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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); 

În aceste zile, la Petroşani, va 
avea loc cea de-a II-a ediţie a 
taberei internaţionale de artă  
derulată de Fundaţia Ianza Art 
Inter-Cultural, la iniţiativa 
artistului plastic Sergiu Cristian 
Ianza. 
Pentru efortul depus nu doar în 
organizarea acestui eveniment, 
dar şi pentru promovarea artei 
plastice contemporane de cea 
mai înaltă calitate la nivelul Văii 
Jiului şi pentru iniţiativa sa de a 
înobila aspectul stradal al 
municipiului Petroşani prin 
plasarea pe domeniul public a 
unor opere de artă “de autor”, 
artistul plastic Sergiu Cristian 
Ianza este “Premiantul 
săptămânii” în viziunea grupului 
nostru editorial.  

COMUNITATE 

CRISTIAN SERGIU IANZA 
Preşedinte Fundaţia Ianza Art Inter-Cultural 

Stimaţi clienţi , 
 
Vă informăm că în perioada 1 - 3 septembrie 2014, 
Laboratorul de metrologie al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 
Petroşani îşi întrerupe activitatea de verificare metrologică a 
contoarelor de apă rece în vederea autorizării.  
Vă multumim pentru înţelegere.  
 

Conducerea   
S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani 

Comunicat Apa Serv Valea Jiului 

Primăria Petroşani studiază 
oportunitatea amenajării de 
noi sensuri giratorii în centrul 
oraşului 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Dincolo de modernizarea 
reţelelor rutiere din municipiul 
Petroşani, măsurile pentru 
fluidizarea traficului devin tot 
mai mult o nouă provocare 
pentru autorităţile publice 
locale. În acest context se 
înscrie şi decizia adoptată la 
finalul lunii august de către 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani, prin care au fost 
aprobaţi indicatorii tehnico-
economici ai obiectivului de 
investiţii “Amenajare sens 
giratoriu la intersecţia străzii 
Mihai Viteazu cu strada Carol 
Schreter din Petroşani”. 
Potrivit deciziei adoptate de 
consilieri la propunerea 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi, 
prin amenajarea unui sens 
giratoriu în zona din faţa 
sediului central al BCR 
Petroşani, se rezolvă o 
importantă problemă legată de 
circulaţia rutieră în centrul 
municipiului Petroşani.  
 
Primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi explică 
necesitatea realizării acestui 
obiectiv astfel: “În repetate 
rânduri am sesizat faptul că 
nefuncţionarea semafoarelor de 
la intersecţia din zona BCR-

Teatrul “I:D. Sîrbu” cu strada 
Carol Schreter implică o 
îngreunare a traficului rutier în 
această zonă care, în orele de 
vârf, crează şi blocaje rutiere. 
Am decis să rezolvăm această 
problemă prin adoptarea unei 
soluţii practice şi moderne în 
acelaşi timp, respectiv prin 
înfiinţarea unui sens giratoriu în 
această intersecţie. Astfel, vom 
amenaja aici un sens giratoriu 
cu diametrul de 6 metri, realizat 
din elemente prefabricate de 
PVC şi o zonă de protecţie 
delimitată cu marcaj carosabil 
cu elemente florale la interior.” 
 
Odată cu finalizarea acestui 
sens giratoriu, administraţia 
locală de la Petroşani speră că 
traficul rutier în zonă va fi 
fluidizat. De menţionat este şi 
faptul că autorităţile locale de la 
Petroşani studiază 
oportunitatea realizării unor 
obiective similare şi în alte zone 
cu probleme de trafic din 
centrul oraşului.  



3 INVESTIŢII 

Primarul Gheorghe Ile promite acum asfalt pentru 
cartierul Cocoşvar 
      Tiberiu VINŢAN 
 
La Vulcan, investiţiile 
semnificative în ceea ce 
priveşte modernizarea 
infrastructurii rutiere şi 
pietonale, constituie o activitate 
constantă a administraţiei 
locale conduse de primarul 
Gheorghe Ile, fapt deja 
confirmat prin lucrările 
efectuate în ultimii ani, în toate 
zonele oraşului. La fel de 
adevărat este însă şi faptul că, 
în ciuda sumelor mari care au 
fost alocate an de an pentru 
acest domeniu, fie din resurse 
de la bugetul local sau 
judeţean, fie din fonduri atrase 
de la bugetul de stat sau de la 
Uniunea Europeană, încă multe 
artere rutiere din Vulcan 
necesită intervenţia urgentă a 
autorităţilor locale.  
 
“Încercăm să acţionăm în aşa 
fel încât tot ceea ce ţine de 
infrastructură să fie realizat aşa 
cum trebuie în Vulcan. Dar 
trebuie să înţelegem, în acelaşi 
timp, că nu dispunem, la 
bugetul local, de atât de mulţi 
bani câţi ar fi necesari pentru a 
face aceste lucrări, cum se 
spune “în doi timpi şi trei 
mişcări”. Acţionăm însă gradual 
şi constant în toate zonele 
Vulcanului, până când tot ceea 
ce ţine de acest domeniu al 
infrastructurii va fi rezolvat în 
totalitate”, spune primarul 
Gheorghe Ile. 
 
În acest context, primarul 

municipiului Vulcan a adus la 
cunoştinţa Consiliului local şi, 
mai apoi, a întregii comunităţi 
vulcănene, faptul că în acest an 
urmează să demareze un nou 
proiect de anvergură pe 
domeniul infrastructurii rutiere şi 
pietonale.  
 
De data aceasta, obiectivul 
asumat de autorităţi vizează 
cartierul Cocoşvar, mai exact 
zona Octogon-Şcoala 7-acces 
Micro 3B. Despre ce este 
vorba, în detaliu, am aflat chiar 
de la primarul Gheorghe Ile: 
“Am informat Consiliul Local 
despre oportunitatea realizării 
unui proiect deosebit de 
important pentru comunitatea 
noastră. Cetăţenii din cartierul 
Cocoşvar şi cei din zona 
parcului Octogon, vor avea o 
infrastructură de carosabil şi 
acces pietonal modernă, 
reabilitată complet cu fonduri 
alocate prin Planul Naţional de 
Dezvoltare Urbană, derulat prin 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. Proiectul are o 
valoare de 3 milioane lei şi va 
permite refacerea tuturor 
străduţelor din zona menţionată 
pe o lungime de 2,8 km precum 
şi legătura dintre zona 
Cocoşvar şi cartierul Micro 3 B, 
preum şi calea de acces către 
şcoala nr. 7”, explică primarul 
Ile.  
 
În acest moment a fost 
demarată etapa premergătoare 
a acestei investiţii, respectiv 
evaluarea proiectării, după care 

se va trece la procedurile de 
contractare a lucrărilor, potrivit 
legii. Acest lucru înseamnă că, 
potrivit evaluării făcute de 
primarului municipiului Vulcan, 
până la sfârşitul acestui an vor 
putea demara efectiv lucrările, 
astfel încât asfaltul să aducă, 

începând cu anul 2015 şi acest 
cartier al Vulcanului la nivelul 
standardelor europene în 
materie. “Acest proiect aduce o 
schimbare aşteptată de multă 
vreme de locuitorii din acest 
cartier”, concluzionează 
primarul Ile.  

Investiţiile în infrastructura de transport local continuă la Vulcan 
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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 ! 

COMUNITATE 

COSTEL AVRAM: „Apa curentă va 
ajunge şi în casele petrilenilor din 
zona Măliviş” 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Locuitori celor peste 20 de case 
aflate într-o altă zonă mărginaşă 
de pe raza oraşului Petrila, 
cunoscută sub numele de Măliviş, 
vor avea de anul viitor apă curentă 
în locuinţe. Promisiunea vine din 
partea directorului general al Apa 
Serv Valea Jiului, Costel Avram, 
care a reuşit să găsească 
resursele financiare necesare 
pentru rezolvarea acestei 
probleme. 
 
Oamenii din Măliviş au bătut ani 
de-a rândul la uşa Primăriei din Petrila, 
solicitând rezolvarea acestei probleme, 
dar în ciuda promisiunilor repetate ale 
primarului Ilie Păducel, nu s-a făcut 
niciodată nimic în acest sens.  
 
Pentru directorul general al Apa Serv 
Valea Jiului, problema ridicată de 
cetăţenii din Măliviş este cât se poate de 
corectă şi tocmai de aceea Avram a 
căutat să găsească o soluţie pentru ca şi 
aceşti oameni din Petrila să beneficieze 
de o utilitate publică  - apa potabilă – 
demnă de secolul în care trăim. „Am aflat 
de problema oamenilor din Măliviş în 
cadrul uneia din audienţele de la Apa 
Serv. Am fost la faţa locului şi le-am 
promis oamenilor că, imediat ce voi găsi 
o soluţie ca să facem acele investiţii care 
sunt necesare acolo, nu voi ezita să fac 
acest lucru. Acum, sunt în măsura să le 
dau celor din Măliviş certitudinea, nu 
doar promisiunea, că anul viitor vor avea 
apă curentă”, a declarat Costel Avram. 
 
Directorul operatorului regional de apă şi 

canalizare din Valea Jiului spune că banii 
necesari pentru a putea realiza investiţia 
care se impune la cele peste 20 de case 
de la marginea Petrilei, provin din 
economiile financiare care au fost 
realizate la execuţia proiectului european 
de extindere şi modernizare a reţelelor 
de apă şi canalizare. „Prin buna 
gospodărire a resurselor financiare pe 
care le avem de la Uniunea Europeană 
pentru proiectul nostru privind extinderea 
şi modernizarea reţelelor de apă şi 
canalizare, am rămas cu ceva bani pe 
care finanţatorul ne-a permis să-i putem 
utiliza în realizarea unor investiţii 
suplimentare. Una din aceste investiţii 
este cea pe care am decis să o facem la 
Petrila, pentru locuitorii din Măliviş, care 
vor avea apă potabilă începând de anul 
viitor. Garantat 100% !”, mai spune 
Avram. 
 
Pentru a realiza această investiţie, în 
zonă vor fi realizate 3 reţele de aducţiune 
a apei, a căror lungime este de peste 2,5 
km.  

Târg de 
produse 
tradiţionale 
la  
Petroşani 

     Lucian ISPAS 
 
Pentru al patrulea an consecutiv, la Petroşani va avea loc 
un târg al produselor tradiţionale. Evenimentul va avea 
loc, tot în mod tradiţional, în luna octombrie când 
producătorii din Petroşani dar şi din alte zone ale ţării 
sunt invitaţi să-şi expună produsele tradiţionale în cadrul 
acestui eveniment organizat de Administraţia Publică 
Locală a municipiului Petroşani. 
 
Pentru reuşita deplină a acestui eveniment apreciat de 
comunitatea locală şi producători deopotrivă, Consiliul 
local Petroşani a alocat suma de 15.000 de lei.  
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La Petroşani s-a dat startul pentru 
investiţii de alte 89 de milioane de euro 
în infrastructura de apă şi canalizare 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Nu doar pentru directorul 
general al Apa Serv Valea 
Jiului, Costel Avram, ziua de 
28 august 2014 va rămâne 
una memorabilă, ci şi pentru 
încă mulţi dintre cetăţenii Văii 
Jiului care doresc să fie, la 
rândul lor, beneficiari ai 
serviciilor de apă şi canalizare 
la standarde europene, 24 de 
ore din 24. Dacă până în 
urmă cu câţiva ani, acest 
lucru părea imposibil de 
realizat, realitatea ultimilor ani 
a demonstrat că, pe tema 
acestui important serviciu 
public, în timp ce unii bat  
apa-n piuă, alţii abordează 
problema cu responabilitate 
şi, mai ales, cu eficienţă. 
 
Joi, 28 august 2014 este ziua 
în care, la sediul Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram a 
semnat cel mai mare contract 
de finanţare din cariera sa de 
manager al operatorului 
regional de servicii de apă şi 
canalizare din Valea Jiului. 
Contractul, în valoare totală 
de 89 de milioane de euro 
este şi cel mai mare din 
istoria SC Apa Serv Valea 
Jiului. Dincolo de titlul lung şi, 
pentru omul simplu, destul de 
complicat - “Asistenţă tehnică 
pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor 
de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată în regiunea 
Valea Jiului”  - contractul 
semnat de Costel Avram, în 
numele SC Apa Serv Valea 
Jiului şi doamna Jeny Ioniţă, 
director general al firmei 
Halcrow România, parte a 
unui concern american 
specializat în asigurarea de 
consultanţă pentru 
implementarea marilor 
proiecte, va asigura întreaga 

logistică necesară  pentru 
accesarea şi utilizarea 
judicioasă şi eficientă a 
fondurilor europene pentru 
etapa a doua a programului 
de extindere, reabilitare şi 
modernizare a reţelelor de 
apă şi canalizare din Valea 
Jiului.  
 
Odată cu finalizarea acestui 
proiect, SC Apa Serv Valea 
Jiului devine nu doar unul 
dintre cei mai performanţi 
operatori de servicii similare 
din România, dar după 
finalizarea lucrărilor, 99% din 
toată suflarea omenească de 
pe Valea Jiului va beneficia 
de apă curentă şi canalizare, 
servicii demne de secolul în 
care trăim şi de spaţiul 
geopolitic din care vrem să 
facem parte. “Când şi acest 
proiect va fi finalizat, când 
costurile de operare ale firmei 
nu vor mai fi grevate de 
pierderi şi numărul clienţilor 
Apa Serv va creşte, atunci 
vom putea să abordăm, fără 
populism, ci cu argumente 
economice, şi subiectul 
scăderii preţului pentru apă în 
Valea Jiului”, spune Costel 
Avram. Acesta se declară 
încântat şi de faptul că Apa 
Serv Valea Jiului este cel  

de-al doilea operator din 
România care a reuşit să 
semneze deja un contract de 
finanţare pe fonduri europene 
aferente Programului de 
Mediu 2014-2020. 
 
Motive de satisfacţie 
profesională are şi Halcrow 
România, partenerul SC Apa 
Serv în implementarea 
acestui program european, 
care este cel mai mare 
derulat până în prezent în 
Valea Jiului. Doamna Jeny 
Ioniţă declară că “este o 
adevărată plăcere să lucrez 
mai departe cu echipa de 
profesionişti de la Apa Serv, 
oameni care au demonstrat şi 
până acum că sunt printre cei 
mai buni profesionişti ai 
acestui domeniu din 
România. Acest proiect va 
aduce concret locuitorilor Văii 
Jiului locuri de muncă, 
prosperitate şi, bineînţeles, 
continuarea amplului proces 
de modernizare a reţelelor de 
apă şi canalizare.” 
 
În perioada imediat 
următoare, vor fi demarate şi 
licitaţiile pentru selectarea 
constructorilor şi se va trece, 
evident, la execuţia lucrărilor, 
estimate pentru 58 de luni.  

CEH-ul caută 
soluţii pentru 

investiţii în 
minele din 
Valea Jiului 

     Lucian ISPAS 
 
Deşi statul român spune că doreşte 
să implementeze investiţii în valoare 
de aproape 350 de milioane de lei în 
retehnologizarea minelor din Valea 
Jiului, proiectul este în continuare 
blocat din cauză că potenţialii 
furnizori invitaţi să participe la licitaţia 
organizată de Complexul Energetic 
Hunedoara refuză o implicare reală. 
 
După ce compania chineză China 
Cool s-a retras din licitaţie, acuzând 
faptul că prevederile din caietul de 
sarcini propus de CEH sunt 
nerealiste, nici polonezii de la 
Kopex-Famur nu au reuşit să obţină 
contractul, licitaţii fiind anulată, la 
recomandarea ANRMAP, din cauza 
faptului că firma poloneză nu a 
depus şi o ofertă financiară.  
 
Directorul general al Complexului 
Energetic Hunedoara, Aurel 
Niculescu efectuează, în aceste zile, 
o nouă deplasare în China, unde 
speră să obţină din partea 
partenerilor chinezi măcar un acord 
de participare a acestora la 
investiţiile privind retehnologizarea 
grupului 4 şi realizarea staţiilor de 
desulfurare la grupurile energetice 3 
şi 4 de la termocentrala Mintia.  
 
Niculescu speră să obţină, de 
asemenea, acordul companiei China 
Cool în vederea preluării, în regim 
experimental, a unui complex 
mecanizat uşor, de ultimă generaţie, 
urmând ca, în măsura în care acesta 
va realiza randamentul scontat la 
una din exploatările miniere din 
Valea Jiului, CEH-ul să dispună 
achiziţionarea acestuia, precum şi 
achiziţionarea altor echipamente 
necesare pentru modernizarea 
activităţii miniere din subteranele Văii  
Jiului şi eficientizarea extracţiei de 
cărbune la minele aflate în structura 
Complexului Energetic Hunedoara.  
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Liberalul Mircea Ioan Moloţ crede că administraţia de stânga 
a primarului Resmeriţă a adus Lupeniul în prag de dezastru 

      Tiberiu VINŢAN 
 
Sunt deja ani buni de când 
presa relatează faptul că 
administraţia locală condusă de 
Cornel Resmeriţă la Lupeni a 
scăpat de sub control, din punct 
de vedere managerial. Multă 
vreme, atenţionările din presă 
au fost considerate fabulaţii 
sau, în cel mai fericit caz, 
şicane politice ale adversarilor 
politici ai lui Resmeriţă. 
 
În ciuda fondurilor “fără număr” 
care au fost direcţionate către 
administraţia locală din Lupeni 
ba de la bugetul judeţean, ba 
de la Guvern, ba din fonduri 
europene, Primăria condusă de 
Cornel Resmeriţă a ajuns  
într-un punct limită după ce a 
acumulat datorii imense, 
însumând potrivit cifrelor 
comunicate de Direcţia 
Finanţelor Publice ale judeţului 
Hunedoara, la 48,8 milioane de 
lei noi. Pentru a înţelege exact 
dimensiunea acestei cifre, este 
suficient să spunem că Primăria 
Lupeni este instituţia 
administrativ-teritorială cu cele 
mai mari datorii din România, 
debitele sale fiind mai mari, 
spre exemplu, decât ale tuturor 
celorlalte instituţii similare din 
judeţul Hunedoara la un loc sau 
decât datoriile cumulate de alte 
17 judeţe la un loc.  
 
Cu un astfel de tablou 
economico-financiar în faţă, 
perspectivele de viitor ale 

municipalităţii din Lupeni şi, 
implicit, ale cetăţenilor acestui 
oraş, sunt sumbre. Iar 
preşedintele Consiliului 
judeţean Hunedoara, liberalul 
Mircea Ioan Moloţ avertizează 
că acesta este doar începutul 
unui iminent dezastru. “Primăria 
din Lupeni va fi cea de a doua 
din România care va intra în 
insolvenţă şi, din păcate este 
tot o primărie din judeţul 
Hunedoara, după cea de la 
Aninoasa. Problema de la 
Lupeni nu este una nouă, ci 
trenează de mai bine de 10 ani. 
De la un an la altul datoriile 
Primăriei, prost administrată,  
s-au înmulţit. Este păcat că 
cetăţenii Lupeniului se lasă duşi 
de nas şi nu realizează că 
aceşti conducători pe care i-au 
ales nu lucrează pentru ei, ci 
împotriva lor. Din păcate acesta 
este doar începutul ! Sărăcia îşi 
va pune din ce în ce mai mult 
amprenta asupra viitorului 
acestei comunităţi locale din 
Valea Jiului”, apreciază Mircea 
Ioan Moloţ.  

Preşedintele Consiliului 
judeţean Hunedoara spune că, 
în ceea ce-l priveşte, a făcut tot 
ce se poate pentru a ajuta 
comunitatea locală din Lupeni. 
“Numai anul acesta am alocat 
cei mai mulţi bani de la bugetul 
Consiliului judeţean Hunedoara 
pentru o comunitate locală, 
Primăriei din Lupeni. Şi am 

făcut acelaşi lucvru în toţi anii 
cât am condus această 
instituţie, în speranţa că 
cetăţenii vor vedea acest lucru. 
M-am înşelat.  Acum cred că 
locuitorii judeţului Hunedoara 
nu merită să-şi canalizeze 
eforturile financiare în aşa fel 
încât familia Resmeriţă să-şi 
bată joc de ele”, mai spune 
Moloţ.  
 
Pentru a stopa declinul 
economico-financiar şi a evita 
intrarea oraşului în faliment, o 
parte dintre consilierii locali ai 
Opoziţiei de la Lupeni 
consideră că în primul rând cel 
care a generat colapsul în 
administraţia locală, primarul 
Resmeriţă, trebuie demis 
înainte de 2016 când îi expiră 
cel de-al cincilea mandat în 
fruntea oraşului. În acest sens a 
fost lansată o campanie de 
strângere de semnături, în 
vederea organizării unui 
referendum la Lupeni, având ca 
obiectiv demiterea din funcţie a 
primarului Cornel Resmeriţă. 
Un demers cu puţine şanse de 
izbândă, după cum consideră 
chiar şi liberalul Mircea Ioan 
Moloţ.  
 
Primarul din Lupeni consideră 
acest demers doar un alt act de 
politicianism şi este convins că 
Guvernul Ponta va sprijini 
Primăria Lupeni, achitând acele 
datorii generate de derularea 
unor programe care au ajutat la 
dezvoltarea unor proiecte 
ambiţioase, dar care au adus 
oraşul într-o situaţie dificilă.  

 Fostul lider liberal Constantin Brânduşe crede că 
falimentul administraţiei Resmeriţă a fost susţinut 
prin indiferenţă şi de Opoziţia politică 
În ultimii ani, omul de afaceri lupenean 
Constantin Brânduşe a fost identificat drept 
principalul pilon al Opoziţiei politice din 
municipiul Lupeni, graţie curajului său de a 
devoala în mod public, cu argumente, erorile 
comise de primarul Cornel Resmeriţă în 
gestionarea localităţii. Brânduşe a devenit, 
astfel, şi principalul lider al Opoziţiei politice 
locale, în calitatea sa de preşedinte al PNL 
Lupeni, organizaţie politică pe care a 
transformat-o, la un m,oment dat, în fief al liberalilor în Valea 
Jiului. Brânduşe a susţinut încă din 2008 că administraţia 
Resmeriţă este falimentară pentru Lupeni şi, cu cartea de vizită a 
gestionării corecte şi eficiente a propriei sale afaceri, şi-a asumat 
misiunea de a candida la funcţia de primar pentru a salva oraşul 
de la dezastru. Jocurile politice de culise l-au tras însă pe “linie 
moartă”, dar chiar şi aşa candidatura acestuia din 2012, ca 
independent, i-a adus aproape un sfert din voturile lupenenilor.  
 
Brânduşe apreciază că, “acum, vorba proverbului, mulţi viteji  
se-arată”, dar consideră în acelaşi timp că “falimentul 
administraţiei Resmeriţă a fost susţinut, prin indiferenţă şi jocuri 
de culise, inclusiv de liderii Opoziţiei politice.” 
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Social democraţii din Valea Jiului se reorganizează în 
vederea abordării campaniei electorale pentru alegerile 
prezidenţiale din noiembrie 

    Tiberiu VINŢAN 
 
În perspectiva alegerilor 
prezindeţiale din această toamnă, 
organizaţiile PSD din judeţul 
Hunedoara au decis să 
reevalueze activitatea tuturor 
organizaţiilor politice 
componente, pentru a vedea care 
este starea de spirit a membrilor 
acestora şi pentru a stabili, pe 
cale de consecinţă, o strategie 
comună de abordare a campaniei 
electorale privind susţinerea lui 
Victor Ponta la funcţia supremă în 
stat. 
 
La sfârşitul săptămânii trecute au 
avut loc, în acest sens, conferinţe 
şi adunări generale ale 
organizaţiilor PSD în aproape 
toate localităţile din Valea Jiului. 
La întâlnirea cu activul PSD de la 
Petroşani, Aninoasa, Lupeni şi 
Uricani au participat, printre alţi 
lideri social-democraţi din judeţul 
Hunedoara, preşedintele PSD 
Hunedoara, deputatul Laurenţiu 
Nistor, deputatul Natalia Intotero 
(liderul organizaţiei de femei) şi 

Dacian Ciodaru (liderul 
organizaţiei de tineret).  
 
În mod evident, aşa cum 
demonstrează şi imaginile 
alăturate, cea mai reuşită “şedinţă 
de partid” a avut loc la Uricani, 
unde preşedintele social-
democraţilor din localitate, 
primarul Dănuţ Buhăescu a fost 
nevoit să deruleze lucrările 
Adunării Generale a Organizaţiei 
PSD Uricani în sala mare a Casei 
de cultură din localitate, pentru ca 
toţi cei care au dorit să participe 
la acest eveniment politic, să o 
poată face.  
 
“Uricaniul demonstrează încă o 
dată, aşa cum sunt convins că o 
va face şi la alegerile 
prezidenţiale, că rămâne un 
important fief al social-
democraţiei nu doar la nivelul Văii 
Jiului, ci din întreaga ţară. 
Uricănenii îl vor susţine pe Victor 
Ponta pentru funcţia de 
preşedinte al României”, a 
declarat Dănuţ Buhăecu, 
preşedintele PSD Uricani.  
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Arta se naşte în plină stradă, 
pentru al doilea an consecutiv 
în Petroşani 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru al doilea an consecutiv, 
publicul din Valea Jiului poate 
interacţiona cu câţiva dintre cei 
mai talentaţi artişti plastici din 
România şi nu numai, care 
participă la o nouă ediţie a 
Taberei de de creaţie artistică 
Ianza Art-Intercultural, găzduită 
la Petroşani, în perioada  
30 august-11 septembrie 2014.  
 
În toată această perioadă, 
efervescenţa creativă a unor 
pictori şi/sau sculptori români 
precum Petre Birău, Titus Blaj, 
Simonel Bucur, Radu Chinţa, 
Teodor Dădălău, Gheorghe 
Dican, Simion Făget, Robert 
Hummel, Mircea Ignat, Sorina 
Ţibacov, Sergiu Cristian Ianza 
(într-o înşiruire pur alfabetică) 
sau Ivan Kanchev (din Bulgaria) 
şi Fidias Vasquez (Ecuador) se 
va produce sub ochii publicului, 
“atelierul de creaţie” fiind şi în 
acest an Parcul central “Carol 
Schreter” din Petroşani. Aici se 
vor naşte operele de artă cu 
care artiştii se vor prezenta, la 
final, pe 11 septembrie 2014 la 
Galeriile de artă Ianza din 
Petroşani, pentru vernisaj. 
“Încercăm să familiarizăm 
publicul din Petroşani şi din 
Valea Jiului, în mod special 
tinerii, cu ceea ce înseamnă 
actul de creaţie artistică, în aşa 
fel încât oamenii să vadă cum 

se poate transforma într-o 
operă de artă o bucată de 
piatră sau de lemn şi, în acest 
fel, să încercăm să-i apropiem 
pe oameni de artă, de preţuirea 
la adevărata valoare a  
ansamblurilor artistice. Pentru 
că şi în acest an, operele de 
artă care vor fi realizate de 
autori în această tabără, vor fi 
amplasate pe domeniul public 
al Petroşaniului, contribuind 
astfel de la înobilarea artistică a 
acestui oraş”, spune iniţiatorul 
acestui proiect, artistul Sergiu 
Cristian Ianza, preşedintele 
Fundaţiei Ianza Art  
Inter-Cultural.  
 
Tabăra de la Petroşani vine 
după un alt eveniment similar 
de real succes, organizat de 
Fundaţia Ianza Art  
Inter-Cultural, în perioada 8-22 
august, în Germania, unde s-a 
desfăşurat tabăra de creaţie 
artistică din Marktrodach, oraşul 
în care se află “a doua casă” a 
lui Sergiu Cristian Ianza. Artişti 
români şi străini precum Ioan 
Bogdan, Mana Bucur, Nicolae 
Alexandru Ispas, Dorina 
Padineanu (din România), 
Peter Bannert (din Germania), 
Tudor Fabian (Moldova), G. 
June Michel (Germania) şi, 
bineînţeles Sergiu Cristian 
Ianza au dat viaţă unor creaţii 
care îmbogăţesc nu doar curtea 
Fundaţiei Ianza din Germania, 

ci şi domeniul public al localităţii 
germane aflate în ţinuturile care 
l-au dat culturii pe ilustrul pictor 
Lucas Kranach cel Bătrân.  
 
Ediţia a II-a Taberei de creaţie 
artistică Ianza Art Inter-Cultural 
de la Petroşani este sprijinită şi 
de data aceasta de Primăria 
municipiului Petroşani, de 
Universitatea din Petroşani, de 
Fundaţia Rosa Multiflora, de 

Marmosim şi de oameni 
generoşi precum Emil Părău, 
Dumitru Răscolean sau Petrică 
Birău. Cu seriozitatea cuvenită 
unui partener media, vom 
reveni, în ediţiile noastre 
viitoare, cu reportaje şi 
informaţii inedite pe marginea 
acestui eveniment care 
plasează Petroşaniul la loc de 
cinste pe harta culturii 
europene de înaltă calitate.  
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Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Valea Jiului văzută de epigramiştii României 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Nu mai puţin decât 18 epigramişti, din 
toate colţurile României, s-au înscris la 
ediţia din acest an a concursului de 
epigrame organizat de Asociaţia 
Culturală “Les Amis de la la France” şi 
de apreciata epigramistă din Valea Jiului, 
prof. Petronela Vali Slavu. Concursul, 
aflat la cea de-a doua ediţie, se doreşte 
a fi un remember al personalităpţii celui 
care a fost scriitorul şi epigramistul de 
mare calibru al Văii Jiului, Mircea 
Andraş.  
 
Pentru tema propusă în concursul din 
acest an, Valea Jiului, au trimis 
epigrame:  Nicolae Bunduri, Ion Cuzuioc,  
Valentin David, Grigore-Marian 
Dobreanu, Any Drăgoianu, Petru-Ioan 
Gârda, Mirela Grigore, Eugen Ilişiu, Liviu 
Sergiu Manolache, Camelia Meseşan, 
Janet Nică, Dan Norea, Stelian Ologu, 
Cătălina Orşivschi, Eugen Sfichi, Ioan 
Toderaşcu, Grigore Tunşanu şi Daniel 
Vişan-Dimitriu.  
 
Cu toate că fiecare din epigramele 
prezentate s-a dovedit a fi deosebit de 
inspirată, în urma analizei efectuate de 
juriul competiţiei, câştigători au fost 
desemnaţi următorii:  
Premiul I - Janet Nică; 
Premiul al II-lea - Grigore Marian 
Dobreanu; 
Premiul al III-lea - Eugen Ilişiu; 
Menţiune - Ioan Toderaşcu;  
Menţiune - Eugen Sfichi; 
Premiul Asociaţiei “Les Amis de la 
France” - Stelian Ologu. 

REGRETATULUI 
CONFRATE  
EPIGRAMIST MIRCEA 
ANDRAŞ 
 
A scris puţin, ca omul cult, 
Să fie peste ani știut, 
Căci de scria ca noi, mai mult, 
Azi era… necunoscut. 
(Ion Cuzuioc)  
 

ANUNŢ 
Mineri, s-a terminat cu drama 
Ș i vi se-ntoarce binele, 
Că astăzi vine Epigrama 
Să vă deschidă minele! 
(Petru-Ioan Gârda)  
 
AZI, ÎN VALEA JIULUI 
 
Din şut mineri ieşind nu vezi 
Ca ieri, ca la-nceputuri. 

De cer de lucru, – sunt dovezi  
Că sunt luaţi în şuturi. 
(Cătălina Orşivschi)  
 
ÎN BAZINUL VĂII JIULUI 
 
De mineri mereu mi-e milă, 
Răscolind bazinu-acela;  
Ei au căutat huilă . . .  
Şi au dat de Petro...nela!
(Nicolae Bunduri) 

Alte epigrame prezentate în concursul din acest an: 



10 

 

Cel mai preţios dar cu care 
omul a fost hărăzit de 
Dumnezeu este viaţa. În lunga 
sa existenţă, perpetuarea 
speciei s-a produs pe cale 
naturală, fără amestecul 
geneticienilor. Ştiinţa a evoluat, 
problemele cu fertilitatea au 
apărut, bolile cu caracter 
neurologic s-au înmulţit şi astfel, 
în încercarea de a obţine 
“subiecţi” perfect sănătoşi 
biologia şi genetica au evoluat. 
Dar evoluţia nu este neapărat 
benefică. Mai ales când tu îţi 
asumi rolul suprem de creator al 
vieţii. 
 
Dacă ar fi să o definim, 
clonarea este o operaţie prin 
care se înlocuieşte ADN-ul din 
nucleul ovulului mamei 
purtătoare cu ADN-ul preluat 
din celula individului a cărui 
clonă se doreşte să se obţină. 

Ovulul astfel cosmetizat se 
implantează în uterul femeii şi 
se dezvoltă un embrion normal. 
După naştere, copilul are un 
singur părinte, cel de la care a 
fost preluat ADN-ul şi din acest 
motiv ar trebui să fie copia la 
indigo al celui pe care îl 
moşteneşte.  
 
În aceste condiţii zicala că 
“mama este sigură, tată poate fi 
orcine” nu se mai aplică pentru 
că deşi este purătore a copilului 
şi îi dă naştere, acesta, datorită 
modificărilor ADN-ului, nu are 
nici o legătură genetică cu fiinţa 
nou apărută. Cu alte cuvinte,  
copilul nu o moşteneşte deloc.  
 
Dar surprizele clonării nu se 
opresc aici. O mamă ar putea 
să dea naştere propriei 
nepoate, prin prelevarea de 
ovule de la fiica sa, iar o soţie ar 
putea să îi facă soţului un fiu 
care de fapt să fie fratele 
geamăn al acestuia. Nu-i aşa că 
vi se pare ciudat? Şi asta nu e 
totul. Ar urma ca în viitor 
festusul să ajungă la maturitate 
întrun uter artificial. E greu de 
acceptat asemenea balamuc 
genetic. Condamnat de mulţi 
oameni de ştiinţă, de Biserică şi 
de majoritatea oamenilor care 
încearcă să zărească şi 

reversul 
medaliei, actul 
clonării nu a fost 
până acum 
foarte bine pus 
la punct şi există 
încă multe 
cercetări de 
realizat. În cazul 
în care se 
prelevează 
celule de la un adult în vederea 
clonării acestuia, clona lui va 
trăi cel mult jumătate din viaţa 
individului pentru că celulele au 
parcurs deja un ciclu de 15-20 
de diviziuni, iar omul este 
programat genetic să moară la 
a 32-a diviziune a celulelor sale.  
Ar mai fi de asemenea şi riscul 
aparţiei de anormalităţi datorate 
erorilor de programare genetică. 
Aţi văzut o mulţime de filme SF 
în care sunt creaţi monştrii, 
animale ciudate, plante gigant şi 
mai ştiu eu ce orori greu de 
imaginat. De fapt s-ar putea ca 
un miliardar excentric şi un 
savant “nebun ” să-şi unească 
eforturile pentru crearea unor 
clone umane. 
 
Printre primii interesaţi de 
genetica clonării s-a numărat 
sadicul medic Josef Mengele 
care la Auschwitz a făcut cele 
mai înspăimântătoare 

experimente pe oameni, cu rolul 
de a înţelege mecanismul de 
transmitere a genelor umane în 
vederea realizării unei rase 
ariene pure. De altfel, 
experimentele lui de o cruzime 
de neimaginat, au avut ca 
subiecţi gemeni identici.  
 
Primele rezultate ale clonării au 
fost publicate în 1996, când un 
grup de cercetători, coordonaţi 
de Ian Wilmut, au clonat celebra 
oaie Dolly. În anul 2002 
Compania Clonaid a anunţat 
naşterea primei clone umane, o 
fetiţă pe nume Eva. Datorită 
scandalului iscat s-au făcut 
retractări dar ceva sâmbure de 
adevăr ar putea exista.  
 
Cum va evolua clonarea în 
viitor, vom vedea. Dar sperăm 
că oamenii vor găsi echilibrul 
între perpetuarea speciilor pe 
cale naturală sau prin clonare. 

15 

Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 
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Controversele pe tema preţului apei se amplifică în Valea Jiului 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Odată lansată în dezbaterea 
publică de către senatorul 
Haralambie Vochiţoiu, tema 
preţului la apă îşi face tot mai 
mult loc pe scena politică 
locală.  
 
După ce săptămâna trecută, 
Mircea Ioan Moloţ, preşedintele 
Consiliului judeţean Hunedoara 
(acţionarul majoritar al 
Asociaţiei de Dezvoltare 
Intracomunitară Apa Valea 
Jiului) considera drept 
iresponsabile declaraţiile 
senatorului Vochiţoiu pe acest 
subiect, arătând că datele 
economico-financiare ale 
operatorului SC Apa Serv Valea 
Jiului SA implică necesitatea 
ajustării tarifelor cu rata inflaţiei, 
ceea ce înseamnă o majorare a 
facturilor cu 22%, zilele trecute 
primarii social democraţi din 

Petrila, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni şi Hunedoara, au dat 
publicităţii o scrisoare deschisă 
în care declară că nu susţin 
decizia echipei manageriale a 
SC Apa Serv Valea Jiului 
privind rectificarea tarifelor de 
operare.  
 
În opinia directorului general al 
societăţii, Costel Avram, în 
spatele acestui document nu 
este vorba decât despre o 
abordare strict politicianistă a 
problemei. Avram spune că nu 
a luat decizia de a solicita 
ANRSC dreptul de ajustare a 
tarifelor de operare decât după 
ce s-a consultat cu fiecare 
primar din Valea Jiului şi după 
ce a obţinut acordul acestora în 
acest sens. De altfel, decizia 
este susţinută şi de 
preşedintele Consiliului de 
Administraţie al Apa Serv Valea 
Jiului, nimeni altul decât social-

democratul Radu Sorin, care a 
avizat favorabil propunerea 
echipei manageriale.  
 
“Mă surprinde această mişcare 
de 180 de grade a domnilor 
primari. Vreau să vă spun, 
deschis şi sincer, că eu nu ţin în 
mod deosebit să majorăm 
preţul apei în Valea Jiului. Dar 
în acelaşi timp, le solicit 
membrilor Asociaţiei de 

Dezvoltare Apa valea Jiului  
să-şi asume o altă soluţie. Spre 
exemplu, eu aş fi foarte 
mulţumit să păstrez tarifele 
actuale, iar diferenţa de costuri 
să fie suportată de către domnii 
primari din bugetele locale. E 
una din soluţiile pe care le 
putem lua, dar poate vin 
dumnealor şi cu altele mai 
bune”, a declarat directorul 
general al ASVJ, Costel Avram.  

Primarii din Valea Jiului 
nu sunt tentaţi de legea 

traseismului 
      Lucian ISPAS 
 
În ciuda protestelor venite din rândul opiziţiei şi 
societăţii civile  sau a avertismentelor primite din 
partea comunităţii internaţionale, Guvernul a adoptat 
ordonanţa de urgenţă propusă de vicepremierul Liviu 
Dragnea, prin care aleşii locali pot opta pentru un 
“transfer politic” în următoarele 45 de zile, fără a-şi 
pierde mandatul de primar, preşedinte de Consililiu 
judeţean, de consilier judeţean sau consilier local. 
 
În Valea Jiului efectele acestei ordonanţe nu par să 
producă efecte, după ce primarii din cele 6 localităţi nu 
se arată deloc interesaţi de schimbarea propriului 
carnet de partid. Este la fel de adevărat însă că 
ordonanţa ar putea aduce, pe alocuri, mici modificări în  
structura politică a Consiliilor locale, fără însă ca 
acestea să producă modificări în rândul majorităţilor 
deja formate în jurul primarilor, excepţie făcând Petrila, 
unde ar putea apărea oareşice surprize.  
 
În ceea ce priveşte situaţia la nivel de judeţ, liderul 
PNL Hunedoara, Mircea Ioan Moloţ spune că această 
ordonanţă ar putea avea efect de bumerang pentru 
PSD, mai mulţi aleşi ai acestui partid sau al aliaţilor 
acestuia declarându-se interesaţi de afilierea politică la 
partidele din Alianţa Creştin Liberală (ACL).  

Folosirea transportului în comun 
ajută la menţinerea siluetei 
   Lelia BRETEAN / Agerpres 
 
Persoanele care folosesc 
transportul în comun, 
merg pe jos sau pe 
bicicletă ca să ajungă la 
serviciu au în medie cu 
2,5-3 kg mai puţin decât 
cele care preferă maşina, 
susține un studiu apărut în 
British Medical Journal. 
 
Autorii studiului - 
cercetători de la London School of 
Hygiene & Tropical Medicine şi de la 
University College din Londra - au 
înregistrat indicele de masă 
corporală (IMC) şi nivelul de grăsime 
de la 7.534 de persoane şi au 
comparat apoi datele în funcţie de 
modul de deplasare până la locul de 
muncă. Dintre participanţi, numai 
10% au declarat că folosesc 
transportul în comun, merg pe jos 
sau pe bicicletă. Rezultatul a fost 
edificator: femeile aflate în această 
situaţie au în medie cu 2,5 kg mai 
puţin decât cele care recurg la 
maşină, IMC-ul lor fiind cu 0,7% mai 

mic, iar bărbaţii care nu apelează la 
automobil au în medie cu 3 kg mai 
puţin decât conducătorii auto şi un 
IMC cu 1% mai mic. Specialiştii au 
luat în considerare diferenţele socio-
economice, vârsta, alimentaţia şi 
nivelul de activitate fizică la locul de 
muncă. 
 
Concluziile studiului confirmă ceea 
ce se știa deja și anume că mișcarea 
are efecte benefice asupra sănătății 
și a prevenirii obezității, recunoscută 
ca 'boală gravă' de Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) din 
1997. 
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      Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Puţine sunt în lume locurile 
capabile să impresioneze la 
maximum, prin grandoare şi 
simplitate, prin frumuseţe şi 
hilar în acelaşi timp. Un astfel 
de loc este, nu încape nici o 
îndoială, teritoriul Meteorelor 
din inima Greciei. Aici, într-un 
chip absolut fantastic, câţiva 
zeci de “colţi” muntoşi se înaltă 
spre cer în plin câmp, la o 
înălţime de până la 613 metri, 
dându-ţi oarecum impresia unui 
Stonhange de dimensiuni 
uriaşe. Miracol al zeilor sau 
minune dumnezeiască trebuie 

să fi stat la baza acestei 
creaţii naturale, cu toate 
că ştiinţa a găsit şi pentru 
acest relief ciudat o 
explicaţie ştiinţifică. Mulţi 
au fost cei care au crezut 
iar unii mai cred încă şi 
astăzi, că meteorele din 
Grecia nu sunt altceva 
decât rezultatul lipirii unor 
meteoriţi de scoarţa 
terestră, susţinându-şi 
teoria chiar pe denumirea 
fabuloaselor coloane de 
stânci golaşe. În realitate, 
numele de Meteora a fost 
atribuit acestor minuni ale  
naturii abia în secolul al 
XIV-lea când pe cea mai 
înaltă stâncă din acest superb 
aranjament geografic, numită 
Plathilitos (“piatra lată”), 
călugărul Athanasios va 
constui, cu migală, răbdare şi 
credinţă nemăsurată, o 
mănăstire pe care o va numi 
Meteoron, ceea ce din limba 
greacă se traduce drept 
“suspendat în aer”.  
 
Şi pentru ca măreţia acestui loc 
să fie una care să te apropie şi 
mai mult de Dumnezeu, grecii 
au construit în vârful celor mai 
impresionanţi meteori, printre 
vulturi, 24 de lăcaşuri monahale 
de o frumuseţe fără seamăn, 

însă după invazia păgânilor 
otomani, doar în 6 dintre 
acestea a mai fost reluată viaţa 
monahală. Astăzi, mănăstirile 
de la Meteora sunt cuprinse în 
patrimoniul universal UNESCO, 
care le-a declarat “pământ 
sfânt”. De altfel, Meteora este 
cel de-al doilea mare complex 
monahal al ortodoxiei, după 
Muntele Athos. Spre deosebite 
de Athos, de frumuseţile 
Meteorei se pot bucura astăzi, 
în egală măsură, bărbaţii şi 
femeile, accesul acestora din 
urmă fiind aici permis.  
 
Chiar dacă deschiderea 
mănăstirilor denumite astăzi 
meteore a condus la crearea de 
facilităţi privind accesul, pentru 
a vizita mănăstirile de la 
Meteora trebuie să accepţi 
calvarul de a urca zeci sau, în 
anumite locuri, sute de scări 
abrupte, construite pe “buza” 
prăpăstioasă a stâncilor şi să 
treci peste poduri suspendate la 
sute de metri deasupra solului 
ori prin tuneluri săpate în 
munte. Efortul însă este pe 
deplin răsplătit pentru cei care 
ajung sus, nu doar pentru că 
vizitarea frumoaselor meteore şi 
peisajul care se poate admira 
din curtea acestora sunt absolut 
fascinante, ci şi pentru aici te 
simţi cu adevărat mai aproape 
de Dumnezeu.  
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Dintre cele 6 mănăstiri ale 
complexului monahal de la 
Meteora, Marele 
Meteoron este probabil cea 
mai impresionantă, atât ca 
organizare, cât şi ca 
dimensiuni sau privelişte care ţi 
se deschide înaintea ochilor. 
Aceasta a fost construită în 
jurul anului 1340, dar a 

beneficiat permanent 
de adăugiri ulterioare, 
făcute de călugări, în 
mod special de către 
ţarul sârb Simeon 
Uros care s-a şi 
călugărit aici. 
Suspendată pe cea 
mai impunătoare 
stâncă din complexul 
geografic al 
meteorelor, 

mănăstirea este împărţită pe 3 
nivele, care adăpostesc biserica 
ortodoxă şi chiliile pustnicilor. 
Tot aici există un muzeu laic ce 
adăposteşte câteva comori ale 
ortodoxismului, osuarul şi 
pivniţa în care se află probabil 
cel mai mare butoi de lemn 
pentru vin, cu o capacitate de 
12.000 de litri. Din curtea 
marelui Meteor ţi se dezvăluie  
roată-mprejur un peisaj absolut 
miraculos care te face să-ţi 
imaginezi că numai astfel 
trebuie să arate şi grădina 
Raiului.  
 
De mai mici dimensiuni, dar la 
fel de spectaculoase sunt şi 
celelalte mănăstiri de la 
Meteora: mănăstirea Varlaam, 
mănăstirea Sfânta Treime, 
mănăstirea Sfântul Ştefan, 
mănăstirea Sfântul Nicolae 
Anapafsas, mănăstirea Sfânta 
Varvara (singura mănstire de 
maici din complexul monahal de 
la Meteora), aşa cum se poate 
vedea şi din fotografiile care 
însoţesc acest reportaj. Cei care 
deja aţi fost la Meteora veţi fi 

însă de acord cu mine că 
realitatea care ţi se dezvăluie în 
faţa ochilor acolo întrece 
frumuseţea oricărei imagini 
fotografice. Iar celor care încă 
n-aţi fost, vă recomandăm să 
descoperiţi acest colţ de Rai. 
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DIVERTISMENT 

Se apropie cu paşi repezi toamna şi 
pieţele abundă de fructe şi legume. 
Această perioadă este perfectă 
pentru pregătirea conservării 
acestora pentru iarnă. Bogate  în 
proteine, lipide şi glucide, în 
minerale precum potasiul, sodiul 
sau magneziul etc., consumul 
acestora pe toată durata anului este 
o adevărată sursă de sănătate.  
 
Oamenii au învăţat de timpuriu să 
pună la păstrare pentru iarnă fructe 
şi legume. Cea mai folosită metodă 
a fost desihratarea sau uscarea la 
soare. Dovezi despre aceste 
procedee s-au găsit pe tăbliţele 
mesopotamiene şi egiptene încă de 
acum 5000 de ani. Romanii uscau 
legumele, iar fructele obișnuiau să 
le conserve direct în miere. Românii 
practicau uscarea fructelor şi 
legumelor la soare încă de acum un 
mileniu. Poamele din prune, mere 
sau pere, ciupercile uscate, iar mai 

târziu roşile şi păstăile de fasole, 
aduceau un aport de vitamine pe 
timpul iernii. Pe vremea lui Ştefan 
cel Mare fructele erau conservate 
întregi în miere, iar magiunul de 
prune era la mare cinste. 
 
Istoria nu se oprește însă aici. Pe la 
1790,  Nicolas Appert, patiser din 
Paris, a pus în vânzare carne, 
legume şi fructe conservate în 
borcane de sticlă închise ermetic. În 
1809, ministrul de interne i-a oferit 
12 000 de franci pentru divulgarea 
metodei. Un an mai târziu i-a apărut 
„Cartea de menaj, arta de a 
conserva timp de mai mulţi ani orice 
substanţe vegetale sau animale”. 
Procedeul lui Appert, care consta în 
distrugerea fermenţilor prin căldură, 
după închiderea alimentelor în vase 
ermetice, a fost perfecţionat chiar 
de inventatorul său, care a înlocuit 
borcanele de sticlă prin cutii 
metalice. În 1867, sfătuit de baronul 

Haussmann, inginerul Charles  
Tellier s-a consacrat conservării 
alimentelor prin frig. A inventat 
maşini frigorifice şi a amenajat  
vasul „Frigorifique”, prima navă ce 
asigura transportul de carne  
proaspată pe distanţe mari (de la 
Buenos Aires la Rouen).  
 
Prin 1865, pe piaţa americană au 
apărut peştele şi păsările congelate, 
carnea a urmat prin 1877, fructele, 
în 1910, iar legumele, prin 1930.  

Între timp, Louis Pasteur a  
descoperit că fermentaţia este  
produsă de microorganisme şi a 
inventat pasteurizarea, procedeu 
care distruge fermenţii prin încălzire 
moderată, dar prelungită.  
 
Indiferent de metoda folosită: pas-
teurizare, uscare sau congelare, 
acum este timpul să pregătim o 
porție de sănătate pentru vremurile 
reci ce vor veni. 

Poftă bună ! 

 

Despre conservarea 
fructelor şi 
legumelor 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un copil s-a pierdut într-un 
supermarket şi plânge necontenit. 
Oamenii din jur îl liniştesc spunându-i 
că mama va fi găsită, dar nu ezită şi 
să-l muştruluiască niţel:  
-Trebuia să te ţii de fusta mamei tale. 
Aşa nu te-ai mai fi pierdut pe aici. 
-Am încercat-spune copilul,  dar nu am 
ajuns. 
*** 
De ziua ei, am dus-o pe nevastă-mea 
la un restaurant de fiţe, fără să-mi 
pese câţi bani voi cheltui. Am servit 
şampanie, homar, caviar, somon şi 
toate alea. Apoi, după câteva păhărele 
de coniac, ea îmi zâmbeşte seducător 
şi-mi zice:  
- După ce ajungem acasă, am de gând 
să fac chestia aia special pentru tine, 
care ştiu că-ţi place mai mult decât 
orice pe lume…  
- Las-o naibii! Crezi că după toate 
bunătăţile astea o să mai pot mânca şi 
cartofi prăjiţi?! 

*** 
Fata îl sună pe iubitul ei şi plânge. 
Băiatul îngrijorat întreabă:  
- Ce s-a întâmplat, de ce plângi?  
Fata, fără a se opri din plâns, spune:  
- Părinţii mei nu-mi permit să mă 
căsătoresc cu tine.  
Băiatul, pe un ton liniştitor:  
- Nu mai plânge, prostuţo, lasă că îmi 
găsesc eu o altă soţie. 
*** 
Pe o stradă întunecată un tip întreabă 
o doamnă: 
- Nu vă supăraţi, aţi văzut cumva 
vreun poliţist pe aici?  
- Nu, nu am văzut…  
- Atunci, fiţi amabilă şi daţi-mi poşeta! 
*** 
Un poliţist opreşte în trafic o maşină 
care mergea în zig-zag:  
- Ce-aţi băut? îl întreabă pe şofer, 
pregătindu-se să scrie procesul verbal. 
- Trece acolo 6-7 beri, că sigur nu ştii 
cum se scrie Champagne. 

Catrene cu... tâlc 

- Când vezi marea-mi spui şi mie 
La ce te gândeşti, Matei ? 
- Mă gândesc doar la soţie, 
Mai ales, la gura ei ! 

de Gheorghe Niculescu 

Gură Mare 
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       Tiberiu VINŢAN 
 
Cu siguranţă, Valeriu Butulescu 
are dreptate: “o lansare de 
carte este întotdeauna un motiv 
de sărbătoare.” ne-am convins 
odată în plus de acest lucru, la 
finalul săptămânii trecute când, 
la Petroşani, a fost lansat un 
inedit volum de istorie care 
prezintă, cu veridicitatea datelor 
istorice certe, o nouă imagine a 
Văii Jiului, aşa cum era ea la 
începutul secolului XX.  
 
Elaborată de reputatul istoric 
prof.univ.dr. Mircea Baron, cu 
sprijinul lingvistic al coautorilor 
Iosif Andraş şi Eduard 
Wersanski, lucrarea “Valea 
Jiului la începutul secolului XX” 
prezintă, potrivit argumentelor 
prezentate cu ocazia lansării de 
scriitorul Valeriu Butulescu şi 

istoricul Ioachim Lazăr, nu doar 
unul dintre momentele de glorie 
ale istoriei mineritului din Valea 
Jiului (organizarea, în 1903, a 
Congresului mondial al 
industrieie miniere, eveniment 
care plasează regiunea în 
rândul celor mai importante 
comunităţi industriale europene 
de la începutul secolului XX), ci 
şi documente şi fotografii 
inedite referitoare la viaţa 
oamenilor, dezvoltarea 
industriei miniere şi a 
comunităţilor administrativ-
teritoriale din anii boom-ului 
economic care au condus, 
practic, la crearea acestei zone 
urbane.  
 
Prezent la eveniment, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi consideră că 
această lucrare poate avea un 
important rol practic cu efecte 
în acţiunile pe care cei 
responsabili de prezentul şi, 
mai ales, de soluţiile pentru 
viitorul industriei miniere din 
Valea Jiului, pot găsi o 
importantă sursă de inspiraţie. 
“Cred că trebuie să căutăm 
cheia soluţiilor pentru viitorul 
nostru în cărţile de istorie. Este 
deja o certitudine că istoria este 
ciclică. Valea Jiului a trăit, în 
1929, vremurile crizei 
economice şi ale restrângerii 
activităţii din minerit şi a trecut 
peste ele, redevenind în anii 50 

ceea ce a fost şi la începutul 
secolului XX, respectiv o 
regiune de boom economic şi 
social. Astăzi trecem printr-o 
nouă perioadă de criză, pe care 
o putem depăşi dacă vom şti să 
găsim cheia rezolvării 
problemelor, aşa cum au găsit-
o şi înaintaşii noştri. De aceea 
cred că şi această carte poate fi 
un manual din care putem 
învăţa ce trebuie să facem”, 
spune Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Volumul “Valea Jiului la 
începutul secolului XX” este 
editat bilingv, în română şi 
maghiară (“Zsil Völgye a XX 
század elején”), pornind de la 
raţiunea faptului că documentul 
de la care s-a născut ideea 
acestei lucrări a fost redactat în 
limba maghiară, limba oficială a 
acestor locuri la începutul 
veacului al XX-lea. “Dincolo de 
orice fel de ranchiună, trebuie 
să acceptăm că istoria Văii 
Jiului nu începe doar de la 

1918, aşa cum trebuie să 
observăm că acest spaţiu a 
fost, de-a lungul anilor, un 
spaţiu multietnic care a aşezat 
alături români, maghiari, 
germani, cehi, slovaci, italieni, 
polonezi, ucrainieni ş.a.”, după 
cum precizează Valeriu 
Butulescu, constituind, conform 
observaţiei primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi, “o construcţie 
europeană încă cu mult 
înaintea apariţiei Uniunii 
Europene.” 
 
În mod categoric, multe alte 
lucruri s-ar putea spune despre 
această preţioasă nouă carte 
de istorie a Văii Jiului. Ne 
rezumăm deocamdată doar la 
aprecierile de mai sus, prilejuite 
de lansarea volumului, cu 
precizarea că, dacă vom avea 
oportunitatea de a lectura 
această preţioasă lucrare, vom 
reveni şi cu alte consideraţii pe 
marginea acestui subiect, fără 
îndoială, important pentru 
trecutul, prezentul şi viitorul 
acestor frumoase locuri pe care 
le numim Valea Jiului. Sau... 
Zsil Völgye. 

“Valea Jiului la începutul secolului 
XX” un necesar manual de istorie 
al acestor locuri  

Pe când o stradă cu numele Maderspach în Valea Jiului ? 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Este de pe acum absolut cert 
faptul, confirmat de altfel de toate 
lucrările istorice şi ştiinţifice 
publicate, că istoria exploatării 
mineritului din Valea Jiului şi, odată 
cu aceasta, istoria dezvoltării 
urbane a acestei zone este legată 
de deschiderea primelor exploatări 
carbonifere de la Petrila şi 
Petroşani, realizare a fraţilor Carol 
şi Hoffmann Maderspach. 
 

Cu o astfel de recomandare, 
memoria acestor personaje ar fi 
generat, oriunde în lume, un 
respect concretizat în ceva mai 
mult decât citarea lor în cărţile de 
istorie. Unii poate le-ar fi ridicat 
statuie, alţii ar fi botezat străzi sau 
clădiri, ori poate chiar mine de 
cărbune cu numele acestora. 
 
Din păcate, nu se ştie dacă dintr-o 
regretabilă scăpare sau pur şi 
simplu din lipsă de interes sau cine 
ştie ce alt motiv pueril, aşa cum 

bine a observat şi punctat scriitorul 
şi consilierul local Valeriu 
Butulescu, “nicăieri în Valea Jiului 
nu există măcar o stradă care să 
poarte numele fraţilor Hoffmann şi 
Carol Maderspach.”  
 
Din fericire, în istorie timpul nu e 
niciodată pierdut şi poate, de acum 
înainte, se vor fi găsind iniţiatori 
care să înţeleagă acest lucru şi să 
aşeze memoria întemeietorilor 
mineritului din Valea Jiului la un 
binemeritat loc de cinste. 
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     Lucian ISPAS 
 
Două filme de excepţie, 
„Miezul nopţii în Paris” 
şi „Discursul regelui” 
vor rula pe un ecran 
gigant în zona Piaţa 
Victoriei  din  Centrul  
Civic  al municipiului 
Petroşani ,  în zilele de 1 
Septembrie 2014, 
respectiv 2 septembrie 
2014, începând cu ora 
19.00. 
 
Dacă vă face plăcere să 
vedeţi, cu prietenii un film 
bun, sau să citiţi o carte în 
parc, sunteţi bineveniţi 
luni şi marţi, în zona 
Centrului Civic din 

Petroşani. Aici vor avea 
loc, în cadrul unui 
eveniment public 
organizat în premieră în 
Valea Jiului, proiecţii de 
film, lecturi de carte din 
mini-bibliotecă mobilă şi 
tombole pentru 
participanţi. 
 
Evenimentul este oferit 
publicului din Valea Jiului 
cu titlu gratuit, fiind 
organizat de organizat de 
Caravana Culturală,  cu 
sprijinul Consiliului şi 
Primăriei municipiului 
Petroşani şi dedicat 
promovării culturii la nivel 
naţional. 

Hai la film! 

Anunţ de recrutare forţă de muncă 
S.C. EUROSTIL ILSM SRL-D, cu sediul în 

Vulcan, bd. Mihai Viteazu, zona Dincă (în incinta Târ-
gului săptămânal), angajează 100 persoane – confec-
ţioner textil (croitorie) cu experienţă în domeniu şi 1 
persoană – maistru confecţioner (textil). Fabrica este 
modern utilată cu maşini de cusut noi, de ultimă 
generaţie. Contact: la sediul societăţii sau numărul de  
telefon: 0254/572.343. 

Fostul arbitru Ion Danciu e “naşul” 
lui Victor Ponta 
       Lucian ISPAS 
 
Probabil cea mai apreciabilă 
“poreclă” pe care a primit-o în cariera 
sa politică de până acum Victor 
Ponta, Primul Ministru al României, 
este cea care-l aseamănă cu ilustrul 
personaj politic al României care a 
fost Nicolae Titulescu, fost ministru 
de externe al României în perioada 
interbelică şi unul dintre cei mai titraţi 
diplomaţi europeni ai perioadei 
respective. 
 
Puţini sunt însă cei care ştiu că 
liderul social-democrat Victor Ponta a 
primit titlul de “micul Titulescu” de la 

fostul celebru arbitru al Văii Jiului, 
Ioan Danciu. Dezvăluirea a fost 
făcută chiar de către Ioan Danciu, pe 
un site de socializare, unde fostul 
arbitru recunoaşte că l-a “năşit” pe 
Victor Ponta, atribuindu-i această 
elegantă poreclă, încă din anul 2010, 
după o întâlnire cu pe atunci tânăra 
speranţă a politicii româneşti.  
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