Consiliul local a decis 
că trebuie să le acorde acestor 
tineri de excepţie, primarul 
municipiului Petroşani este 
convins că aprecierile publice 
pe care aceştia le merită cu 
prisosinţă trebuie să fie şi vor fi 
mereu în atenţia comunităţii 
locale din Petroşani. 
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De câte ori, citind frumoasele 
romane cu iz SF ale ilustrului 
scriitor francez Jules Verne 
(1828-1905) nu v-a încercat un 
sentiment de “déja vú” ?  
 
Fără să fi avut pretenţia că este 
un prezicător, profet sau om de 
ştiinţă, Jules Verne s-a dovedit, 
prin scrierile sale, unul dintre cei 
mai exacţi vizionari ai sfârşitului 
de secol XIX. În special în 
domeniul ştiinţei, aşa zisele 
fabulaţii literare ale scriitorului 
care a fascinat zeci de generaţii 
s-au dovedit a fi demne de a fi 
catalogate drept adevărate 
referate ştiinţifice. 
 
Bunăoară, cartea SF a lui Jules 
Verne, “De la Pământ la Lună”, 
apărută cu un secol înaintea 
primului zbor pe Lună, realizat 
de nava cosmică americană 

Apollo 8, eveniment care a 
marcat lumea în anul de graţie 
1968, conţine câteva date 
tehnice care par a fi desprinse 
din “cartea tehnică” a primului 
zbor pe Lună. 
 
Analizând simetric câteva din 
datele primului zbor pe Lună 
imaginate de Jules Verne cu 
cele petrecute aievea în 1968, 
vom descoperi, nu fără 
surprindere, câteva potriviri 
care, puse sub orice calcul al 
probabilităţilor, par de domeniul 
incredibilului.  
 
Şi totuşi... 
 
Jules Verne vorbea în celebrul 
său roman, despre un echipaj 
de 3 oameni trimişi spre Lună 
cu un dispozitiv lansat dintr-o 
bază situată în statul american 
Florida, având o greutate totală 
de 5.347 kg, o lungime de 3,65 
metri construit din fontă şi 
aluminiu şi prevăzut cu un 
sistem de părăsire a orbitei 
lunare pe bază de rachetă şi un 
sistem de frânare prin 
retrofuzee, capabil să atingă o 
viteză de 40.000 km/h. 
 
Studiind datele tehnice similare 

ale primului zbor pe 
Lună, vom vedea că 
naveta cosmică Apollo 
8 a fost lansată de la 
centrul spaţial al NASA 
din Florida (SUA), 
având la bord 3 
astronauţi (Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin 
şi Michael Collins). 
Naveta cosmică Apollo 
8 avea o masă totală 
de 5.621 kg, o lungime 
de 3,65 m, era 
confecţionată dintr-un 
aliaj de aluminiu, fiind 
echipată cu un sistem 
de propulsie pe baza 
unui motor cu rachetă 
şi cu un sistem de frânare prin 
retrofuzee iar viteza de zbor a 
acesteia era prevăzută pentru 
exact 40.000 de km/h.  
 
Singura inadvertenţă între 
imaginaţia scriitorului francez şi 
realitatea primului zbor spre 
Lună este aceea că lansarea 
navetei nu s-a făcut, totuşi, 
printr-o puternică lovitură de... 
tun ! 
 
La fel de izvitoare sunt 
asemănările dintre uimitoarea 
“corabie” subacvatică Nautilul 

din “1000 de leghe sub mări” şi 
cele ale primelor submarine 
concepute de oameni, dar şi 
multe alte năzdrăvănii pentru 
epoca ilustrului scriitor, care, în 
timp, s-au dovedit a fi 
ingenioase minunăţii ale artei 
inginereşti.  
 
Să mai spunem că tot 
imaginaţia vizionarului Jules 
Verne este cea care stă la baza 
transformării unei zone turistice 
din Valea Jiului, Pasul Vâlcan, 
într-un nou şi minunat “Castel 
din Carpaţi”. 
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Mitingul sindicatelor 
miniere văzut din mai multe 
perspective 
        Lucian ISPAS 
 
Ceva mai puţin de 500 de 
hunedoreni, în cea mai mare 
parte din Valea Jiului (semn că 
Hunedoara rămâne încă judeţul 
cu două judeţe) au răspuns 
chemării Sindicatului Muntele 
de a participa la un miting de 
solidaritate care să tragă un 
semnal de alarmă Puterii 
asupra faptului că atât 
economia, cât mai ales viaţa 
socială a judeţului Hunedoara 
(şi a Văii Jiului, în mod special) 
depinde în mod decisiv de ceea 
ce se întâmplă cu Complexul 
Energetic Hunedoara.  
 
Este adevărat, în exact ziua în 
care sute de oameni protestau 

la Petroşani, Guvernul tocmai 
avea programată o analiză 
amănunţită a activităţii 
companiei energetice, 
încercând să găsească acele 
soluţii care să oprească panta 
descendentă pe care alunecă 
CEH.  
 
Apelului la solidaritate iniţiat de 
organizatori i-au răspuns şi 
câţiva oameni politici ai 
judeţului Hunedoara, în frunte 
cu vicepreşedintele Consiliului 
judeţean Hunedoara, Tiberiu 
Balint şi primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi, 
cărora li s-au alăturat şi alţi 
lideri politici locali precum 
Costel Avram, Alina Cîrstoiu 
sau Nicolae Ivănuşi ş.a. 

Primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi apreciază 
că “sentimentul de solidaritate 
pe care l-am retrăit la mitingul 
organizat de reprezentanții 
minerilor și implicit ai CEH-ului, 

mi-a întărit şi mai mult 
convingerea şi credinţa că orice 
demers, orice efort şi orice 
sacrificiu pe care îl putem face 
pentru menţinerea activităţii 
miniere în Valea Jiului, merită şi 
trebuie făcut. Eu sunt fiu şi 
nepot de miner. Din respect 
pentru bunicul şi tatăl meu am 
continuat această tradiţie 
profesională în familie şi am 
trăit astfel alături de mineri, 
viaţa din subteran, cu toate 
necazurile şi bucuriile acesteia. 
Am făcut aceasta fiind convins 
că mineritul din Vale va avea 
întotdeauna un loc important în 
economia societății româneşti şi 
că minerii îşi pot creşte copiii, 
nepoţii din această muncă grea, 
expusă tot timpul unor riscuri 
greu de înţeles de către cei ce 
nu au coborât niciodată în 
mină. Continui să cred la fel. 
Voi fi solidar cu toţi cei ce cred 
ca şi mine şi voi milita alături de 
mineri pentru ca ei şi familiile 
lor să poată duce o viaţă 
normală profesându-şi în 
continuare meseriile specifice 
mineritului. Minele noastre 
trebuie să continue să dea 
cărbune. ” 
 
Deşi susţine la rândul său 
activitatea minieră din Valea 
Jiului, primarul municipiului 
Vulcan spune că nu a participat 
la acest miting, motivându-şi 
decizia printr-o declaraţie de 
presă, pe care v-o prezentăm 
alăturat, integral.  
 
După cum se vede, acţiunea de 
stradă a Sindicatului Muntele a 
fost, şi de această dată, pusă 
sub semnul îndoielii.  

Este de înţeles îngrijorarea minerilor pentru 
locurile lor de muncă, în contextul unor semne 
mari de întrebare legate de felul în care este 
administrat CEH-ul. Între aceste semne de 
întrebare şi afirmaţia că îşi pot pierde obiectul 
muncii este însă o cale destul de lungă, în 
condiţiile în care negocierile conducerii CEH cu 
Guvernul României urmăresc în aceste zile să 
găsească soluţiile cele mai bune pentru 
continuarea activităţii de exploatare a huilei în 
Valea Jiului. 
 
Programarea acestor discuţii între Primul 
Ministru, ministrul Energiei şi directorul general 
CEH, a fost stabilită cu două săptămâni înaintea 
mitingului; cei ce l-au organizat, în speţă liderii 
de sindicat şi câţiva politicieni din opoziţie, prin 
mesajele pe care le-au transmis, au urmărit 
influenţarea opiniei publice, care să înţeleagă că 
discuţiile au avut loc la presiunea sindicatelor. 
Cunoscând acest aspect am refuzat să particip 
la acest miting, care de altfel a indus în opinia 
publică un motiv de îngrijorare mai mare decât 
este situaţia reală a CEH-ului. Este limpede că 
trebuie aplicate de urgenţă toate măsurile de 
eficientizare a CEH. Aceasta este o prioritate şi 
am convingerea că toţi cei ce îşi asumă în 

aceste zile 
soarta CEH-ului, 
a mineritului din 
Valea Jiului, 
printre care mă 
număr şi eu, vor 
căuta toate soluţiile care să susţină viaţa 
minerilor şi a familiilor acestora; am certitudinea 
că vor face în aşa fel încât să ofere garanţiile de 
care Valea Jiului are nevoie pentru continuarea 
activităţii miniere. 
 
Personal am fost şi rămân un susţinător al 
minerilor. Nu mă pot dezice de anii petrecuţi în 
mină şi nici de toate valorile acestei munci în 
care am crezut şi cred în continuare. Voi rămâne 
alături de ortacii mei şi de nevoia lor de a avea 
un loc de muncă pentru ei şi familiile lor.  
Ca primar sunt solidar cu toţi cetăţenii 
municipiului Vulcan, pentru o viaţă mai bună. 
 
CONSIDER CĂ VALEA JIULUI POATE EXISTA 
DOAR ATÂTA TIMP CÂT EXISTĂ MINERITUL 
CA PRINCIPALĂ SURSĂ ECONOMICĂ. 
 

Ing. Gheorghe ILE 
Primarul municipiului Vulcan 

Gheorghe ILE:  
“Soarta mineritului ne priveşte 
pe noi toţi” 
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     Tiberiu VINŢAN 
 
Întreaga omenire a protestat la 
începutul anilor 90, atunci când 
războiul care a condus la 
destrămarea Iugoslaviei a 
distrus o bună parte din 
străvechea capitală a Ragusei, 
cetatea Dubrovnik, parte a 
patrimoniului universal 
UNESCO. Puţini erau cei care 
mai credeau, la vremea  
respectivă, că Dubrovnik va mai 
deveni vreodată o destinaţie 
turistică de succes.  
 
Într-un timp foarte scurt, spre 
surprinderea generală, croaţii au 
reconstruit din temelie cetatea, 
într-un timp record, iar anul 2013 
a readus Dubrovnikul în poziţia 
de lider al destinaţiilor turistice 
de vacanţă preferate de 
europeni şi nu numai. 
Printre cei aproape 25 de 
milioane de turişti care au vizitat  
fascinantul oraş croat de la 
Marea Adriatică am avut 
plăcerea de a ne afla şi noi, 
reporterii “Exclusiv”.  
 
Cunoscut odinioară sub numele 
Ragusa, oraşul Dubrovnik nu 
este doar cel mai frumos oraş 
din Croaţia, ci şi una dintre cele 
mai strălucite aşezări de pe 
malurile coastei Dalmaţiei. 
Fondat de greci, care l-au numit 
Epidaurum, oraşul a avut de-a 
lungul timpului, diverşi stăpâni 
dar şi lungi perioade de  

independenţă. Astăzi, Dubrovnik 
este realmente o citadelă 
universală, pe străzile acestuia 
umblând, zi de zi, şi admirând 
măreţia şi nobleţea clădirilor ori 
arhitectura de mare artă a 
clădirilor sale principale sau 
bucurându-se de pacea 
măreţelor catedrale, milioane de 
oameni din toate colţurile 
planetei.  
 
Aflat sub suzeranitate bizantină 
la început, Dubrovnik a devenit 
o importantă putere maritimă, 
rivala declarată a Veneţiei. 
Oraşul şi-a păstrat întotdeuna 
independenţa, în ciuda faptului 
că a fost temporar ocupat de 
către veneţieni, turci şi  
maghiari, datorită abilităţii 
diplomatice a conducătorilor săi. 
În secolul al XV-lea oraşul a fost 
împodobit cu palate şi catedrale 
impunătoare, acestea 
adăugându-se vechilor 
construcţii, la fel de fascinante. 
O parte au rezistat până în zilele 
noastre. Printre ele amintim 
biserica Sfântul Ştefan (care 
datează din secolele VII-VIII), 
Catedrala Sfântului Blasiu, 
protectorul oraşului (care 
datează din secolele XII-XIV), 
Mănăstirea Dominicană (care 
datează din secolele XIII-XV), 
zidul de incintă şi numeroase 
fântâni. Între 1806 şi 1813, 
oraşul a fost ocupat de francezi 
şi apoi integrat Imperiului 
Habsburgic, între 1814-1815. În 

1918 a intrat in componenta 
Regatului Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor, devenit Iugoslavia în 
1929. 
 
Zidurile vechi, care protejau  
odinioară oraşul avanpost al 
Balcanilor, au fost martorele 
tuturor acestor evenimente. Cele 
care au supravieţuit atacurilor de 
pe mare, de pe uscat şi din aer, 
se întind astăzi pe o lungime de 
2 kilometri, au o lăţime de 4-6 
metri şi, în unele locuri, domină 
marea de la o înălţime de circa 
25 de metri. De pe înălţimea 
fortificaţiilor se pot vedea cele 
două intrări principale în oras, 
Pibe şi Ploc, ambele conducând 
spre zona pietonală, spre Placa 
(Strada Mare) plină de prăvălii  
multicolore, de magazine de artă 
şi bijuterii, de restaurante şi 
cafenele. Cu toate aceste 

tentaţii puse în calea milioanelor 
de turişti atraşi aici de 
frumuseţea vechiului oraş, dar şi 
de fascinantele croaziere 
maritime printre cele peste 1800 
de insule şi insuliţe din Marea 
Adriatică ori de plajele liniştite şi 
sălbatice ale coastei dalmate, 
Duvrovnik este un oraş scump. 
Printre cele mai scumpe din 
Europa. Cu toate acestea, chiar 
şi pentru turistul de condiţie 
medie, este în egală măsură un 
oraş accesibil tuturor, indiferent 
de grosimea portofelului.  
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Clădirile de piatră deschisă la 
culoare dau un farmec aparte 
străduţelor laterale strâmte, în 
stil specific veneţian, creând o 
atmosferă intimă.  
 
Deşi este cel mai vizitat oraş din 
Croaţia, în Dubrovnik viaţa 
locuitorilor se derulează într-o 
normalitate admirabilă, devenită 
ea însăşi un reper pentru turişti. 
Rufele colorate sunt expuse la 
vedere iar geamurile şi uşile din 
lemn ale caselor, care 
păstrează patina timpului,  sunt 
larg deschise. Larma copiilor şi 
vocile mamelor care îi cheamă 
de la joacă reprezintă o faţetă 
veselă a bătrânului oraş. De pe 
dealul Sfântului Sergiu se pot 
admira, în toată splendoarea 
lor, acoperişurile roşii ale 
caselor din noul oraş, modern şi 
clasic în acelaşi timp, care s-a 
extins dincolo de zidurile 
Ragusei.  

Pe cea mai cunoscută stradă 
din oraş, numită simplu şi firesc 
Strada Mare, de fapt un larg 
bulevard de promenadă, se află 
catedrala oraşului, care este 
închinată Sfântului Blasiu, 
patronul oraşului. Despre acest 
sfânt se spune că în timpul unor 
lupte din Evul Mediu a prins cu 
mâna o ghiulea de tun pe care 
a aruncat-o înapoi. În mod 
miraculos, deşi Dubrovnik a trăit 
din plin ororile războiului 
iugoslav de la începutul anilor 
90, Catedrala şi Palatul 
Rectorului (o altă clădire 
emblematică a oraşului, datând 
din 1463) au scăpat neatinse. 
Localnicii cred şi astăzi faptul că 

Dubrovnik şi-a recăpătat 
strălucirea după ce a fost 
aproape distrus în războiul de 
independenţă din 1991-1995  
tot ca un miracol al protectorului 
său sfânt, Blasiu.  
 
Dincolo de propriile sale repere 
turistice, Dubrovnik este oraşul 
aflat la intersecţia altor destinaţii 
de top din Balcani, pe o rază de 
mai puţin de 100 de kilometri, 
turiştii având posibilitatea să 
viziteze la fel de fascinantul 
oraş bosniac Mostar, cu zona 
turistică de excepţie care-l 
înconjoară sau îşi pot continua 
drumul pe coasta Adriaticii, prin 
Muntenegru, Albania şi Grecia, 
până la contopirea cu marea 
Mediterană. 
 
În partea opusă, spre nord, 
turiştii pot păstrunde în “micul 
Dubrovnik”, o copie în miniatură 
a vechii capitale a Ragusei, 
construită de dogi veneţieni pe 
insula Korkula, locul în care se 
presupune că s-ar fi născut 
celebrul explorator Marco Polo. 
Puţin mai spre est se află şi un 
alt loc sfânt din Europa, 
Medjegorie, destinaţie de 
pelerinaj către muntele unde 
există dovezi că Fecioara Maria 
s-a arătat unor credincioşi şi 
unde se spune că cei cu 
credinţă au parte şi azi de 
adevărate miracole.  
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DIVERTISMENT 

Extrem de populare în Ardeal, 
găluştele cu prune (sau cum ar 
spune gospodinele maghiare 
“szilvas gombocz”) sunt o 
delicatesă de toamnă cu un gust 
formidabil, pe care vi le recomand 
fără pic de ezitare. Uşor de 
preparat şi relativ ieftine, găluştele 
cu prune pot fi, în egală măsură, 
un gustos meniu de cină sau un 
delicios desert la masa de prânz. 
 
Pentru prepararea lor aveţi nevoie 
doar de un kilogram de cartofi, 3-4 
ouă, făină, sare, o lingură de 
untdelemen, 10-20 de prune şi 
puţin pesmet şi zahăr. 
Mai întâi, se pun cartofii la fiert, în 
coajă. După ce s-au fiert bine, se 
curăţă de coajă şi se dau prin 
presa de pasat legume, apoi se 
lasă la răcit într-un bol de sticlă.  

Când s-au răcit, se adaugă 3-4 
ouă şi se amenstecă cu făină până 
când se obţine un aluat cu 
consistenţă care poate fi întins 
bine pe o planşetă. Obţinem astfel 
o “pătură” cu o grosime nu mai 
mare de un centimentu. Se taie 
apoi aluatul în pătrăţele, cât să 
puteţi împacheta cu ele câte o 
prună mai mică sau o jumătate de 
prună (dacă e mai mare).  Fiecare 
găluşcă se roteşte apoi în palmă 
până când se aluatul formează o 
sferă compactă. 
 
Între timp, separat, se pune apă la 
clocotit într-o oală largă, cu puţină 
sare şi o lingură de untdelemn. 
Când apa e clocotită bine, se pun 
în vas găluştele şi se lasă să fierbă 
până când se ridică la suprafaţa 

apei. Apoi se scot pe o tavă şi se 
tăvălesc bine prin pesmet şi zahăr.  
E bine să ştiţi că pesmetul pentru 
găluşte are un gust şi mai bun 
dacă e preparat în casă. Mai ales 
că nu este deloc greu de obţinut.  
 
Pentru acest scop, se pune un cub 
de unt într-o tigaie, apoi se adaugă 
miez de la o jumătate de pâine. Se 
pune la foc mic, amestecând 

continuu, până când pesmetul 
capătă o culoare aurie. După ce se 
răceşte, se adaugă câteva linguri 
de zahăr tos şi un pliculeţ de zahăr 
vanilat.  
Găluştele cu prune se pot servi, la 
fel de bine, calde sau reci, toamna 
(cu prune proaspete) sau iarna (cu 
prune din compot sau de la 
congelator).  
Poftă bună ! 

 

Găluşte cu 
prune 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Culinară: 
- Se spune ca moldovenii mănâncă cel 
mai sănătos. Fără E-uri, adică:  ligumi, 
fructi, carni, fasoli şi altili...  
*** 
Accident pe o stradă din Capitala. La 
spital, poliţistul îi pune întrebări unuia 
dintre şoferii implicaţi în accident: 
- Puteţi să-mi spuneţi cum s-a 
întâmplat ? 
- Da... Şoferiţa din fata mea a 
semnalizat stânga. 
- Aşa, şi... ? 
- Şi contrar tuturor previziunilor mele, 
chiar a virat la stânga !  
*** 
Unul dintre pasagerii de pe vapor îi 
atrage capitanului atenţia că pe o 
insulă e un om zdrenţăros, care sare şi 
dă din mâini lângă un foc. 
- Cine e tipul? Ce-o fi cu el? 
- Nu ştiu, zice capitanul, însă de câte 
ori trecem pe aici se bucură nespus!  
*** 
Un băiat îşi întreabă tatăl: 

- Tată, este adevărat că în unele ţări 
bărbatul nu îşi cunoaşte nevasta decât 
după căsătorie ? 
- La fel se întâmplă în toate ţările, 
fiule...  
*** 
Medicul casei este asaltat de rudele 
miliardarului: 
- E adevarat, doctore? Chiar nu mai e 
nici o nădejde !? 
- Absolut niciuna ! Bolnavul se va 
însănătoşi.  
*** 
Doi beţivi, plimbându-se pe marginea 
unui lac, văd un om înnecat: 
- Vezi, bă, dacă a baut apă! îi spune 
unul celuilalt.  
*** 
Între vecini: 
- Poftim, vecine, intra in curte, poarta e 
deschisă! 
- Da' câinele nu muscă? 
- Nu ştim, asta vrem sa vedem şi noi, 
că abea ce l-am cumpărat!  
*** 

Catrene cu... tâlc 

În loc de vie ruginită, 
Araci, glod, ploaie din senin, 
Vânt, brumă, vreme mohorâtă, 
Prefer, la cramă, un kil de vin. 

de Gheorghe Niculescu 

Pretenţii de toamnă 
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Mobilizare de forţe uriaşe 
pentru căutarea fetei dispărute 
în Retezat săptămâna trecută 
      Lucian ISPAS 
 
Peste 60 de jandarmi 
şi salvamontişti, 
echipe de salvare cu 
câini şi chiar un 
elicopter sunt 
mobilizaţi de cîteva 
zile în Parcul Naţional 
Retezat în 
operaţiunea de 
căutare a tinerei de 
14 ani, dispărută la 
începutul săptămânii 
trecute în această 
zonă.  
 
Potrivit purtătorului de 
cuvânt al 
Jandarmeriei, tânăra 
de 14 ani a fost 
văzută ultima dată în 
zona Gura Apei din 
Retezat. Tânăra ar fi 
coborât singură, pe 
jos, de la Lacul 

Bucura. Până acum, 
în ciuda căutărilor 
efectuate de joi 
dimineaţa de către 
jandarmi şi 
salvamontişti, minora 
nu a fost găsită. 
 
Căutările vor continua 
şi în zilele următoare. 
Daliana Rădoi, tânăra 
de 14 ani dispărută, 
era îmbrăcată cu un 
hanorac de culoare 
maro, cu imprimeu de 
culoare portocalie, 
pantaloni tip colanţi 
negri, pantofi sport 
albi şi purta un fes 
negru. Minora avea 
un rucsac roşu şi 
negru, în care ţinea 
doar obiecte de 
îmbrăcăminte, fără a 
deţine documente de 
identitate sau bani. 

Semnalmente: 
înălţime 1,50 – 1,55 
m, greutate 55 – 60 
de kg, faţă rotundă, 
ochi verzi, păr şaten, 
tuns scurt, ondulat, cu 
breton neregulat.  
 
Autorităţile solicită 
sprijin din partea 
oricărei persoane, 
care poate da relaţii 
despre dispariţia fetei 
la 112.  

Tabăra comună de voluntariat a Crucii Roşie din Vulcan 
şi Gaggenau (Germania), reper de succes pe harta 
solidarităţii umane 
     Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Parteneriatul dintre filiala de Cruce Roşie 
din Vulcan şi cea din oraşul german 
Gaggenau este deja un punct de referinţă 
în ceea ce priveşte solidaritatea cu cei 
aflaţi în nevoie, sub generosul simbol al 
Crucii Roşii.  
 
La începutul acestei luni, voluntarii Crucii 
Roşii din Vulcan au primit din nou vizita 
colegilor din Germania, în cadrul unei ineite 
tabere de voluntariat găzduită de 
municipalitatea din Vulcan. Despre 
succesul acestei acţiuni Daniel Hălăstăuan, 
preşedintele filialei de Cruce Roşie din 
Vulcan, spune că “a fost o saptamana 
foarte interesanta, bine organizata de catre 
noi si care ne-a adus mari sperante in ceea 
ce ne-am propus pe viitor alaturi de 
partenerii Germania.” 
 

Cei 30 de participanţi, din România şi 
Germania, au avut parte de momente 
interesante reunind întreceri sportive, 
ateliere de muncă pe teme sociale, 
drumeţii montane, workshopuri, o vizită la 
Primăria Vulcan, o zi de cunoaştere a 
problemelor sociale din Valea Jiului şi 
excursii la cetatea Devei, la castelul 
Huniazilor de la Hunedoara şi la sediul 
filialei de Cruce Roşie din Deva. “Am 
încheiat această frumoasă săptămână cu o 
seară tradiţională românească, în cadrul 

căreia am avut şi invitaţi de seama: domnul 
primar Ile, viceprimarul Merişanu, directorul 
Pregoterm Marius Danci”, explică Daniel 
Hălăstăuan. 
 
Unul din noile proiecte ale voluntarilor de 
Cruce Roşie din Vulcan care s-a născut în 
această tabără vizează demararea unui 
program educaţional destinat unui număr 
de 15 copii cu situaţii speciale din Vulcan, 
care vor beneficia de întreaga asistenţă 
şcolară în anul 2014-2015.  
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     Daniela  DUMITRESCU / Agerpres 
 
Zodia Fecioară, din zodiacul 
clasic european, reprezintă a  
6-a zodie pe cercul zodiacal 
(care cuprinde 12 zodii) cu 
începere din 23 august, 
încheindu-se pe 22 septembrie.  
Zodia Fecioară este o zodie 
feminină de pământ, 
predominant practică, 
materială, guvernată de 
planeta Mercur. Nativii acestei 
zodii sunt persoane demne de 
încredere, oameni alături de 
care te poţi încumeta să 
porneşti la drum lung. Poţi fi sigur că nu te vor lăsa în 
impas, punându-şi toate forţele de care dispun în slujba 
succesului. 
 
Foarte ordonat, eficient şi harnic, nativul acestei zodii are 
simţ practic şi o logică solidă. Cea mai importantă calitate 
este capacitatea de a analiza în profunzime toate aspectele 
unei probleme. El ştie cel mai bine să compare, să 
evalueze, să sistematizeze şi să califice. Îşi controlează 
foarte bine emoţiile şi nu acţionează decât extrem de rar din 
impuls, toate acţiunile sale fiind trecute prin excelentul filtru 
al stăpânirii de sine. Metodic, atent la detalii şi capabil să 
reziste muncilor de rutină, se poate impune în lumea 
afacerilor. Rezervaţi, iubitori de artă, literatură şi ordine, cei 
născuţi în această zodie trebuie să lupte pentru a obţine 
binecuvântările materiale ale vieţii. Sunt genul de persoane 
care nu îmbătrânesc niciodată, netrădându-şi decât foarte 
rar vârsta. 
Piatra mistică — agat  
Ziua norocoasă — miercuri  
Numerele norocoase — 3, 5  
Culori norocoase — bej, verde, galben  
Simțul cel mai dezvoltat — pipăitul 
Alimentele benefice: cartofii, guliile, ţelina  
 
Bărbatul născut în zodia Fecioară este înţelept, prudent, 
metodic, discret, gospodar, dar foarte critic. Preferă femeile 
echilibrate şi constante, lângă care poate trăi în tihnă. Nu 
este bărbatul marilor pasiuni, dar ştie să iubească sincer şi 
profund. Are însă tendinţa să-şi neglijeze partenera, 
preocupat fiind de carieră şi de câştigurile materiale.  
 
Femeia Fecioară se distinge prin graţie, fragilitate şi 
delicateţe. Dovedește un simţ al observaţiei deosebit de 
puternic şi un spirit foarte critic. Se va analiza întotdeauna 
amănunţit şi se va judeca pe sine foarte aspru. Are oroare 
să treacă drept mai mult decât este sau să pară ceea ce nu 
este. Această autorezervare şi limitare o face critică atât cu 
sine, cât şi cu ceilalţi. Ca şi bărbatul Fecioară, femeia 
Fecioară nu va avea mari pasiuni. Partenerul pe care îl 
alege îi va deveni soţ, într-o uniune sinceră şi durabilă. Ca 
mamă este foarte grijulie cu tot ce înseamnă cămin, familie 
şi mai ales copii. 
 
Copilul Fecioară, în relaţiile cu copiii de vârsta lui, dă 
dovadă de timiditate şi nesiguranţă, simţindu-se bine în 
compania adulţilor. Refuză adesea sugestiile părinţilor, pe 
care le consideră prea fanteziste. Nu încearcă să se 
refugieze în lumi imaginare, deoarece se plictiseşte uşor de 
ele. Are un simţ critic dezvoltat, lucru care nu e pe placul 
prietenilor lui şi nici al părinţilor sau rudelor care vor fi 
agasate de criticile lui. Devine sârguincios dacă este 
convins că face un lucru util. 


