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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); 

Pusă în faţa situaţiei de a decide 
dacă, odată cu adjudecarea 
titlului de profesor universitar, 
doreşte să rămână în funcţia de 
viceprimar al municipiului 
Petroşani sau să se dedice unei 
cariere universitare, Dorina Niţă, 
viceprimarul municipiului 
Petroşani şi preşedintele 
organizaţiei locale a PNL, a 
decis, într-o manieră care este în 
măsură să certifice faptul că este 
un om politic demn de admiraţie, 
să renunţe la funcţia de 
viceprimar (pe care a activat, în 
ultimii doi ani, cu 
responsabilitatea cuvenită 
funcţiei), optând pentru cea de 
profesor universitar. 
Pentru această opţiune, dar şi 
pentru încă alte motive, Dorina 
Niţă este premiantul săptămânii. 

COMUNITATE 

DORINA NIŢĂ 
V iceprimarul municipiului Petroşani 

Deputatul Monica Iacob Ridzi 
solicită construcţia de noi 
creşe pentru copii în 
mjnicipiul Petroşani 
          Lucian ISPAS 
 
Deputatul Monica Iacob Ridzi a 
depus astăzi la Camera 
Deputaţilor o interpelare 
adresată Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice Locale. Prin intermediul 
acesteia, Monica Iacob-Ridzi 
solicită MDRAPL să analizeze 
oportunitatea construcţiei unor 
noi creşe pentru copii în 
municipiul Petroşani, arătând 
că asigurarea condiţiilor 
necesare pentru îngrijirea 
copiilor şi pentru educaţia lor 
încă de la cea mai fragedă 
vârstă sunt elemente asupra 
cărora statul român trebuie să 
susţină eforturile conjugate ale 
părinţilor şi ale comunităţilor 
locale. 
 
„Vă informez domnule ministru 
că, odată cu creşterea 
indicatorului natalităţii – un 
indicator îmbucurător pentru 
orice stat civilizat, cu atât mai 
mult pentru un membru al 
Uniunii Europene – în 
municipiul Petroşani a apărut şi 
nevoia stringentă a asigurării 
spaţiului necesar pentru 
îngrijirea copiilor în cadrul unor 
creşe, având în vedere mai ales 
faptul că, în bună parte, părinţii 
acestor copii sunt angrenaţi în 

activităţi productive la care nu 
pot renunţa foarte uşor nici 
măcar în perioada de graţie 
oferită de legislaţia în vigoare”, 
explică deputatul. 
 
În document, Monica  
Iacob-Ridzi arată că autorităţile 
publice locale de la Petroşani 
au retrimis către MDRAPL 
solicitarea privind construcţia 
unor creşe pentru copii în 
cartierele Aeroport şi Dimitrov, 
după ce o solicitare similară, 
aprobată de fostul minister al 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, deşi a fost 
aprobată, nu a mai primit 
finanţare. 
 
“Vă solicit, domnule ministru, să 
mă informaţi în ce măsură 
construcţia unor creşe pentru 
copiii minerilor din Valea Jiului 
(şi nu numai) reprezintă un 
capitol de interes pentru 
ministerul pe care-l conduceţi 
şi, implicit, când estimaţi că vor 
putea fi demarate aceste 
importante investiţii în 
municipiul Petroşani”, este 
întrebarea la care deputatul 
Monicva Iacob Ridzi aşteaptă 
acum un răspuns oficial din 
partea ministrului Liviu 
Dragnea. 
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La Petroşani, se caută un nou viceprimar 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Vestea că viceprimarul 
municipiului Petroşani, Dorina 
Niţă, vrea să renunţe la funcţia 
de execuţie deţinută în 
administraţia publică locală, nu 
a dat peste cap viaţa politică 
locală. Asta poate şi pentru 
faptul că decizia în sine a 
doamnei Niţă nu este una 
politică şi nu are drept substrat 
vreun interes politic.  
 
Pur şi simplu, Dorina Niţă 
doreşte să-şi încline balanţa 
carierei personale spre 
activitatea universitară. Mai 
ales că, recent, a trecut cu brio 
şi un important examen în acest 
sens, obţinând titlul de profesor 
universitar. Pentru că noile 

prevederi legislative cu privire 
la statutul aleşilor locali prevăd 
că funcţiile de execuţie publică 
ale aleşilor nu sunt compatibile 
cu cele de profesor universitar 
(printre altele), Dorina Niţă a 
anunţat că preferă să meargă, 
de acum înainte, pe calea unei 
cariere universitare care, de 
altfel, a şi consacrat-o.  
 
Demisia Dorinei Niţă din funcţia 
de viceprimar al municipiului 
Petroşani urmează să fie pusă 
în discuţie, analizată şi probabil 
acceptată în şedinţa din 
această lună a Consiliului local 
al municipiului Petroşani. Între 
timp, pe scena politică locală, 
influenţată şi de noile regrupări 
şi alianţe politice configurate la 
nivel naţional, discuţiile pe tema 

desemnării unui nou 
viceprimar al municipiului 
Petroşani, converg spre o 
singură soluţie şi anume 
aceea ca viitorul viceprimar  
va fi un membru ACL, 
respectiv fie unul dintre cei 
6 consilieri ai PDL, fie unul 
dintre cei 2 consilieri PNL 
din structura Consiliului 
local al municipiului 
Petroşani. Asta cu toate că, 
potrivit “calculelor hârtiei”, 
în Consiliul local Petroşani, cei 
6 consilieri PSD, cu doi de la 
PPDD şi unul de la UNPR 
deţin, teoretic, jumătate plus 
unul din voturile necesare 
impunerii unui viceprimar. 
 
Dincolo de toate aceste 
speculaţii cu iz politic, aproape 

sigur este că pe funcţia de 
viceprimar al municipiului 
Petroşani se va întoarce 
Claudiu Cornea, cel care, 
împreună cu primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi, au format cea mai 
bună echipă a unei administraţii 
locale din Valea Jiului în 
mandatul 2008-2012.  

La Spitalul din Vulcan, 

FOCUS PE ATRAGEREA DE FONDURI 
      Felicia PORTASE 
 
Veştile bune pentru spitalul din Vulcan sunt 
de natură să certifice coerenţa managerială 
legată de extinderea ofertei de servicii şi 
îmbunătăţirea celor existentea. După 
succesul obţinut recent prin câştigarea 
finanţării proiectului de modernizare a 
Serviciului de Urgenţe, oferită de compania 
ROMPETROL în cadrul programului anual 
ENERGIA VINE DIN SUFLET, conducerea 
spitalului este angajată să-şi încerce 
şansele la minsiterul Sănătăţii pentru 
alocarea de fonduri consistente, pentru mai 
multe obiective de modernizare a secţiilor 
din spital şi a serviciilor medicale din 
policlinică. 
 
În ceea ce priveşte proiectul finanţat de 
Rompetrol, solicitarea făcută de 
conducerea spitalului pe site-ul programului 
Energia vine din Suflet, puncta mai multe 
aspecte care să determine oportunitatea şi 
prioritatea de primire a fondurilor, într-o 
competiţie cu mulţi candidaţi, la nivelul 
întregii ţări. Proiecul a fost depus în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Vulcan 
şi prezentarea necesităţii acestuia i-a 
convins pe finanţatori să declare proiectul 
câştigător. Evaluarea proiectului s-a făcut şi 
pe baza votului public. Cu nota 4,4 acordată 
de juriu şi cu 506 voturi, proiectul s-a înscris 
pentru finanţare. 
 

Cei ce au intrat pe site-ul  
http://www.impreunapentrufiecare.ro/  au 
găsit această prezentare a proiectului, 
intitulat generic: CONDIȚII MAI BUNE 
PENTRU O SĂNĂTATE MAI BUNĂ. 
 
Serviciul de primire urgenţe este vital pentru 
o comunitate. Existenţa acestuia face 
diferenţa dintre viaţă şi moarte. Pentru 
desfăşurarea activităţii medicale este 
necesară crearea de condiţii de lucru. 
Proiectul îşi propune renovarea/reabilitarea 
unei părţi din Compartimentul de Primiri 
Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal 
Vulcan în vederea realizării circuitelor 
funcţionale şi dotarea cu aparatură 
medicală a acestui compartiment. Este 
vorba despre renovarea vestiarelor pentru 
pacienţi şi personalul medical, cu 
respectarea circuitelor funcţionale, 
renovarea spaţiului de depozitare, 
montarea de tarchet pe o suprafaţă de 330 
mp şi achiziţionarea unui ventilator portabil 
şi a unui electrocardiograf cu 12 canale. De 
asemenea, din dorinţa de a responsabiliza 
şi conştientiza populaţia asupra necesităţii 
prevenirii îmbolnăvirilor, prin informare şi 
educare, se va promova proiectul cu 
ajutorul partenerului şi al voluntarilor. 
 
Oportunitatea de a face noi investiţii la 
spital, cu fonduri guvernamentale şi de la 
bugetul local a adus la şedinţa Consiliului 
Local din 28 august un set de proiecte de 

hotărâri cu destinaţie specifică, respectiv: 
* Anveloparea clădirii spitalului şi 
realizarea extinderii CPU din cadrul 
acestuia.  
Valoarea totală a lucrărilor este de 
1.519.789,99 lei (inclusiv TVA) din care:  
- 1.443.800,49 lei, sumă solicitată prin 
transfer de la Ministerul Sănătăţii; 
- 75.989,5 lei ( reprezentând 5% din 
valoarea totală), sumă care va fi alocată de 
la bugetul local, Cap. „Sănătate”.  
* Punerea în funcţiune a bazinului din 
cadrul laboratorului de reabilitare 
medicală al Spitalului Vulcan – 
anvelopare, compartimentări, instalaţii şi 
dotări hidrokinetoterapie. 
Valoarea totală a lucrărilor este de este de 
1.099.377,75 lei (inclusiv TVA) din care:  
- 1.044.408,86 lei, sumă solicitată prin 
transfer de la Ministerul Sănătăţii; 
 - 54.968,89 lei ( reprezentând 5% din 
valoarea totală), sumă care va fi alocată de 
la bugetul local, Cap. „Sănătate”.  
 
Pentru spitalul din Vulcan, aceste investiţii 
vor creşte în mod substanţial nivelul 
serviciilor medicale, ceea ce va atrage un 
număr mai mare de pacienţi, mai ales 
pentru zona de fizio-terapie. 
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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 

Simplitatea ca figură de stil în 
creaţia artistului Petre Birău 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Galeria de artă “Ianza” din 
Petroşani a fost, la finele 
săptămânii trecute, gazda 
unei expoziţii de pictură 
semnată de artistul plastic 
petrilean Petru Birău.  
 
Absolvent al Facultăţii de 
Artă din cadrul Universităţii 
“Constantin Brâncuşi” din 
Tg. Jiu şi membru al UAP 
Gorj, Petrică Birău este un 
artist get-beget al Văii 
Jiului, aşa cum o confirmă 
nu doar adresa de 
domiciliu, ci însăşi 
tematica picturilor sale.  
 
Nu trebuie să fi nici filosof 
şi nici critic de artă ca să 
înţelegi, privind lucrările 
maestrului Birău că 
momârlanii sau elementele 
folclorice ale acestora sunt 

prezente aproape în 
fiecare tuşe a creaţiilor 
acestui artist, care se 
revendică, la rândul său, 
din tagma acestor bravi 
urmaşi ai dacilor. Fie că 
vorbim despre portretele 
de momârlani ori 
momârlăncuţe, fie că 
vorbim despre peisajele 
din tablourile sale sau 
despre încercările de “art 
nouveaux”, în toate 
tablourile lui Petrică Birău 
regăsim expresivitatea 
sinceră, modestă şi unică 
a unui artist fascinat de 
lucrurile şi oamenii simpli, 
de folclorul autentic, aşa 
încât, nu de puţine ori, eşti 
tentatat să crezi că ai în 

faţa ochilor impresionante 
fotografii pastorale. 
Organizată sub egida 
impresionantului festival 
de cultură “Gorj Fest 2014” 
şi găzduit de eleganta 
galerie de artă a Fundaţiei 
Ianza Art Inter-Cultural de 
la Petroşani, expoziţia de 
pictură a lui Petrică Birău 
consemnează nu doar un 
eveniment cultural de 
excepţie, ci reprezintă 
ieşirea la rampă a unui alt 
artist de valoare al Văii 
Jiului, cu ale cărui lucrări, 
nu încape îndoială, iubitorii 
artelor plastice din Valea 
Jiului se vor familiariza din 
ce în ce mai mult în 
perioada următoare.   

Teatrul “I.D. Sîrbu” a pus în vânzare biletele 
pentru noua stagiune La caseria teatrului Dramatic “Ion D. Sârbu” 

din Petroşani au fost puse în vânzare 
biletele pentru deschiderea stagiunii 2014-
2015 ! 
Tarife: 
- spectacole pentru adulți: 20 lei/bilet 
- spectacole pentru copii: 10 lei/bilet adult, 8 
lei/bilet copil 
- ABONAMENT: 150 lei/2 persoane (valabil 
pe parcursul întregii stagiuni 2014-2015, la 
spectacolele jucate de actorii Teatrului 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroşani) 

Lucian ISPAS 
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Promovarea programului european Regio aduce Valea Jiului 
în atenţia României prin imaginea noului  
Ambulatoriu al Spitalului de Urgenţă din Petroşani 
     Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Unul dintre cele mai reuşite 
proiecte de promovare a 
investiţiilor realizate în România 
graţie programului de finanţare 
europeană Regio, este vorba 
despre filmul “Călător prin 
lumea Regio” aduce în  
prim-plan, odată cu promovarea 
pe situl dedicat acestor 
proiecte, precum şi la posturile 
naţionale de televiziune, şi o 
nouă imagine a municipiului 
Petroşani.  
 
Unul din episoadele acestui film 
de prezentare - dat publicităţii 
din data de 1 septembrie 2014 -  
ni-l prezintă pe apreciatul actor 
Victor Rebengiuc, aflat în rolul 
călătorului prin lumea Regio, 
încântat de imaginea noului 
Ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului de Urgenţă din 
Petroşani. Astfel, în scenariul 
scurt-metrajului, Victor 
Rebengiuc face o escală la 
Petroşani pentru un consult 
medical, arătându-se 
impresionat de imaginea noului 
Ambulatoriu de specialitate al 
Spitalului de Urgenţă. Actorul 
se întreabă chiar dacă acesta e 
o clădire nouă sau una excelent 
renovată. Aceleaşi priviri 
admiratoare îl însoţesc şi pe 
holurile Ambulatoriului până la 
întâlnirea din cabinetul de 

specialitate ORL cu medicul 
Laurenţia Slezer, în faţa căreia 
Victor Rebengiuc se declară 
surprins şi de calitatea 
aparaturii medicale de ultimă 
generaţie din acest cabinet.  
 
Filmul prezintă, preţ de 3 
minute şi o parte a celorlalte 
cabinete de specialitate din 
cadrul Ambulatoriului 
modernizat şi echipat cu 
aparatură de ultimă generaţie, 
dar şi câteva consideraţii din 
partea unui pacient, nimeni 
altul decât actriţa Amelia 
Toaxen de la Teatrul “I.D. 
Sîrbu” din Petroşani (interpreta 
rolului Ofeliei din piesa de 
succes a sezonului trecut de la 
teatrul din Petroşani, “Hamlet”). 
În film apare şi directorului 
Spitalului de Urgenţă din 
Petroşani, dr. Alin Vasilescu, 
vorbind despre importanţa 
acestei investiţii “Regio” pentru 
comunitatea locală din Valea 
Jiului.  
 
Filmul “Călător prin lumea 
Regio”, regizat de  Millo 
Simulov, este un film cu 
"poveşti" adevărate despre 
proiecte finanţate prin Regio-
Programul Operaţional 
Regional 2007-2013. Un film 
despre speranţe, planuri, griji şi, 
în final, multă bucurie: primul 

film interactiv despre impactul 
unui program operaţional 
românesc a fost lansat pe 25 
iunie, la Forumul 
Comunicatorilor Regio, ediţia 
2014. Sute de ore de 
postproducţie, nenumărate 
soluţii creative pentru 
problemele apărute pe parcurs, 
un montaj de bijutier, un fundal 
muzical excepţional... Cu alte 
cuvinte, un film de 130 de 
minute, al cărui motto este “Din 
zori până-n seară, dezvoltăm o 
ţară”, un film în care poţi 
oricând să deschizi o uşă din 
viitor spre trecut, ca să vezi 

cum ar fi fost dacă n-ar fi fost, 
sau spre o "poveste" din cele 
14, din orice domeniu al vieţii: 
"În oraş", „La drum", „Pentru 
oameni", „În afaceri", „În 
vacanţă"...  
 
Povestea Regio în 14 proiecte, 
finanţate prin 5 axe prioritare o 
puteţi urmării online, pe site-ul 
Inforegio http://
calatorprinlumearegio.inforegio.
ro sau în pagina de Facebook a 
programului https://
www.facebook.com/
inforegio.ro. 
 
Puteţi, de asemenea, viziona 
filmul dedicat Ambulatoriului de 
specialitate al Spitalului de 
Urgenţă din Petroşani, în 
versiunea on-line a publicaţiei 
noastre, la adresa: 
www.afacerivj.wordpress.com.  

Noua imagine a 
oraşului Uricani 
prinde contur 
odată cu 
finalizarea 
lucrărilor la 
modernizarea 
sistemului rutier 

       Lucian ISPAS 
 
Urmând o direcţie pe repede-nainte, oraşul 
Uricani face paşi importanţi în direcţia dezvoltării 
infrastructurii, arătând că doreşte să devină nu 
doar un oraş de viitor al Văii Jiului, ci şi o 
localitate demnă de statutul său european. În 
acest sens, un rol important l-a avut derularea 
proiectului privind modernizarea sistemului rutier 
central, realizat cu fonduri semnificative din 
partea Uniunii Europene. Proiectul, care acum se 
apropie de faza sa finală, a adus nu doar o 
modernizare a drumurilor din zona centrală a 
oraşului Uricani, atât în “oraşul vechi” cât şi în 
“oraşul nou”, dar şi artere pietonale moderne şi 
elegante zone verzi.  
 
Primarul oraşului Uricani, Dănuţ Buhăescu spune 

că acesta este doar primul proiect din cele de 
care este convind că va beneficia, în viitor, 
comunitatea din Uricani. O comunitate care, după 
cum se vede şi în imagini, are prieteni la cel mai 
înalt nivel, naţional şi european.  

Primarul oraşului Uricani, Dănuţ Buhăescu împreună 
cu minstrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici şi 

noul comisar european al României, Corina Creţu 
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Retrospectivă fotografică 
Francisc Nemeth,  
la Lupeni 

    Antoneta DUBAN 
 
       În aceastǎ perioadǎ, Galeria de Artǎ “Iosif 
Tellmann’’ din Lupeni gǎzduieşte expoziţia 
personalǎ de artǎ fotograficǎ “Retrospectivǎ’’, 
semnatǎ de reputatul artist Francisc Nemeth. 
 
Acesta a dorit sǎ-şi sǎrbǎtoreascǎ, prin aceastǎ 
expoziţie, nu doar frumoasa vârstǎ de 70 de ani 
pe care a înmplinit-o în acest an, dar şi cei 40 de 
ani de activitate artisticǎ. La vernisajul expoziţiei 
au participat membri ai Asociaţiei Culturale “Iosif 
Tellmann’’, cadre didactice, elevi, membri ai 
familiei artistului. Prezentarea expoziţiei a fost 
făcută de scriitorul Ioan Velica. Acesta a amintit 
faptul cǎ prima expoziţie personală de artă 
fotogrtafică semnatǎ de vulcǎneanul Francisc 
Nemeth a avut loc tot la Lupeni, la Clubul 
Sindicatelor, în anul 1982, fiind la vremea 
respectivă prezentatǎ de regretatul Iosif 
Tellmann. De asemenea a fost pus în evidenţǎ 
palmaresul concursurilor şi al expoziţilor la care 
a participat artistul în ţarǎ şi în strǎinǎtate 
(Argentina, Spania, Brazilia, China, Canada etc., 
iar recent în Elveţia). 
 
Vǎ invitǎm sǎ admiraţi peste 30 de fotografii, cu 
temǎ variatǎ, de la peisaje la chipuri luminoase 
ale momârlanilor sau zâmbete schiţate de 
nepoţel, care vor fi expuse în luna septembrie la 
galeria de artă “Iosif Tellmann” din  municipiul 
Lupeni. 

Foto: Raluca Ion 

Vulcanul pregăteşte cu maximă 
responsabilitate începerea noului an şcolar 

         Lucian ISPAS 
 
În perspectiva începerii 
noului an şcolar 2014-
2015, în toate unităţile de 
învăţământ de pe raza 
municipiului Vulcan au 
fost efectuate, în ultimele 
săptămâni, lucrările 
necesare de reparaţii şi 
ingienizare, astfel încât, 
potrivit asigurărilor pe 
care le dau reprezentanţii 
autorităţilor publice locale, 
şcoala poate începe fără 
probleme.  
 
Primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile 
apreciază că în toate 
unităţile de învăţământ din 
Vulcan, atît spaţiul cât şi 
calitatea corpului 
profesoral sunt elemente 
care pot asigura derularea 
procesului de învăţământ 
la cele mai exigente cote 
de calitate. În acest sens, 
primarul Ile invită, în mod 
special,  locuitorii din zona 
Paroşeni să-şi aducă 
copiii la unitatea de 
învăţământ şcolar şi 
gimnazial din zonă, 
respectiv la Şcoala 
generală nr. 3. “Această 
şcoală este la fel de 
frumoasă şi de bine 
dotată ca şi celelalte şcoli 

generale din oraşul 
nostru, iar corpul 
profesoral are o pregătire 
foarte bună, echivalentă 
cu cea a dascălilor de la 
celelalte şcoli din oraş. 
Invit părinţii din zonă să 
nu evite această şcoală şi 
să aducă aici copiii pentru 
clasele I-VIII, evitând 
astfel un efort inutil al 
acestora, generat de 
naveta în oraş”, spune 
Gheorghe Ile.  
 
În altă ordine de idei, 
edilul vulcănean 
apreciază că deşi 
proiectul de reabilitare şi 
modernizare a Colegiului 
“Mihai Viteazu” pe fonduri 
europene se află în plină 
derulare, lucrările nu vor fi 
finalizate până la data de 

15 septembrie. “Cu toate 
acestea - precizează 
primarul Ile - nu vor fi 
afectate orele de curs de 
la liceu, pentru că toate 
lucrările care ţin de 
interioare au fost 
finalizate, rămânând în 
execuţie doar cele care ţin 
de exteriorul clădirilor din 
complexul educaţional şi 
modernizarea sălii de 
sport”. Primarul 
Vulcanului spune că, în 
primul semestru al noului 
an de învăţământ, orele 
de educaţie fizică şi sport 
de la Colegiul “Mihai 
Viteazu” vor avea loc fie 
pe terenul de sport din 
curtea liceului, fie la una 
din celelalte săli de sport 
de pe raza municipiului 
Vulcan. 

Toamna evenimentelor, la Petroşani 
        Lucian ISPAS 
 
Ca în fiecare an, toamna aduce un rod 
bogat de evenimente publice pentru 
comunitatea locală a municipiului 
Petroşani. Autorităţile locale au analizat 
deja proiectele propuse, în acest sens, 
de primar, dar şi de diverşi reprezentanţi 
ai sectorului societăţii civile şi au 
aprobat sumele necesare pentru 
sprijinirea derulării unor evenimente de 
execpţie în septembrie şi octombrie, la 
Petroşani. 
Astfel, ediţia a IV-a a “Târgului de 
Produse Tradiţionale” din luna octombrie 
(15.000 lei), “Ziua Persoanelor 
Vârstnice” (9.000 lei), “Ziua Mondială a 

Educatorului” (62.000 lei), sunt doar 
câteva din acţiunile pe care 
administraţia locală de la Petroşani le va 
organiza în cursul lunii octombrie. De 
asemenea, Consiliul local al municipiului 
Petroşani a decis să susţină şi derularea 
unui simpozion internaţional organizat 
de Universitatea din Petroşani, 
Festivalul de Muzică clasică “Klavier Art” 
organizat, în luna decembrie, de Şcoala 
“I.G. Duca”, precum şi activităţile 
organizate de Asociaţia “Petro Aqua” 
sau entrul Islandez pentru Cercetări şi 
Analize (în vederea implementării 
proiectului “Tineri în Europa - Un 
program de prevenire a consumului de 
droguri”).  
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Ce este şi cum va putea fi folosit cardul naţional pentru sănătate 
      Roberto STAN / Agerpres 
 
Cardurile naţionale de sănătate vor fi 
distribuite asiguraţilor (respectiv tuturor 
plătitorilor de constribuţii în sistemul 
asigurărilor publice pentru sănătate şi 
pensionarilor) prin poştă, cu confirmare de 
primire, începând cu data de 20 
septembrie. În lunile septembrie şi 
octombrie vor fi trimise 12,5 milioane de 
carduri, pentru ca în următorii patru ani să 
se ajungă la 13,6 milioane de unităţi, 
incluzând persoanele care vor împlini 
vârsta de 18 ani şi/sau vor dobândi 
calitatea de asigurat. 
 
Poşta Română va livra cardurile la locuinţa 
fiecărui asigurat, în baza cărţii de identitate 
şi a semnăturii de primire. În cazul în care 
asiguratul nu va fi găsit acasă, distribuitorul 
va face dovada că a mers la domiciliul 
acestuia de două ori pentru a preda cardul 
de sănătate şi îl va returna la sediul casei 
de asigurări în termen de 10 zile ulterioare 
termenului afectat livrării. După acest 

termen, asiguratul îşi poate ridica propriul 
card de sănătate de la casa de asigurări în 
evidenţa căreia se află. 
 
Conform Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate (CNAS), serviciile medicale vor fi 
validate şi decontate doar în baza cardului 
naţional de sănătate, care reprezintă codul 
de acces pentru toate sistemele 
informatice ale instituţiei şi conţine datele 
de identificare ale fiecărui asigurat. Cardul 
va deveni instrumentul de confirmare a 
prestării tuturor serviciilor din sistemul 
Platformei Informatice a Asigurărilor de 
Sănătate (PIAS).  
 
Astfel, fiecare persoană care se prezintă la 
medic va trebui să aibă asupra sa cardul 
de sănătate. "Cardul va fi trecut prin 
cititorul de card din cabinetul medicului iar 
pacientul îşi va introduce codul pin. 
Medicul, numai cu acordul pacientului, va 
înscrie pe card eventualele boli grave — 
cum ar fi cancer, diabet, fie transplant de 
organe. Prin caddul naţional de sănătate 

se va verifica efectuarea serviciilor 
medicale de către furnizorii acestor 
servicii", a declarat pentru AGERPRES 
preşedinta Federaţiei Naţionale a 
Patronatelor Medicilor de Familie, Doina 
Mihăilă. 
 
Cardul poate fi folosit atât la medicul de 
familie, cât şi la un specialist sau în spital. 
Până în prezent, cardul a fost pilotat pe un 
eşantion de 8.000 de persoane care 
făceau dializă. 

Structura noul an şcolar 
2014-2015 

       Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Noul an şcolar din învăţământul preuniversitar, care începe 
luni 15 septembrie 2014 va avea, în medie, 36 de săptămâni 
însumând 177 de zile de şcoală. 
 
Potrivit ordinului Ministerului Educaţiei, anul şcolar 2014-2015 
este structurat pe două semestre. Primul, care începe pe 15 
septembrie 2014 urmează să se încheie pe data de 30 
ianuarie 2015. Semestrul al II-lea, începe la data de 9 
februarie 2015 şi se încheie la data de 19 iunie 2015. Potrivit 
structurii noului an şcolar, în perioada 1-9 noiembrie, clasele 
din învăţământul primar (I-IV) şi cele din învăţământul 
preşcolar (clasa zero) sunt în vacanţă. În perioada 20 
decembrie 2015-5 ianuarie 2015, toate clasele vor avea parte 
de vacanţa de iarnă. O altă vacanţă este prevăzută în 
perioada intersemestrială, respectiv între 31 ianuiarie 2015 şi 
8 februarie 2015.  De asemenea, în peruioada 11-19 aprilie 
2015 va avea loc vacanţa de primăvară.  
 
Potrivit ordinului MEC, în perioada 6-10 aprilie 2015, din 
semestrul al doilea unităţile de învăţământ vor organiza 
săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi 
extraşcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.  
 
Documentul privind structura anului şcolar 2014-2015 prevede 
o serie de precizări punctuale cu privire la structura anului 
şcolar pentru clasele terminale, pentru cele cuprinse în 
învăţământul tehnologic şi profesional etc. 
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Lucrările artistice inspirate de tabăra de creaţie “Ianza Art” 
de la Petroşani prind contur 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Câteva trunchiuri de fag puse 
la dispoziţie de către omul de 
afaceri Emil Părău şi alese 
“pe sprânceană”, după criterii 
numai de ei ştiute, de către 
artiştii prezenţi în tabăra de 
creaţie “Ianza Art” de la 
Petroşani se transformă, pe 
zi ce trece în viitoarele lucrări 
artistice care vor înobila 
diferite zone publice ale 
acestui oraş.  
 
Lucrările se conturează pe zi 
ce trece - chiar sub ochii 
celor curioşi veniţi în Parcul 
central “Carol Schreter” să 
vadă cum se naşte o operă 
de artă - inspirate de talentul 
artiştilor invitaţi anul acesta 
în inedita tabără de creaţie 
organizată de Fundaţia 
“Ianza Art Inter-Cultural”. În 
ultimele 10 zile, artiştii au 
lucrat cu spor, în ciuda vremii 
neprielnice şi a 
temperaturilor nepotrivite 

pentru astfel de experimente 
artistice, animaţi însă de 
dorinţa de a-şi pune 
amprenta pe lucrările care 
vor da o nouă identitate 
diverselor locaţii publice ale 
Petroşaniului.  
 
În paralel, în atelierele de 
creaţie de la Petroşani, 
pictorii participanţi la tabăra 
de creaţie de la Petroşani 
înobilează pânzele care vor 
face deliciul iubitorilor de artă 
la vernisajul ediţiei din acest 
an a taberei de creaţie “Ianza 
Art” de la Petroşani, 
eveniment care va avea loc 
joi, 11 septembrie 2014, 
începând cu ora 18,00 la 
galeria de artă “Ianza” din 
Petroşani (vizavi de sediul 
CEH).  
 
Cum graţie minunilor erei 
digitale, fiecare etapă a 
taberei de creaţie se 
derulează “live”, lăsăm şi noi 
imaginile să vorbească. 
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Ţebea, între istorie, politică şi folclor 
       Ilie PINTEA / RRA 
 
Peste patru mii de oameni au 
participat duminică la Ţebea la 
serbările dedicate memoriei 
revoluţionarului paşoptist 
Avram Iancu, de la a cărui 
moarte se împlinesc, la 10 
septembrie, 142 de ani. 

Manifestările au început cu o 
ceremonie militară şi au 
continuat cu o slujbă de 
pomenire la mormântul eroului 
naţional. În cadrul ceremoniei 
militare, a avut loc decorarea 
drapelului de luptă al 
Batalionului 26 Vânători de 
Munte "Avram Iancu" din Brad, 
cu Ordinul Virtutea Militară în 
grad de Cavaler cu însemn 
militar pe timp de pace, oficiată 
de generalul de brigadă Adrian 
Ponea, comandantul Divizie 4 
Gemina. 

Evenimentul a fost urmat 
deceremonialul religios, oficiat 
de un sobor de înalte feţe 
bisericeşti şi depunerea de 
coroane la mormântul lui Avram 
Iancu, de către numeroasele 
delegaţii ale autorităţilor locale 

şi judeţene, ale partidelor 
politice dar şi ale unor instituţii. 
Printre personalităţile prezente 
la sărbătoarea din acest an de 
la Ţebea s-au numărat şi câţiva 
lideri ai partidelor politice, 
precum candidaţii la preşedinţie 
Klaus Iohannis şi Elena Udrea. 

Un moment special în cadrul 
ceremonialului din Cimitirul 

Europilor a fost prezenţa unei 
delegaţii a moţilor din comuna 
Horea, care au venit cu 
tulnicele şi au intonat "Marşul 
lui Iancu", printre ei aflându-se 
şi câţiva dintre salvatorii 
victimelor accidentului aviatic, 
care a avut loc în zona comunei 
Horea cu ceva vreme în urmă. 

Serbările naţionale de la Ţebea 

au oferit, ca în fiecare an, un 
amplu spectacol de muzică 
populară, oferit de Centrul 
Judeţean pentru Promovarea şi 
Conservarea Tardiţiilor 
Populare din Hunedoara,  
concert în cadrul căruia au 
urcat pe scenă aproape 20 de 
interpreţi consacraţi ai muzici 
populare româneşti.  

Politicienii au făcut tradiţionala “baie de mulţime” la serbările moţilor  
      Lucian ISPAS 
 
Alături de majoritatea personalităţilor din 
viaţa politică a judeţului Hunedoara, lideri 
politici precum Elena Udrea, Klaus 
Iohannis, Emil Boc, Dan Diaconescu, Vasile 
Blaga sau Gheorghe Funar s-au numărat 
printre cei care au optat anul acesta pentru 
tradiţionala “baie de mulţume” prilejuită de 
serbările moţilor de la Ţebea dedicate 
memoriei celui care a fost Avram Iancu.  
 
Aflat pentru prima oară la serbările de la 
Ţebea, candidatul ACL la funcţia supremă 
în stat, Klaus Iohannis a declarat că: "Am 
fost invitat aici de domnul preşedinte Moloţ, 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi sunt foarte bucuros că am dat 
curs acestei invitaţii. Este un eveniment 
emoţionant şi sunt bucuros că am putut să 
particip astăzi aici la aşa o zi frumoasă. 
Sunt foarte impresionat de ospitalitatea, de 
căldura cu care am fost primit, am simţit 
bucuria oamenilor cu care m-am întâlnit. 
Am putut să le strâng mâna unor oameni, 

unor români adevăraţi care au venit astăzi 
la Ţebea." Iohannis a avuit parte de o 
primire călduroasă în Ţara Moţilor, unde i s-
a cântat chiar “La mulţi ani !” şi i-a fost 
adresată urarea: “Să ne trăiţi, domnule 
Preşedinte !” 
 
Nici liderul PMP, Elena Udrea, nu a pierdut 
ocazia de a face declaraţii politice la Ţebea, 
chiar dacă la contactul cu cetăţenii a avut 
parte şi de aplauze, dar şi de huiduieli. "E 
un moment important şi faptul că din ce în 
ce mai mulţi români vin aici cred că arată 
nevoia pe care România o are de lideri 
patriotici, lideri care să aibă românismul şi 
naţionalismul în suflet, români care aşteaptă 
de la cei care îi conduc să aibă grijă de ţară, 
să aibă grijă de popor. Cred că momentul 
prin care trece România astăzi este unul în 
care avem nevoie de unitate. Avem nevoie 
de lideri care să nu mintă, de lideri care să 
îşi iubească ţara, să îşi iubească poporul şi 
eu cred că sunt mulţi români care pot 
construi o ţară frumoasă în care să ne fie 
drag tuturor să trăim", a spus Elena Udrea. 
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Într-o zi de 3 ianuarie, în  anul 
1871, la Binghamton, New 
York, un chimist pe numele său 
Henry W. Bradley patenta 
oleomargarina, un înlocuitor al  
untului. Cu toate acestea, prima 
reţetă de margarină alimentară 
a fost creată de fapt cu 3 ani 
mai devreme, în 1869, de către 
omul de ştiinţă francez 
Hippolyte Mege Mourier.  
 
Tehnologia actuală de fabricare 
a popularului surogat de unt a 
fost stabilită în zona germanico-
scandinavă în primii ani ai 
secolului XX. Procedura 
chimică de obţinere a 
margarinei constă în 
hidrogenarea partială a 
uleiurilor vegetale  din floarea 
soarelui sau rapiţă, urmată de 
emulsionarea cu apă, până la 
obţinerea unei compoziţii 
asemănătoare untului, cu un 

procent de grăsime de 65-80%. 
 
Cel de-al Doilea Război Mondial 
a dus la creşterea consumului 
de margarină, fapt care a 
necesitat căutarea de noi soluţii 
pentru producerea untului 
vegetal. Pentru că margarina a 
devenit un produs popular în 
alimentaţia copiilor, autorităţile 
sanitare au impus adăugarea 
unui complex de vitamine A şi 
D, pentru dezvoltarea acestora.  
 
Avantajul margarinei, faţă de 
unt şi untură, îl constituie 
absenţa colesterolului, 
compensată însă de  
dezavantajul constând în 
prezenţa acidului elaidic care 
apare în urma reacţiei 
secundare din timpul 
hidrogenării uleiurilor.  
 
Tot cam în aceeaşi perioadă de 
timp, în SUA era patentată o 
altă invenţie care avea să 
devină extrem de populară în 
întreaga lume, în special în  
rândul copiilor şi tinerilor. Într-o 
zi de 28 decembrie din anul 
1869, dentistul William Finley 
Semple din Mount Vernon, 
Ohio-SUA primea un patent 
pentru guma de mestecat, 

obţinând  
certificatul de  
invenţie cu  
numărul 98.304 
al S.U.A.  
 
Istoria gumei de 
mestecat, este, 
însă, la rândul ei, 
una mult mai  
veche. Se ştie 
deja că grecii  
antici mestecau "mastic" - o 
gumă facută din răşina  
copacului mastic. La fel de ştie 
că mayasii mestecau o gumă  
făcută din seva copacului  
sapodilla. Indienii din America 
de Nord rumegau uscătura din 
molid şi au transmis acest  
obicei coloniştilor care făceau 
gumă de mestecat din uscătură 
de molid şi ceară de albine.  
În 1848, John B. Curtis a făcut 
şi a vândut prima guma de 
mestecat, denumită State of 
Maine Pure Spruce Gum 
(Guma Pură de Molid a Statului 
Maine). În 1850, Curtis a  
început să comercializeze gume 
din parafină cu diverse arome, 
care deveneau pe zi ce trece 
mai populare decât guma din 
molid. În 1869, Antonio Lopez 
de Santa Anna i-a prezentat lui 

Thomas Adams produsul 
“Chicle”, iar acesta a patentat 
aparatul de producere a gumei 
de mestecat în 1871. Mai târziu, 
în 1888 o gumă Tutti-Frutti, 
lansată de Thomas Adams a 
devenit prima gumă care a fost 
vândută în automate cu fise 
pentru dulciuri, în New York. 
Prima gumă de mestecat care 
făcea şi baloane a fost  
inventată de Frank Henry Fleer 
în 1906. A botezat-o Blibber-
Blubber. Reţeta a fost  
înbunătăţită mai târziu de  
Walter Diemer care a numit 
invenţia sa Double-Bubble.  
 
În prezent, un producător de 
gumă din Japonia susţine că a 
descoperit o gumă de mestecat 
care poate să mărească sânii şi 
să tonifieze musculatura.  
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Universitatea din Petroşani, o şansă pentru 
Valea Jiului  

     Lucian ISPAS 
 
Directorul Departamentului de 
Management, Ingineria Mediului şi 
Geologie din cadrul Facultatii de Mine a 
Universităţii din Petroşani, Eduard 
Edelhauser, a făcut, săptămâna trecută, un 
apel la toti cei care doresc să-şi 
completeze studiile, să aleagă 
universitatea din Valea Jiului.  
 
El i-a îndemnat pe tineri să aleagă 
specializările inginereşti, la care sunt încă 
disponibile un număr însemnat de locuri, 
pentru sesiunea de toamnă a examenului 

de admitere. “Aşa cum am obişnuit 
comunitatea locală, în calitatea mea de 
director de department fac un apel la 
tineri, dar şi la potenţialii studenţi maturi, 
aşa cum sunt ei numiţi în documente ale 
UE, să aleaga Universitatea din 
Petroşani. Iar în cadrul acesteia cred că 
ar trebui să îşi dorească să devină 
studenţi ai specializărilor coordonate de 
Departamentul de Management, 
Ingineria Mediului şi Geologie. Prin acest 
mesaj, doresc să mă adresez tuturor 
locuitorilor Văii Jiului, pentru că 
învăţământul superior nu se adresează 
doar tinerilor absolvenţi de liceu, ci şi 
acelora care doresc să se perfecţioneze 
pentru a-şi maximiza sansele de reuşită 
într-o economie aflată în mutaţii 
profunde. Specializările chiar dacă sunt 
inginereşti, nu sunt dedicate preponderent 
celor de sex masculin. Sunt 

multidisciplinare, înglobând concepte de 
inginerie şi economie, şi ofera oportunităţi 
de angajare pe piata muncii", a declarat 
directorul Edelhauser. 
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     Tiberiu VINŢAN 
 
Multe sunt pe Pământ locurile în 
care Mama Natură a hărăzit 
lucruri frumoase, capabile să-ţi 
încânte lumina ochilor cu 
peisaje desprinse parcă din 
ireale basme, dar puţine sunt 
locurile în care Dumnezeu a 
făurit oamenilor, pe lumea 
aceasta, câte un colţ de Rai.  
 
Am descoperit un astfel de loc, 
dincolo de Dunăre, aproape de 
graniţa care desparte astăzi trei 
ţări desprinse din fosta 
Iugoslavie: Croaţia, Bosnia-
Herţegovina şi Serbia. Aici, 
ascunse în inima unei păduri 
seculare se află unicele şi 
spectaculoasele lacuri Plitvice 
sau, pe numele lor de origine (în 
croată), Plitviče Jezera.  
 
Născute din zbuciumul apelor 
râului Korana la trecerea sa 
printr-un canion de calcare lung 
de circa 3 kiometri, cele 5 lacuri 
ale Parcului Natural Plitvice 
(declarate monument al naturii 
de UNESCO) înconjurate de 
creste falnice şi o vegetaţie 
luxuriantă constituie astăzi o 
minune a naturii, un colţ de rai 
pe care turişti din întreaga lume 
vin să-l descopere şi să-l 
imortalizeze pe peliculă  
fotografică sau de film.  
 
Parcul Natural Plitvice din  
Croaţia a fost amenajat încă din 

1949 drept arie naturală 
protejată, dar oamenii se pot 
acum bucura din plin de 
frumuseţile acestuia, graţie unei 
excelente amenajări turistice, pe 
trasee marcate, cu poteci de 
piatră şi alei construite din 
bârne de lemn, care pun în 
valoare spectacolul naturii pe 
întreaga suprafaţă de 294,82 
kmp ai complexului peisagistic 
de la Plitvice Jezera. În plus, 
frumuseţea traseului turistic 
este completată de o  
fascinantă traversare cu 
vaporaşul a celui mai mare 
dintre lacuri.  
 
Cei îndrăgostiţi de natură pot 
descoperi aici un adevărat Rai, 
unde schimbările anotimpurilor 
se transformă în tot atâtea 
magistrale opere de artă şi chiar 
schimbările din cursul unei 
singure zile prezintă ochiului un 
spectacol de lumină şi culoare 
absolut fascinant. Lacurile 
Plitvice nu sunt niciodată la fel, 
culorile, umbrele arborilor şi ale 
stâncilor se schimbă în 
permanenţă, la fel cum 

vegetaţia arborilor seculari care 
le înconjoară oferă, în fiecare zi, 
un spectacol aparte.  
 
Ori de câte ori ai trece de 
“Poarta Raiului” de la intrarea în 
Parcul Natural Plitvice, măreţia 
naturii te surprinde la fel de 
plăcut. Cei care şi-au făcut deja 
din această destinaţie turistică 
un adevărat loc de pelerinaj 

spun că toamna este cel mai 
frumos anotimp pentru a vizia 
complexul natural de la Plitvice.  
Câteva milioane de turişti  
poposesc aici anual, în special 
ca “haltă” a drumului lor spre o 
altă destinaţie turistică de 
excepţie a Croaţiei, coasta 
dalmată a Mării Adriatice, atraşi 
de miracolul dumnezeiesc al 
locurilor.  
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Turiştii care străbat astăzi cu 
uimire, uneori într-o aglomeraţie 
care impune mersul “în şir indian”, 
canionul, aproape că nu-şi pot 
crede ochilor că o astfel de 
minune a naturii era, în urmă cu 
mai puţin de 300 de ani, 
inaccesibilă şi necunosută, 
amintită doar de legendele 
otomane care vorbeau despre 
existenţa, în hăţişul pădurilor 
seculare ale Croaţiei, a “Grădinilor 
Diavolului”.  
 
Mai târziu, când zona pârâului 
Korana a trasat pe harta Europei 
graniţa Imperiului Habsburgic, se 
spune că aici a fost construită o 
casă imperială. Pe locul în care se 
presupune că a existat aceasta, a 
fost construit un modern complex 
hotelier, unde se află una din cele 
două porţi de intrare în perimetrul 
vizitabil al lacurilor.  
 
Curgerea apelor pârâului  
Korana a creat aici, în timp, câteva 
zeci de cascade, între cele 5 mari 
ochiuri de apă care formează 
iezerele Plivice. Cascadele au de 
la dimensiunea caracteristică 
simplei curgeri a unui râu de 
munte până la înălţimi de 85 de 
metri, formând o perdea de apă 
strălucitoare care umple oglinda 
cristalina a lacurilor în care 
strălucesc peşti care vin la mal, 
sub ochii turiştilor, zbenguindu-se 
în faţa acestora ca la circ.  
 
Turul lacurilor Plitvice se face în 
mare parte pe jos şi cu vaporaşul 
sau cu trenuleţul panoramic. Deşi 
presupune un efort serios, oferă o  
binemeritată răsplată pentru cei 
care vin să le descopere 
frumuseţea, transformând o zi de 
viaţă într-o adevărată experienţă a 
Paradisului de pe Pământ. În plus, 
sutele de pensiuni turistice şi 
restaurante cu specific croat, în 
care te îmbie meniuri 
pantagruelice, dar cu un gust 
excelent, sunt tot atâtea motive 
pentru a determina turistul care 
descoperă acest colţ de Rai,  
să-şi înscrie în agendă acest loc, 
care trebuie revăzut o dată, şi încă 
o dată, şi încă o dată... 



14 

este o marcă înregistrată a  

Publicaţia 

Afaceri în Valea Jiului 
ISSN 1842-4473 

SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL 
CUI: RO-13603933; RC: J/20/736/2000 

 Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 
 Telefon: 0254-513.406 
 Fax:       0354-814.018 
 E-mail:exclusivmediagroup@gmail.com 
 Web: www.afacerivj.wordpress.com 

Director-Redactor şef: Tiberiu VINŢAN 
Telefon mobil: 0722-554.809 
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com  

Editor: Luminiţa ANDRONACHE 
Telefon mobil: 0724-020.474 

Contabil şef: Gheorghiţa CAŢAN 
Grupul de presă Exclusiv este membru al: 

Patronatului Presei din România (ROMEDIA) 

Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU 

DIVERTISMENT 

În ţările din nord-vestul Europei, 
oamenii nu pot concepe niciun mic 
dejun fără un ou. Miraculoasa 
celulă constituie un răsfăţ culinar şi 
o sursă bogată în proteinele şi 
vitaminele necesare pentru a face 
faţă activităţilor de peste zi. 
Bunăoara, în Olanda, oul este 
nelipsit de la masa de dimineaţă şi 
asta nu doar în cochetele pensiuni 
turistice, ci şi în bucătăria 
localnicilor. Fie că este vorba 
despre un banal ou fier moale sau 
tare, fie că este vorba despre o 
felie de pâine friptă în ou, fie că 
este vorba despre recunoscuta 
omletă, oul este o delicatesă 
demnă de statutul de regină 
culinară a micului dejun pentru 
olandezi.  
Din acest festin culinar de mic 
dejun, am cules pentru 
dumneavoastră o interesantă 

reţetă de omletă cu legume. Pentru 
prepararea acesteia aveţi nevoie 
de un ardei gras roşu, 3 ciuperci şi 
o roşie, preucum şi, în mod 
evident, de câteva ouă. Mai întâi, 
se pun la înăbunşit într-o tigaie 
unsă cu ulei, legulemele şi 
ciupercile, tăiate în felii subţiri, 
după care se adaugă peste 
acestea, 3-4 ouă bătute bine cu 2-
3 linguri de lapte proaspăt, o 
linguriţă de făină şi sare după gust. 
După ce omleta s-a rumenit bine 
pe o parte, aceasta se întoarce cu 
o paletă de lemn pe cealaltă parte. 
Când este gata, omleta se 
răstoarnă pe un platou ornat 
frumos cu salată verde şi câteva 
felii de roşie, iar deasupra se rade 
un strat generos de brânză 
telemea sau caşcaval, ca să 
respectăm tradiţia culinară 
olandeză.  

Desigur, pentru realizarea unei 
omlete olandeze, putem la fel de 
bine folosi orice alte combinaţii de 
legume, după gusturi şi preferinţe 
sau, ca să dăm puţină savoare 
produsului, putem proceda în stil 
bavarez, adăugând reţetei noastre 
câteva felii de bacon şi un grăunte 
de usturoi. În fine, pentru a-i da o 
faţă autentic românească, reţeta 
cere şi o suplimentare de 
ingredinte, cu câteva cuburi de 

slăninuţă afumată, cârnăciori şi/
sau salam. 
Indiferent de cum îl preparaţi, oul 
rămâne însă un aliment extrem de 
generos pentru orice gusturi 
culinare, uşor de preparat şi un mic 
dejun foarte consistent. Că nu 
degeaba se spune în popor că un 
ou fiert sau fript este echivalentul 
în calorii al unui vagon întreg de 
varză crudă. 
Poftă bună ! 

 

Omletă cu legume  
şi alte cele 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
La o covrigărie, un scoţian întreabă 
vânzătorul: 
- Cât costă un covrig ? 
- 1 leu. 
- Ei bine, atunci daţi-mi cinci covrigi. 
Scoţianul primeşte covrigii şi-i întinde 
vânzătorului o bancnotă de un lei... 
- Şi restul ?... Întreabă acesta 
contrariat. 
- Ei, lasă restul. Păstreză-l tu ! 
*** 
Într-o dimineaţă, un salariat ce venea 
pe jos la muncă, îşi vede şeful în 
parcarea instituţiei, coborând dintr-o 
frumuseţe de Mercedes nou-nouţ. 
- E foarte tare maşina asta, şefu! 
exclamă salariatul. 
Şeful se apropie, îi pune prieteneşte o 
mână pe umăr şi îi spune: 
- Ei bine, dacă o să faci eforturi, 
munceşti din greu şi o să stai peste 
program, anul viitor o sa îmi iau una şi 
mai tare !  
*** 
Ion şi Maria făceau dragoste pasional. 

La un moment dat, Ion exclamă: 
- Maria, eşti divină ! 
La care Maria, calmă, răspunde: 
- Ba, di vină suntem amândoi, Ioane !  
*** 
Într-o dimineaţă, la uşa unui cetăţean 
bate cineva: - Deschideţi, poliţia! 
- Aha... şi ce vreţi? se aude de pe 
partea cealaltă a uşii. 
- Să vorbim! 
- Câţi sunteţi? 
- Doi! răspunde poliţistul. 
- Şi de ce nu vorbiţi între voi?  
*** 
O blondă intră într-un restaurant şi 
cere o pizza şi o Cola dietetică. 
Chelnerul notează, apoi o întreabă:  
- Pizza o doriţi în patru sau opt bucăţi? 
- În patru, vă rog. Nu pot mânca opt, 
este prea mult...  
*** 
O tânără îi explică alteia o aventură:   
- Erau doi, dar unul era în stare de 
ebrietate şi celălalt nu era în stare de 
nimic. 

Catrene cu... tâlc 

Vecina de cearceaf, semne-mi făcea 
Să mă arunc cu dumneaei în mare, 
Dar apăru, intempestiv, nevastă-mea 
La timp, precum colacul de salvare. 

de Gheorghe Niculescu 

Estivală 
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Primarii Văii Jiului solicită conducerii Apa Serv noi măsuri 
care să poată menţine preţul actual pentru apa potabilă 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Dezbaterile pe tema creşterii 
preţului apei potabile în Valea 
Jiului, care au ţinut capul de 
afiş al evenimentelor din ultima 
perioadă din Valea Jiului, au 
determinat, în cele din urmă, o 
abordare serioasă şi 
aprofundată din partea factorilor 
de decizie în această 
chestiune. 

Astfel, luni, 1 septembrie 2014, 
la sediul Apa Serv Valea Jiului 
a avut loc o întâlnire între 
conducerea executivă a 
operatorului de apă şi primarii 
localităţilor din Valea Jiului, 
care sunt de altfel şi membri ai 
asociaţiei de dezvoltare 
intracomunitară care 
patronează societatea Apa 

Serv. 

Primarii au solicitat conducerii 
Apa Serv să ia măsuri drastice 
de stopare a furturilor de apă 
din reţeaua publică, indiferent 
de funcţia celor care se 
pretează la acest lucru. De 
asemenea, directorului general 
Costel Avram i s-a cerut să 
adopte noi măsuri de reducere 
a pierderilor, inclusiv prin 
recuperarea creanţelor de la 
persoanele fizice şi juridice 
debitoare şi adoptarea, în 
continuare, a unor măsuri de 
eficientizare a activităţii astfel 
încât să nu fie afectate sau 
blocate fondurile europene care 
vizează modernizarea 
sistermului de apă şi canalizare 
din Valea Jiului. 

În cadrul acestei întâlniri, 
primarii Văii Jiului, cât şi 
directorul general al Apa Serv, 
Costel Avram, s-au declarat 
împotriva scumpirii preţului apei 
în Valea Jiului, însă au precizat 

că vor analiza posibilitatea 
ajustării tarifelor de operare cu 
rata inflaţiei. Cert este că, în 
perioada imediat următoare, 
preţul apei în Valea Jiului este 
un subiect închis. 

Ministerul Sănătăţii a răspuns “prin fapte” sesizării făcute de 
deputatul Monica Iacob-Ridzi pe tema lipsei din spitale a 
vaccinului hepatitic de tip B 
       Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
De multă vreme nu s-a mai întâmplat ca o 
sesizare a unui parlamentar să primească, 
după doar 24 de ore nu un răspuns în 
scris, ci unul prin fapte concrete. “Minunea” 
s-a petrecut în primele zile ale săptămânii 
trecute când, la scurt timp după ce 
deputatul Monica Iacob Ridzi a depus în 
Camera Deputaţilor o interpelare adresată 
ministrului Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, pe 
tema lipsei din spitale a vaccinului 
împotriva hepatitei B, serul imunizant a fost  
livrat de urgenţă în toate unităţile medicale 
cu responsabilitate din judeţul Hunedoara. 
 
În prima zi a noii sesiuni parlamentare, 
deputatul Monica Iacob Ridzi sesiza 
Ministerul Sănătăţii asupra faptului că “deja 
câteva sute de nou-născuţi din judeţul 

Hunedoara au părăsit unităţile spitaliceşti 
fără să le fi fost administrat acest vaccin, 
riscul de îmbolnăvire al acestora cu virusul 
hepatitei B fiind unul real şi îngrijorător. 
Deşi vaccinul se găseşte în farmacii, mulţi 
părinţi, în mod special din Valea Jiului, 
zona pe care o reprezint în Parlament, care 
este una cu probleme sociale deosebite, 
nu-şi pot permite să-l achiziţioneze contra 
cost. În acelaşi timp, nu cred că este corect 
ca un vaccin a cărui administrare este 
cuprinsă în pachetul de servicii medicale 
de bază să nu fie asigurat pentru toţi cei 
care trebuie să beneficieze de această 
imunizare.” 
 
De data aceasta, reacţia Ministerului  
Sănătăţii a fost promptă. Conform unui 
comunicat de presă al Direcţiei Judeţene 

de Sănătate Publică Hunedoara, încă din 
data de 2 septembrie au fost recepţionate 
800 de doze de vaccine hepatitic B  
pediatric de la producător, acestea fiind 
puse la dispoziţia unităţilor medicale şi a 
medicilor de familie din localităţile judeţului 
Hunedoara începând cu data de  
4 septembrie.  
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“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

      AGERPRES 
 
Gigantul IT chinez Baidu a realizat un dispozitiv inteligent, 
de forma unei baghete, capabil să analizeze conţinutul 
mâncării, scrie agenţia France Presse, citată de Agerpres.  
Ideea unei baghete inteligente a fost primită cu entuziasm, 
fapt ce a determinat gigantul IT să se gândească serios 
asupra acestei chestiuni, potrivit unui purtător de cuvânt al 
companiei Baidu pentru AFP. 
 
Noua etapă de dezvoltare a produsului a fost introdusă în 
această săptămână de compania chineză sub forma unui 
videoclip edificator. Baghetele care conţin senzori 
electronici au fost introduse succesiv în numeroase vase 
care conţineau ulei de bucătărie. Senzorii de pe acestea 
analizează temperatura şi compoziţia uleiului, iar un 
smartphone care este conectat la baghete afişează 
informaţiile recepţionate. Dacă uleiul este nepotrivit pentru 
consum se aprinde un led roşu de pe baghete. Aceste 
baghete inteligente nu au fost încă lansate pe piaţă. 

Detector pentru alimentele periculoase 

Cum a evoluat venitul românilor raportat la puterea de cumpărare ? 

        Lucian ISPAS 
 
Potrivit unui studiu realizat de 
jurnaliştii de la situl hotnews.ro, 
în baza datelor statistice 
comunicate de Institutul 
naţional de Statistică, românii 
pot achiziţiona din salariul 

mediu înregistrat la finele lunii 
iulie 2014 exact 12,5 grame de 
aur. Pentru a înţelege exact 
cum stau lucrurile în economia 
românească, o analiză 
comparativă a jurnaliştilor de la 
agenţia de presă menţionată ne 
arată că, în 1970, spre 
exemplu, cu aceaşi bani, 
românii puteau achiziţiona 169 

de grame de aur. Iar lucrurile se 
pare că stăteau mult mai bine 
chiar şi 1953, când cu aceaşi 
bani se putea achiziţiona de 
două ori mai mult aur decât 
astăzi.  
 
Potrivit statisticii oficiale, la nivel 
general, în luna iulie 2014, 
câştigul salarial mediu nominal 
net a fost de 1719 lei, în 
creştere faţă de luna 
precedentă cu 32 lei (1,9%). 
Valorile cele mai mari ale 
câştigului salarial mediu 
nominal net s-au înregistrat în 
domeniile extracţiei petrolului 
brut şi al gazelor naturale (4562 
lei), iar cele mai mici în hoteluri 
şi restaurante (1011 lei).  


