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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); 

INFORMAŢIE 

Şi poliţiştii hunedoreni marchează 
“Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” 
    Lucian ISPAS 
 
În perioada 29 septembrie – 
3 octombrie a.c. se va derula, 
la nivel naţional, cea de-a 
noua ediţie a evenimentului 
„Săptămâna Prevenirii 
Criminalităţii”, în cadrul căruia 
vor fi abordate cinci paliere 
de interes instituţional: 
delincvenţa juvenilă, 
victimizarea minorilor, 
furturile, infracţiunile comise 
cu violenţă şi siguranţa 
rutieră. 
 
În judeţul Hunedoara poliţiştii 
structurii de analiză şi 
prevenirea a criminalităţii  
şi-au planificat diverse 
activităţi, în funcţie de 
grupurile ţintă vizate şi de 
tipul mesajelor preventive ce 
vor fi promovate pentru 
conștientizarea populaţiei cu 
privire la importanţa adoptării 
unor conduite antivictimale şi 
antiinfracţionale. În 
organizarea şi derularea 
acestor acţiuni au fost 
cooptaţi parteneri din diverse 
domenii: autorităţi locale, 
unităţi de învăţământ, 

societăţi comerciale, 
organizaţii 
neguvernamentale, instituţii 
guvernamentale şi mass-
media. 
 
Astfel, în cadrul seminariilor, 
meselor rotunde și întâlnirilor 
organizate vor fi discutate 
aspecte privind delincvenţa 
juvenilă, violenţa în şcoli, 
victimizarea minorilor, 
periculozitatea consumului de 
droguri, traficului de 
persoane, precum şi despre 
siguranţa rutieră. În cadrul 

acestor poliţiştii hunedoreni 
se vor întâlni cu elevi, părinţi, 
profesori şi directori ai 
unităţilor de învăţământ, 
persoane în vârstă,  
administratori de societăţi 
comerciale şi de imobile şi 
reprezentanţi ai comunităţilor 
multiculturale. 
 
Citiţi, în ediţia on-line a 
ziarului nostru, programul 
complet al activităpţilor 
derulate de poliţiştii 
hunedoreni în cadrul acestui 
eveniment. 

Conducerea SC APA SERV VALEA 
JIULUI Petroşani este alături de 
domnul director general Costel 
Avram în aceste momente grele 
pricinuite de pierderea mamei sale şi 
exprimă sincere condoleanţe familiei 
îndoliate. Dumnezeu să o odihnească 
în pace ! 
*** 
Împreună cu domnul director general 
Costel Avram am înţeles că la Apa 
Serv suntem cu toţii o mare familie. 
De aceea, împărtăşim cu toţii durerea 
domnului director Costel Avram la 
momentul despărţirii pentru 
totdeauna de scumpa sa mamă şi ne 
rugăm ca Dumnezeu să o 
odihnească în pace. Sincere 
condoleanţe familiei Avram.  

Colectivul  
SC Apa Serv Valea Jiului Petroşani 

*** 
Organizaţia PNL Petrila exprimă 
sincere condeleanţe domnului 
preşedinte Costel Avram şi familiei 
pentru pierderea mamei sale. 
Dumnezeu să o ierte şi să 
odihnească în pace ! 
*** 
 Echipa grupului editorial Exclusiv 
Media Group şi familia Vinţan 
adresează sincere condoleanţe 
domnului Costel Avram şi familiei 
acestuia, în momentele grele ale 
pierderii mamei.  
Dumnezeu să o odihnească în pace !  
*** 
Familia Sebastian Avram, cu durere 
în suflet anunţă decesul celei care a 
fost o mamă iubitoare şi o bunică de 
excepţie. Dumnezeu să o odihnească 
în pace ! 
*** 
Familia Claudiu şi Rodica Moldovan 
este alături de familia Sebastian 
Avram în aceste clipe  
grele pricinuite de decesul mamei. 
Dumnezeu să o odihnească în linişte 
şi pace ! 
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De astăzi au intrat în vigoare noi reguli şi noi sancţiuni 
pentru şoferi 
       Lucian ISPAS 
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 
195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice a fost 
modificată şi completată printr-o 
altă ordonanţă adoptată de 
Guvern şi publicată în Monitorul 
Oficial din 29 august. 
Prevederiule acestei ordonanţe, 
cu referire la Codul rutier au 
intrat în vigoare din data de 28 
septembrie. Una dintre cele mai 
importante completări aduse 
legislatiei rutiere aduce 
sanctiuni pentru şoferii care nu 
transportă copiii în condiţii de 
siguranţă. 
 
Astfel, va fi sanctionată cu trei 
puncte de penalizare 
“nerespectarea obligatiei 
conducatorului de autovehicul 
de se asigura că persoanele 
minore poartă centuri de 
siguranţă sau sunt transportate 
în dispozitive de fixare în 
scaune pentru copii 
omologate”. La asta se adaugă 
patru sau cinci puncte de 
amendă, care înseamnă, în 
bani, 360 sau 450 de lei, ţinând 
cont că un punct de amendă 
este 90 de lei în prezent. 
Amenda se reduce la jumătate 
dacă este plătită pe loc.  
 

Practic,noutatea o reprezintă 
sancţionarea şoferului care 
transportă copii fără 
respectarea regulilor de 
siguranţă. Regulile existau şi 
până acum în Codul rutier care 
prevede scaun special pentru 
copiii până în trei ani şi centura 
de siguranţă pentru cei de până 
la 12 ani -, însă nu exista 
posibilitatea de a sancţiona 
direct şoferul autovehicului, 
pentru nerespectarea acestor 
reguli, a precizat, pentru 
Mediafax, şeful Direcţiei Rutiere 
din Poliţia Română, comisarul 
şef Florin Bracea. 
 
Aceeaşi sancţiune o vor primi 
de acum şi şoferii care 
transportă copii în vârstă de 
până la 3 ani în autovehicule 
care nu sunt echipate cu 
sisteme de siguranţă, cu 
excepţia celor destinate 
transportului public de 
persoane, precum şi a 
taxiurilor, dacă în acestea din 
urma ocupă orice alt loc decât 
cel de pe scaunul din faţă.  
 
“Copiii cu vârsta de peste 3 ani, 
având o înălţime de până la 
150 cm, pot fi transportaţi în 
autovehicule care nu sunt 
echipate cu sisteme de 
siguranţă doar dacă ocupă, pe 

timpul transportului, orice alt loc 
decât cel de pe scaunul din 
faţă”, mai prevede noul act 
normativ. Mai mult, şoferii 
autovehicule având locuri 
prevăzute prin construcţie cu 
centuri de siguranţă trebuie să 
informeze pasagerii cu privire la 
obligaţia legală de a le purta în 
timpul circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Noua legislaţie rutieră aduce 
noutăţi şi în ceea ce priveşte 
locul unde se poate face 
recoltarea mostrelor biologice. 
Astfel, acestea vor putea fi 
recoltate şi în ambulanţe cu 
medic în echipaj ori în 
autospeciale cu această funcţie 
aparţinând Serviciului Mobil de 

Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare (SMURD). 
“Medicul, asistentul medical sau 
persoana cu pregătire medicală 
de specialitate din echipajul 
ambulanţei sau autospecialei 
aparţinând SMURD, care 
intervine la evenimentele în 
legătură cu traficul rutier, poate 
recolta probe biologice în 
măsura în care prin aceasta nu 
se afectează acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă 
sau de prim ajutor, precum şi în 
situaţia în care persoana 
implicată într-un accident de 
circulaţie refuză transportul de 
urgenţă la o unitate sanitară 
sau starea sa de sănătate nu 
impune acest transport”, 
prevede ordonanţa. 

“Ziua Recoltei” a adus voie bună în rândul vulcănenilor 
      Lucian ISPAS 

Vineri şi sâmbătă, municipiul 
Vulcan a fost gazda unei noi 
ediţii a “Zilelor Recoltei”. Pe 
lângă producătorii invitaţi să-şi 
expună la vânzare “coşul” de 
produse specifice, autorităţile 
locale din municipiul Vulcan au 
pregătit, într-un parteneriat cu 
producătorul de spectacole 
artistice Ionuţ Drăgotesc două 
zile de spectacol de calitate 
pentru vulcăneni. Astfel, vineri, 
pe scena Zilelor Recoltei au 
urcat rapsozi îndrăgiţi ai 
cântecului popular românesc, în 
frunte cu Petrică Mâţu Stoian, 

iar duminică spectacolul pop-
folk-rock a adus pe scenă artişti 
în vogă, cap de afiş fiind de 
data aceasta trupa “Compact”. 

“Mă bucur că am putut găzdui 
în Vulcan o nouă ediţie a Zilelor 
Recoltei, cu atât mai mult cu cât 
evenimentul nu a presupus 
cheltuieli din partea 
administraţiei publice locale, în 
afara punerii la dispoziţie a 
spaţiului public pentru 
desfăşurarea evenimentului. 
Cred că şi în acest an, acest 
eveniment a fost unuol reuşit, 
fapt confirmat de numărul mare 
de cetăţeni care au participat, 

atât la cumpărăturile de sezon 
de la piaţă, cât şi la concertele 
în aer liber pe care ni le-au 
oferit producătorii acestui 

eveniment”, a declarat primarul 
municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile. 
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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 

Oraşul Uricani, al treilea din Valea Jiului care 
ar putea beneficia de un parc acvatic 
      Lucian ISPAS 
 
Potrivit unei decizii adoptate de Consiliul 
judeţean Hunedoara, la finalul lunii 
septembrie, oraşul Uricani este cel de-al 
treilea din Valea Jiului care ar putea 
beneficia de un parc acvatic de distracţie, 
dacă proiectul pe care autorităţile 
judeţene intenţionează să-l depună spre 
finanţare din fonduri europene, va fi 
aprobat.  
 
Potrivit documentaţiei aprobate de 
consilierii judeţeni, viitorul parc acvatioc 
de la Uricani, care ar urma să fie denumit 
“Bucura” va avea mai multe bazine de 
înot, tobogane de apă, piscine, bazine 
pentru copii, terenuri de sport, săli de 
fitness, de masaj şi saune. Proiectul 
prevede, de asemenea, construcţia unei 
microhidrocentrale care să asigure 
energia necesară pentru funcţionarea 
bazei de agrement. 
 
Iniţial, acest proiect a fost gândit de 
autorităţile judeţene pentru comunitatea 
locală din staţiunea turistică Geoagiu Băi, 
însă autorităţile locale de acolo au 
refuzat asocierea cu Consiliul judeţean 
Hunedoara, proiectul fiind astfel respins. 
La vremea respectivă, primarul oraşului 

Uricani, Dănuţ Buhăescu şi-a exprimat 
public intenţia de a accepta construcţia 
acestui parc acvatic la Uricani, chiar dacă 
alte două proiecte similare sunt deja 
aprobate pentru Petroşani şi Vulcan. “Nu 
ştim care va fi evoluţia viitoare a oraşului 
Uricani după 2018, dar în mod cert 
turismul va avea un rol determinant în 
dezvoltarea comunităţii noastre. În acest 
sens, cred că este o decizie foarte bună 
aceea de a accepta oportunitatea 
construcţiei unui parc acvatic şi la 
Uricani, mai ales că singura noastră 
contribuţie iniţială la derularea acestui 
proiect constă în punerea la dispoziţia 
Consiliului judeţean a terenului pe care 
va fi construit acest aqualand”, spune 
primarul oraşului Uricani.   

      Lucian ISPAS 
 
Printre zecile de mii de rămâni 
care au fost prezenţi la finalul 
săptămânii trecute în Piaţa 
Victoriei din Bucureşti, la 

evenimentul politic prilejuit de 
lansarea oficială în cursa 
pentru alegerile prezidenţiale 
a candidatului ACL, Klaus 
Johannis, s-au numărat şi 
delegaţiile liberalilor din Valea 
Jiului. 
 
Alături de alţi colegi liberali din 
judeţul Hunedoara, lideri ai 
PNL din Valea Jiului, precum 
viceprimarul Petroşaniului, 
Dorina Niţă, al Aninoasei, 
Adrian Albescu sau consilierii 
locali de la Petrila (Doiniţa 

Bălănesc), Vulcan (Alina 
Anamaria Cârstoiu şi Cristina 
Izsak) ori liderul PNL Uricani 
(Constantin Zaharia) şi mulţi 
alţii se numără printre cei 
care-l susţin pe Klaus 
Johannis în cursa 
prezidenţială, cu convingerea 
că, avându-l preşedinte pe 
actualul primar al Sibiului, 
România poate deveni o ţară 
a lucrului bine făcut, o ţară 
prosperă în care viitorul să 
consemneze importanţi paşi 
înainte. 

Şi liberalii din Valea Jiului au participat la lansarea 
candidaturii lui Klaus Johannis pentru preşedinţie 

Şi mai multă informaţie, zi de zi, pe Internet 
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La Vulcan a fost pusă în funcţiune o nouă investiţie Apa 
Serv  prin care “apa e pusă la muncă” 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Până de curând nimeni nu şi-ar 
fi putut imagina că un 
distribuitor de servicii de 
alimentare cu apă potabilă ar 
putea fi un jucător pe piaţa de 
energie din România. Chiar 
dacă, de când e lumea, se ştie 
că apa înseamnă şi energie.  
 
Din fericire, Apa Serv Valea 
Jiului are şansa de a avea nu 
doar un bun director general, ci 
şi o echipă managerială şi 
tehnică de excepţie, preocupată 
nu doar de obiectul principal de 
activitate al firmei, ci şi de 
continua dezvoltare a acesteia. 
O bună oportunitate în această 
direcţie, excelent exploatată de 
Apa Serv Valea Jiului, este 
producţia de energie electrică 
prin intermediul unor 
microhidrocentrale instalate la 
captările de apă din Valea Jiului 
şi furnizarea energiei electrice 
în sistemul energetic naţional. 
“Ceea ce facem prin acest nou 
obiect de activitate pe care l-am 
adăugat la SC Apa Serv, este 
să punem apa la muncă”, 
explică directorul general al 
societăţii, Costel Avram.  
 
Microhidrocentrala de la staţia 
de captare Brazi din Vulcan, 
pusă în funcţiune săptămâna 
trecută, este cea de-a treia din 
portofoliul activităţii de 
producţie energetică a SC Apa 
Serv Valea Jiului. Potrivit 
raportului tehnic, noul MHC 
este amplasat la o altitudine de 
670,66 MDM, în incinta 
rezervorului de 2000 mc de la 
Brazi (Vulcan), are o cădere 
brută de 50 m, un debit al 
turbinei cuprins între 40 şi 100  
l/sec. şi o turaţie de 1020  
rot/min. Toate acestea asigură 
un randament minim de 80% al 
acestui MCH care degajează o 
putere de 34 KW. “Practic, cu 
energia pe care o producem în 
această microhidrocentrală 
asigurăm întregul consum al 
staţiilor de tratare de la Jieţ şi 
Dănuţoni”, precizează Costel 

Avram. Funcţionarea celor trei 
unităţi de producţie energetică 
din cadrul SC Apa Serv 
asigură, în acest moment, 
independenţa energetică a 
firmei, fapt care are consecinţe 
pozitive în echilibrarea balanţei 
economice a acesteia, 
permiţând efectuarea unor noi 
investiţii proprii.  
 
De altfel, aşa cum arată 
directorul general al societăţii, 
inclusiv investiţia în realizarea 
acestui MHC, în valoare de 
443.000 de lei, a fost finanţată 
din veniturile obţinute din 
exploatarea celorlalate două. 
“Practic, punem apa la muncă 
astfel încât să putem obţine 
venituri nu doar din distribuţia 
acesteia şi vânzarea către 
populaţie şi agenţii economici, 
ci şi producând energie verde”, 
spune, cu mulţumirea lucrului 
bine făcut, Costel Avram.  
 
Mai mult, artizanii acestei 
activităţi din cadrul Apa Serv, 
inginerii Florin Donisă şi Florin 
Ciucur spun că punerea în 
funcţiune şi exploatarea MHC-
urilor pot deveni o importantă 
sursă de venit pentru Apa Serv, 
motiv pentru care investiţiile în 
această direcţie vor continua. 
“Sigur, potrivit legislaţiei în 
domeniul energetic, Apa Serv 
este în acest moment un 
jucător prezent pe piaţa 
producătorilor de energie, dar 
nu şi pe cea a distribuitorilor. 
Asta înseamnă că vindem 
energia produsă în MHC-urile 
noastre, prin introducerea în 
Sistemul Energetic Naţional, la 
un preţ şi apoi trebuie să 
cumpărărm energia necesară 
consumului propriu al firmei de 
la un alt distribuitor, noi 
neavând şi această calitate. 
Dar chiar şi aşa, una peste alta, 
producem mai mult decât 
consumăm şi acest lucru ne 
ajută să echilibrăm balanţa 
economico-financiară a 
societăţii”, mai arată directorul 
general al Apa Serv Valea 
Jiului, Costel Avram.  
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Cursuri de actorie pentru 
copii şi tineri la Teatrul  
“Ion D. Sîrbu” din Petroşani 
      Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Actorii teatrului din Petroşani 
demarează un inedit proiect 
educaţional, prin intermediul 
căruia doresc să vină în sprijinul 
copiilor şi tinerilor care sunt 
atraşi de scenă, prin 
organizarea unor cursuri de 
actorie.  
 
Înscrierile pentru cursurile de 
teatru din cadrul proiectului „Noi 
vă învăţăm ABC-ul teatrului”, 
destinat tinerilor cu vârsta între 
10 şi 18 ani, se fac până la data 
de de 3 octombrie, la 
secretariatul Teatrului Dramatic 
“Ion D. Sîrbu” din Petroşanik, 
zilnic între orele 9-14. 
 
Directorul teatrului din 
Petroşani, actriţa Nicoleta 
Bolcă, spună că “în cadrul 
acestui proiect, tinerii selectaţi 
vor putea să înveţe de la cum 
se realizează un spectacol 
până la actorie propriu-zisă”. 
 
Astfelm  în cadrul cursului de 
scenografie, tinerii învaţă tot 
ceea ce ţine de organizarea 
scenică a unui spectacol de 
teatru, de la alegerea 
costumelor şi realizarea 
decorului până la recuzită şi 
desen-cromatică. Grupa care 
va fi formată pentru acest curs 
va fi instruită de către 
Wilhelmina Adina Bekesi, 

absolventă a Universităţii de 
Arte şi Design din Cluj Napoca -  
Facultatea de Arte Decorative şi 
Design, specializarea Arte 
Textile, Design Textil. Preţul 
pentru cei care doresc să 
urmeze acest curs este de 20 
lei/şedinţa de 2 ore/ persoană.  
Cei înscrişi vor începe cursurile 
din data de 6 octombrie, ora 
11:00 la sala Studio a teatrului 
din Petroşani. Acest curs nu 
necesită preselecţii. 
 
Pentru cursurile de actorie, 
după etapa înscrierilor va fi 
organizată o selecţie, cei admişi 
urmând să facă parte din 
grupele constituite pe grupe de 
vârstă, după cum urmează:  
• între 5-9 ani (9 ani şi 11 

luni inclusiv): curs susţinut 
de actorii Amelia Toaxen 
şi Adelin Ilie. Costul 
cursului este de 15 lei/ 
persoană/şedinţă.  

• între 10-14 ani (14 ani şi 
11 luni inclusiv): curs 
susţinut de actorii Radu 
Tudosie şi Sergiu Fârte. 
Costul cursului este de 20 
lei/ persoană/şedinţă; 

• între 15-18 ani (18 ani şi 
11 luni inclusiv): curs 
susţinut de actorii Bianca 
Holobuţ şi Irina Bodea -
Radu. Costul cursului este 
de 25 lei/persoană/
şedinţă.  

  

Clubul copiilor din Vulcan 
şi-a deschis porţile pentru 

amatorii de educaţie 
opţională 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Sâmbătă, la Vulcan, Clubul 
copiilor şi elevilor şi-a deschis 
porţile pentru un nou an de 
învăţământ. Spre bucuria 
dascălilor care-şi desfăşoară 
activitatea în cadrul acestei 
instituţii de învăţământ opţional,  
numărul copiilor din Vulcan 
care au venit la acest 
eveniment este unul foarte 
mare. Acelaşi lucru l-a 
remarcat şi primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile, prezent la festivitatea de 
deschidere a anului şcolar de la 
Clubul Elevilor din Vulcan. 
 
“Vreau să salut în primul rând 
prezenţa copiilor la acest 
eveniment, cu atât mai mult cu 
cât cei care doresc să urmeze 
cursurile de la Clubul elevilor 
fac acest lucru din pasiune şi 
nu din obligaţie, ceea ce spune 
mult despre dorinţa lor de a 
învăţa lucruri noi. Sunt convins 
că profesorii de la club vor face 
în aşa fel încât aceste cursuri 
să fie nu doar utile, ci şi extrem 
de frumoase pentru cei care le 
vor urma. În acelaşi timp, salut 
părinţii care-şi îndrumă copiii 
spre educaţie, singurul lucru 
care garantează faptul că 
viitorul comunităţii noastre 
poate fi unul mai bun”, le-a 
spus Gheorghe Ile celor 
prezenţi la festivitatea de 
deschidere a noului an şcolar la 

Clubul Copiilor şi Elevilor din 
municipiul Vulcan. 
 
În anul şcolar 2014-2015, la 
Clubul Copiilor şi Elevilor din 
Vulcan vor funcţiona trei 
cercuri. Este vorba despre 
cercurile de calculatoare, 
informatică şi IT (susţinut de 
prof. Cosmin Kiss, directorul 
Clubului), un cerc de arte 
plastice (susţinut de prof. 
Teodosie Cuciuc ale cărui 
“amprente” artistice pot fi 
văzute în aproape toate 
localităţile din Valea Jiului) şi 
un cerc de Cultură şi civilizaţie 
românească (susţinut de prof. 
Alina Modorcea). “Fiecare 
dintre aceste cercuri pune la 
dispoziţia copiilor întreaga 
logistică necesară pentru buna 
desfăşurare a cursurilor, aşa 
cum fiecare dintre aceste 
cercuri reprezintă un punct de 
atracţie capabil să-i atragă pe 
copiii din Vulcan către 
învăţământul opţional”, spune 
directorul CCE Vulcan, Cosmin 
Kiss. Acesta precizează că cei 
care doresc să urmeze aceste 
cursuri încă se mai pot înscrie. 
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        Lucian ISPAS 
 
Deputatul Monica Iacob-Ridzi a 
depus zilele trecute la 
Parlament o declaraţie politică 
având drept subiect situaţia din 
mineritul Văii Jiului. 
Parlamentarul atrage atenţia 
Guvernului şi Parlamentului 
asupra faptului că, între 
promisiunile Puterii legate de 
perspectivele sectorului minier 
şi energetic din judeţul 
Hunedoara şi realitate există 
discrepanţe care ating accente 
dramatice. „Situaţia este cu atât 
mai dramatică cu cât ea se 
produce pe fondul în care, în 
ultimii ani, Ministerul Economiei 
şi Departamentul pentru 
Energie au dat, în repetate 
rânduri, inclusiv la apelurile 
lansate de mine, asigurări că 
perspectivele sectorului minier 
şi termoenergetic din Valea 
Jiului se îndreaptă spre un 
făgaş de normalitate. Tot 
despre normalitate, ba chiar 
despre îmbunătăţirea 
perspectivelor din sectorul 
minier şi energetic al Văii Jiului, 
despre investiţii de zeci de 
milioane de euro venite din 
partea unor investitori din 
China, ca urmare a 
demersurilor făcute de Primul 
Ministru ori, mai departe, 
despre angajări în cadrul 
minelor viabile din Valea Jiului 
primim, constant, informaţii din 
partea Guvernului României. La 
fel ca oamenii din Colegiul meu, 
îmi doresc ca toate acestea să 
nu fie doar simple declaraţii 
politice sau, mai rău, iluzii”, 
arată în declaraţia sa politică, 
Monica Iacob-Ridzi. 

Deputatul informează 
Parlamentul că în realitate, 
situaţia mineritului din Valea 
Jiului este în prezent una 
deosebit de gravă. „Trist este 
că, în loc să adopte măsuri care 
să conducă la eficientizarea 
muncii minerilor din Valea 
Jiului, la investiţii în 
retehnologizare şi echipare a 
minelor care dispun de 
cărbunele necesar pentru 

funcţionarea CEH, 
Departamentul pentru Energie 
dă „undă verde” Complexului 
Energetic Hunedoara pentru a 
demara procedurile privind 
achiziţia de cărbune din import. 
Nu pot să nu constat că o astfel 
de decizie vine nu doar în totală 
contradicţie cu promisiunile 
făcute de reprezentanţii Puterii 
minerilor din Valea Jiului, ci şi 
ca o desconsiderare a 
eforturilor (deseori 
supraomeneşti) pe care le fac 
aceşti oameni bravi şi anume 
acela de a munci, în orice 
condiţii, pentru ca România să 
fie o ţară independentă din 
punct de vedere energetic”, 
arată Monica Iacob-Ridzi. 

În declaraţia politică depusă la 
Parlament, Monica Iacob-Ridzi 
solicită parlamentarilor şi, în 
egală măsură, membrilor 
Cabinetului Ponta să ţină cont, 
atunci când adoptă decizii cu 
privire la situaţia din cadrul 
Complexului Energetic 
Hunedoara şi la viitorul 
industriei termoenergetice 
româneşti, de factorul social dar 
şi de potenţialul pe care 
mineritul îl poate avea în noul 
context geopolitic european, 
care implică regândirea 
siguranţei energetice a 
României şi a Europei. „Cred că 
este inadmisibil ca, în timp ce 
ţările din Europa acţionează 
pentru valorificarea la maxim a 
resurselor şi potenţialului 
energetic naţional, noi să stăm, 
pe un munte de cărbune în 
Valea Jiului şi, cu toate 
acestea, să fim în situaţia de a 
importa cărbune. Similar, cred 
că este inadmisibil ca atunci 
când Germania, spre exemplu, 
vorbeşte astăzi despre 
redeschiderea minelor, noi să 
nu fim în stare să susţinem, la 
nivel european, oportunitatea 
continuării mineritului acolo 
unde el încă există, continuând 
în acelaşi timp, aş spune într-un 
mod iresponsabil, să ne 
închidem minele”, explică 
Monica Iacob-Ridzi. 

Mai mult, deputatul de Valea 
Jiului arată experienţa tristă a 
închiderii minelor şi 
consecinţele nefaste ale 
acesteia pentru oraşul 
Aninoasa, consecinţe despre 
care crede că se pot repeta în 
oricare oraş al Văii Jiului, dacă 
problemele mineritului vor fi 
tratate cu superficialitate de 
autorităţile centrale. „Aninoasa 
este primul oraş din România 
care, la puţin timp după 
închiderea minei de cărbune, a 
ajuns în stare de insolvenţă, de 
sărăcie. Desigur, nu pot decât 
să salut decizia Primului 
Ministru de a scoate Aninoasa 
din faliment, acordând zilele 
trecute administraţiei locale 
sumele necesare pentru 
achitarea datoriilor. În acelaşi 
timp, vreau să avertizez asupra 
faptului că, prin continuarea 
procesului de închidere a 
minelor, la Petrila, la Vulcan, la 
Uricani sau în oricare alt oraş al 
Văii Jiului, fără a găsi între timp 
o alternativă care să asigure 
continuitatea economică a 
acestor oraşe, situaţia de la 
Aninoasa se poate repeta 
oriunde în Valea Jiului”, 
avertizează Monica Iacob-Ridzi. 

Prin intermediul unui alt 
document depus la Camera 
Deputaţiulor, deputatul Monica 
Iacob-Ridzi solicită explicaţii 
ministrului Sănătăţii, Nicolae 
Bănicioiu cu privire la criteriile 
care au stat la baza alegerii 
localităţilor care au beneficiat 
de 37 de autosanitare noi 
pentru echiparea Serviciilor de 
Ambulanţă din 15 judeţe ale 

ţării. 

Deputatul arată că, deşi judeţul 
Hunedoara prezintă un grad 
ridicat de risc care necesită 
intervenţia serviciului de 
ambulanţă, Ministerul Sănătăţii 
nu a repartizat nici măcar o 
autosanitară nouă pentru 
spitalele din acest judeţ. „Vreau 
să vă informez, domnule 
ministru, că judeţul Hunedoara 
reprezintă, din nefericire, un 
judeţ cu o incidenţă foarte mare 
a cazurilor de boli cronice şi de 
accidente care necesită 
intervenţia serviciului de 
Ambulanţă, fapt confirmat şi de 
datele statistice. În egală 
măsură, activităţi precum cele 
din domeniul minier – cum sunt 
cele de la minele de cărbune 
din Valea Jiului – sau cele din 
domeniul energetic, dar şi 
creşterea interesului turiştilor 
pentru staţiunile şi zonele 
montane din judeţul 
Hunedoara, sunt tot atâtea 
motive care mă determină să 
cred că probabilitatea 
incidentelor medicale care 
implică intervenţia serviciului de 
Ambulanţă este una ridicată şi 
într-o continuă creştere”, 
explică Monica Iacob-Ridzi în 
întrebarea sa parlamentară. 

În acest context, deputatul 
Monica Iacob-Ridzi îi 
adresează ministrului Nicolae 
Bănicioiu o întrebare referitoare 
la probabilitatea ca şi judeţul 
Hunedoara să poată beneficia 
de autosanitare noi pentru 
serviciile de Ambulanţă ale 
spitalelor din acest judeţ. 

Problemele din minerit şi sănătate, tema unor noi dezbateri 
parlamentare iniţiate de deputatul Monica Iacob Ridzi 
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Sport pentru temerarii din Vulcan, la ediţia a II-a a festivalului 
de turism “Castelul din Carpaţi” 

    Tiberiu VINŢAN 
 
Iniţiat anul trecut la Vulcan, 
pentru a marca pe de o parte, 
Ziua Mondială a Turismului şi 
Ziua Munţilor Carpaţi, iar pe de 
altă parte pentru a impulsiona 
dezvoltarea turismului în zona 
Pasul Vîlcan, proiectul 
festivalului de turism “Castelul 
din Carpaţi” a consemnat, în 
week-end, activităţile unei noi 
ediţii. Evenimentul a reunit la 
startul unor inedite competiţii 
sportive şi de orientare turistică 
câteva sute de temerari din 
Vulcan (şi nu numai) care au 
participat la probele 
concursurilor de alergare, 
mountain bike şi ATV-uri 
organizate anul acesta de 
Primăria municipiului Vulcan.  
 
“Prin aceste competiţii, marcăm 
pentru al doilea an consecutiv 
Ziua Internaţională a 
Turismului, dorind să atragem 
atenţia asupra faptului că zona 
turistică Pasul Vîlcan poate 
deveni, şi din această 
perspectivă, un reper al 
turismului în Valea Jiului. Nu 
pot decât să mă bucur că 
festivalul de turism “Castelul din 
Carpaţi” a suscitat un interes 
deosebit din partea iubitorilor 
de sport şi a celor care, prin 
mişcarea fizică, şi-au format un 
mod de viaţă sănătos. 
Totodată, adresez mulţumirile 
mele celor care s-au implicat în 
buna organizare a acestui 
eveniment: Crucea Roşie, 
Salvamontul, Jandarmeria, 
Poliţia Locală, Pregotermul, 
Clubul Femina, precum şi 
domnii Daniel Hălăstăuan, 
Victor Gheorghe Roman, Viluţ 
Oltean şi Alexandru Ile”, ne-a 
declarat primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile.  
 
Nu mai puţin de 35 de sportivi 
de diferite vârste s-au înscris la 
startul cursei de mountain bike 
“Castelul din Carpaţi”, 
parcurgând traseul de 
dificultate medie cuprins între 
centrul municipiului Vulcan 
(zona de lângă Primărie) şi 

Cabana Adeona din Pasul 
Vîlcan. La final, pe podiumul de 
premiere au urcat următorii 
competitori: 
* la categoria 14-18 ani, băieţi: 
Locul I: Andrei Mititelu;  
Locul II: Iulian Boglea; 
Locul III: Claudiu Moldovan. 
* la categoria 18-34 ani, băieţi: 
Locul I: Ionuţ Chiriac;  
Locul II: Nicolae Toth; 
Locul III: Laurenţiu Domokos. 
* la categoria peste 35 ani, 
băieţi: 
Locul I: Alexandru Tivodar;  
Locul II: Petre Buică; 
Locul III: Şandor Marton. 
* la categoria  sub 18 ani, fete: 
Locul I: Camelia Ferencz;  
* la categoria peste 18 ani, fete: 
Locul I: Ana Maria Roman;  
Locul II: Denisa Straticiuc; 
Locul III: Elena Bodescu. 
 
La proba de cros montan şi-au 
testat rezistenţa pe un traseu 
spectaculos de peste 12 km, 30 
de sportivi din toată Valea 
Jiului. La Finish-ul competiţiei, 
clasamentul pe categorii arată 
astfel:  
* la categoria 18-30 ani, băieţi: 
Locul I: Claudiu Teu;  
Locul II: Andrei Şanta; 
Locul III: Dragoş Lungu. 
* la categoria 30-40 ani, băieţi: 
Locul I: Sorin Glăvan;  
Locul II: Lucian Labă; 
Locul III: Eduard Anger. 
* la categoria 40-50 ani, băieţi: 
Locul I: Gheorghe Codrea;  
Locul II: Adrian Diaconu; 
Locul III: Ion Barnea. 
* la categoria peste 50 ani, 
băieţi: 
Locul I: Ionel Sălceanu;  
Locul II: Corneliu Vărvărescu; 
* la categoria 18-30 ani, fete: 
Locul I: Rodica Pascariu;  
* la categoria 30-40 ani, fete: 
Locul I: Nadia Buică;  
Locul II: Elena Moldovan; 
Locul III: Mirona Beţiv. 
* la categoria 40-50 ani, fete: 
Locul I: Daniela Vasiloancă;  
Locul II: Georgeta Manolache; 
Locul III: Elena Ştefănoaie. 
* la categoria  peste 50 ani, 
fete: 
Locul I: Violeta Munteanu;  
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Sport pentru temerarii din Vulcan, la ediţia a II-a a festivalului 
de turism “Castelul din Carpaţi” 

Alţi 10 pasionaţi ai cailor putere, 
dar şi al traseelor spectaculoare 
de off-road din Munţii Vîlcan,  
şi-au demonstrat calităţile pe un 
traseu de concurs de 25 de km 
de la Cabana Adeona, pe drumul 
lui Mihai Viteazu, până la Schela 
(jud. Gorj) înapoi, pe o rută 
sălbatică, spre vîrful Straja şi din 
nou la Cabana Adeona din Pasul 
Vîlcan. La finalul concursului, pe 
cele două categorii de concurs, 
“Adventure” respectiv “Extreme”, 
clasamentul arată astfel: 
*  la clasa “Adventure”: 
Locul I: Alin Homescu; 
Locul II: Alexandru Costea; 
Locul III: Daniela Roman. 
* la clasa “Extreme”: 
Locul I: Raul Badea; 
Locul II: Daniel Cioară; 
Locul III: Pompiliu Florea. 
 
“Felicitări învingătorilor şi onoare 
învinşilor. Dincolo de 
clasamente, important este 
faptul că tot mai mulţi oameni 
decid să participe la astfel de 
competiţii, în care cel mai mare 
câştig îl reprezintă galopul de 
sănătate şi, pentru comunitatea 
Vulcanului, faptul că viitoarea 
staţiune turistică din Pasul Vîlcan 
pe care o construim în cadrul 
proiectului nostru intitulat 
“Castelul din Carpaţi”, capătă în 
acest fel şi o identitate. O 
identitate conferită de tradiţia 
acestor competiţii care vor 
continua şi vor creşte, în mod 
evident, de la un an la altul”, 
apreciază primarul Vulcanului, 
Gheorghe Ile, cel la iniţiativa 
căruia a luat fiinţă acest 
eveniment, devenit deja un punct 
de referinţă în calendarul 
competiţional pentru iubitorii 
sporturilor montane din Valea 
Jiului, fie ei amatori sau 
profesionişti.  
 
Iar autorităţile locale de la 
Vulcan nutresc speranţa că, o 
dată cu dezvoltarea staţiunii 
turistice din Pasul Vîlcan, acest 
gen de competiţii, dar şi altele 
care vor urma, vor atrage 
competitori şi turişti din întreaga 
ţară şi, cine ştie?, poate chiar 
dincolo de graniţele acesteia. Fotografii realizate de Felicia Portase 
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În ciuda faptului că şcoala 
comunistă ne-a învăţat că  
sinistra “academiciană” Elena 
Ceauşescu ar fi deţinătoarea 
patentului pentru invenţia  
secolului XX, polimerii, istoria 
invenţiei care avea să schimbe 
definitiv lumea îşi are originile  
încă din prima jumătate a  
secolului al XIX-lea. Primul 
polimer de care putem spune că 
am auzit a fost produs de 
Charles Goodyear în anul 1839. 
Goodyear a reuşit să modifice 
proprietăţile gumei naturale,  
extrasă dintr-un arbore care se 
gaseşte în Brazilia.  
 
Mai târziu, în 1861, englezul 
Alexander Parkers, studiind  
nitratul de celuloză obţinut în 
1845 de catre Basel, obţine un 
nou material care putea fi folosit 
în stare solidă sau fluida; care 

se prezenta rigid, opac, flexibil, 
rezistent la apa; care putea fi 
colorat şi care putea fi  
transformat cu ustensile 
metalice. Parker a numit acest 
material Parkesina. Acesta a 
fost un pas definitiv în domeniul 
maselor plastice primitive, iar de 
aici începe să se dezvolte o  
familie numeroasă de polimeri 
pe care o cunoaştem şi în ziua 
de azi. 
 
Aprofundarea cunoştinţelor în 
sinteza clorurii de vinil şi în 
polimerizare, realizate de 
chimistul rus Ivanovic  
Ostromislenski (1880-1939), au 
constituit paşii necesari pentru 
succesul reputat, în 1927, de 
compania americană Union 
Carbide Chemicals, care a  
produs primii copolimeri de  
clorura-acetată de vinil, fabricaţi 
însă la scară industrială doar 
dupa anul 1939.  
 
În 1937, americanul Wallace 
Hume Carothers, director al  
departamentului de cercetari 
fundamentale în fizică şi chimie 
la firma lui Du Pont de Nemours 
şi elev al celebrului Lavoisier, 

primea patentul pentru o altă 
invenţie spectaculoasă, pe care 
o botezase nylon.  
 
Tânărul chimist Wallace  
Carothers era angajat încă din 
1928 la marele concern, iar în 
1931 descoperise un alt polimer 
– neoprenul. Noua fibră,  
nylon-ul, prezenta calităţi cu  
totul deosebite; avea luciul  
mătasei naturale, dar  
elasticitatea şi rezistenţa erau 
mult mai bune.  
 
Nylonul a fost o revelaţie şi 
primii ciorapi din acest material 
au apărut în magazinele din 
New York în primavara lui 1940. 
Numai în prima zi, au fost  
vândute 4 milioane de perechi, 
ceea ce a făcut ca piaţa  
japoneză de mătase să se 
prăbuşească aproape  
instantaneu. În primul an s-au 
vândut 64 de milioane de  
perechi de ciorapi, iar  
producătorii nu puteau ţine 
pasul cu cererea. Doi ani mai 
târziu, când America a intrat în 
cel de-al II-lea Război Mondial, 
ciorapii de nylon, care  
deveniseră o raritate din cauză 

ca nylonul era folosit drept  
materie primă pentru  
confecţionarea paraşutelor şi 
corturilor militare, erau oferiţi de 
soldaţii americani  
englezoaicelor pe care vroiau 
să le impresioneze.  
 
La sfârşitul războiului, nylon-ul 
era simbolul modernismului şi 
prosperităţii. Încet, dar sigur, 
rolul polimerilor în viaţa noastră 
a crescut. Astăzi, fie că vorbim 
de construcţii sau utilaje, de  
mijloace de transport sau  
comunicaţii, de ceea ce  
îmbrăcăm şi chiar de ceea ce 
mâncăm, plasticul este prezent 
aproape în tot şi în toate. Din 
nefericire însă, rolul său tinde 
să devină dintr-un motor al 
economiei mondiale, într-o 
problemă reală pentru  
sănătatea Planetei şi  
viitorul omenirii. 
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Plasticul, invenţia care a schimbat 
definitiv lumea modernă 
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Două evenimente de mare 
amploare, cărora le-au subscris 
foartte mulţi dintre cetăţenii Văii 
Jiului, au fost organizate la 
sfârşitul săptămânii trecute, la 
Vulcan. Timp de două zile, 
Vulcanul a trăit bucuria “Zilelor 
Recoltei”, cu produse specifice, 
dar şi cu douăp spectacole 
artistice de excepţie, fără ca 
autorităţile locale să cheltuie 
vreun leu pentru organizarea 
acestora.  
Cu bani foarte puţiniu a fost 
organizată şi ediţia a doua a 
Festivalului de turism “Castelul 
din Carpaţi”, care a adus câteva 
sute de sportivi temerari la 
startul unor competiţii menite să 
pună în valoare, prin sport, 
frumuseţile zonei turistice Pasul 
Vîlcan. 
Pentru modul de organizare al 
acestor evenimente, care 
introduc Vulcanului într-un circuit 
cultural-sportiv de perspectivă, 
considerăm că primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile, este “Premiantul săptămânii”. 

Gheorghe Ile 
Primarul municipiului Vulcan 

Perioada de transferuri 
politice continuă şi în judeţul 
Hunedoara 

PRM şi PPDD rămân fără aleşi la Uricani 
       Lucian ISPAS 
 
Doi dintre cei mai 
activi lideri ai 
Opoziţiei locale din 
oraşul Uricani au 
renunţat la statutul 
de membru al 
partidelor care i-au 
propulsat în 
Consiliul local, 
exprimându-şi 
dorinţa de a face 
parte din PSD.  
 
Este vorba despre 
Daniel Moraru, fost 
preşedinte al 
organizaţiei locale a 
PRM şi despre 
Constantin Stancu, 
fost preşedinte al 
organizaţiei locale a 
PPDD. Aceştia au 
decis să-şi 

continue, în 
următorii doi ani, 
activitatea de 
consilieri locali 
făcânt parte din 
echipa PSD, 
motivând că oricum 
nu aveau o altă 
opţiune în condiţiile 
în care cele două 
formaţiuni politice 
din care făceau 
parte sunt aproape 
dizolvate. 
 
Pentru primarul 
oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu, 
care este şi lider al 
organizaţiei locale a 
PSD, încorporarea 
celor doi consilieri 
locali înseamnă în 
primul rând 
constituirea unei 

majorităţi sigure de 
peste două treimi în 
Consiliul local, dar 
şi aducerea unor 
oameni cu o bună 
notorietate locală în 
cea mai puternică 
echipă politică de la 
Uricani. 
 
În acelaşi timp, 
Buhăescu spune că 
atât Moraru cât şi 
Stancu sunt oameni 
care l-au ajutat în 
2004 în campania 
electorală care l-a 
adus pentru prima 
oară în fruntea 
administraţiei locale 
dar care, ulterior, au 
dorit să 
experimenteze şi 
statutul de lideri ai 
Opoziţiei locale.  

În meciul transferurilor politice, PNL câştigă în 
faţa PSD la nivelul judeţului Hunedoara 

     Lucian ISPAS 
 
Deşi perioada până la care 
aleşii locali pot opta pentru a 
trece de la o formaţiune politică 
la alta încă nu s-a încheiat, în 
judeţul Hunedoara, liberalii se 
pot deja declara câştigători ai 
acestui proces politic.  
 
Duoă achiziţiile majore din 
candrul Consiliulşui judeţean, 
unde prin atragerea unor 
consilieri de la UNPR şi PPDD, 
PNL şi-a asigurat o majoritate 
confortabilă, PNL a reuşit să 
câştige, din punct de vedere 
politic, şi conducerea oraşului 
Şoimuş, considerat a fi până nu 
demult fieful liderului PSD 
Hunedoara, deputatul 
Lauirenţiu Nistor, fost primar al 
acestei comune. Săptămâna 
trecută, primarul comunei 

Şoimuş, Mihai Irimie a decis să 
renunţe la calitatea de lider 
judeţean al PRM şi, împreună 
cu alţi 7 consilieri locali, au 
acceptat oferta de a deveni 
membrii ai PNL.  
 
Ultimele zile ale săptămânii 
trecute au consemnat, pe 
acelaşi subiect, decizia fostului 
lider al organizaţiei judeţene de 
femei a PSD Hunedoara, 
Liliana Ţolaş să renunţe la 
carnetul de partid. O altă 
doamnă din Consiliul judeţean 
Hunedoara, Dorina Pleşcan, 
reprezentată a Văii Jiului în 
forul legislativ judeţean a 
revenit în echipa politică a lui 
Haralambie Vochiţoiu, 
abandonând PPDD pentru 
UNPR.  
 
Recrutările continuă !... 
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      Tiberiu VINŢAN 
 
“Un pas mic pentru om, unul 
mare pentru omenire...” rostea 
astronautul Armstrong, în 
momentul în care a făcut primul 
pas pe Lună. Puţini sunt cei 
care ştiu că o astfel de 
exclamaţie (poate puţin stilizată 
şi adaptată la dimensiuni mai 
mici !) este la îndemâna oricărui 
român. Asta deoarece, undeva 
în Carpaţii de Curbură, există 
un peisaj similar celui de pe 
Lună, în zona cunoscută drept 
Pâclele Mari şi Mici sau vulcanii 
noroioşi.  
 
Auzisem despre ei încă de pe 
vremea de mult trecută a şcolii, 
dar până acolo nu am ajuns 
niciodată. Din când în cînd, o 
ştire sau o imagine îmi trezea 
dorinţa de a vedea acest loc 
dar, din varii motive, amânam 
vizitarea lor pe altă dată. Şi 
totuşi, anul acesta drumurile  
ne-au dus în sfârşit şi pe 
meleaguri buzoiene. Traseul 
urmat de noi a fost dinspre 
Braşov spre Buzău, prin 
Întorsura Buzăului, pe Valea 
Siriului, urmând defileul de 
marginea lacului de acumulare 
Siriu.  
 
Drumul, în general bun, ne-a 
purtat printr-o zonă care merită 
văzută dar care este întrecută 
în frumuseţea peisajului de 
porţile de intrare spre Valea 
Jiului (Defileul Jiului, Cheile 
Jieţului sau Câmpuşel-Câmpu 
lui Neag). Înainte de a ajunge în 
municipiul Buzău, în comuna 
Berca, schimbăm direcţia la 

stânga, cale de vreo 12 km, pe 
un drum indicat corespunzător 
spre vulcani. Şoseaua 
şerpuieşte la început prin sate, 
iar mai apoi printre dealurile cu 
forme ciudate ale Subcarpaţilor 
de Curbură. Din când în când 
câte un indicator ne îndrumă 
spre Rezervaţia Pâclele Mari. 
Ajungem în sfârşit la destinaţie. 
 
Parcarea cât de cât amenajată, 
taxa de intrare (nu foarte mare), 
instructajul de rigoare (vulcanii 
noroioşi fiind, pe cât de frumoşi, 
pe atât de periculoşi din cauza 
amestecului toxic pe care-l 
emană), micul magazin cu 
pliante şi souveniruri, toate ne 
duc cu gândul că deşi mai au 

mult drum de parcurs românii în 
ceea ce priveşte promovarea şi 
serviciile turistice de calitate, 
totuşi măcar încep să profite de 
pe urma frumuseţilor cu care 
ne-a hărăzit Dumnezeu. 
  
Ce sunt, de fapt, vulcanii 
noroioşi ? Deşi aflaţi pe aceste 
meleaguri de când lumea, 
vulcanii noroioşi au fost 
menţionaţi pentru prima dată de 
către francezul H. Cognand în 
anul 1867 când s-a aflat la 
Berca pentru prospecţiuni 
petroliere. Au fost însă descrişi 
cu adevărat după alţi 20 de ani, 
în anul 1887, de către primul 
profesor de mineralogie al 
Universităţii din Iaşi, Grigore 

Cobălcescu. Totuşi au mai 
trebuit să treacă câţiva ani buni 
până în 1924, când zona 
Pâclele Mari-Pâclele Mici a fost 
declarată monument al naturii. 
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Dincolo de porţile de intrare 
păşim pe un alt tărâm, într-o 
lume desprinsă parcă din 
filmele SF. Dacă totul nu ar fi 
atât de natural, atât de evident, 
ai avea impresia că te afli pe un 
ingenios amenajat platou de 
filmare.  
 
În spatele nostru se întind 
dealurile înverzite, cu fâneţe 
proapăt cosite, iar în faţă ni se 
deschide un peisaj ca „de pe 
Lună”, cum zic unii, sau  „din 
Sahara”, cum zic alţii dintre 
sutele de turişti care vin zilnic 
aici pentru a vedea minunea.  
 
Nu contrazic pe nimeni, pentru 
simplul fapt că nu am fost nici 
pe Lună, nici în deşert, dar 
peisajul care ni se întinde în 
faţa ochilor este cu totul  
altceva faţă de ceea ce am 
văzut până acum. Cratere în 
formă de con de dimensiuni nu 
foarte mari în care bolborosesc 
mici lacuri de lavă rece, mai 
exact un amestec de pământ şi 
apă ce pare să clocotească sub 
acţiunea gazelor aflate în 
scoarţa terestră, mici râuri 
negricioase ce se preling pe 
versanţii craterelor, alţi vulcani 
abia născuţi de dimensiunea 
unui nasture, şanţuri adânci, 
adevărate canioane provocate 

de ploaie şi vânt, toate ni se 
deschid în faţa ochilor, într-un 
inegalabil spectacol al naturii.  
 
Uscat de soare şi vânt, noroiul 
negricios capătă o culoare  
gri-gălbuie, pe alocuri chiar 
albicioasă. Deşi crusta de 
deasupra, uscată şi brăzdată de 
mii de crăpături pare solidă, sub 
startul superficial se ascund 
adevărate capcane. De altfel, 
încă de la intrarea în rezervaţie, 
ghidul ne atrage atenţia asupra 
faptului că deşi vulcanii noroioşi 
nu sunt periculoşi, totuşi, în 
contact cu pielea, noroiul toxic 
al acestora poate provoca 
alergii, iritaţii sau chiar arsuri. 
Cu toate acestea câmpurile 
uscate, crăpate, brăzdate de 
noroiul ce se scurge lent din 
craterele vulcanilor, lipsite de 
orice formă de viaţă sunt 
aproape miraculos, mediul 
propice de viaţă pentru două 
flori rare ce-şi trag seva şi 
frumuseţea din solurile sărate 
ale Pâclelor. 
 
Peisajul straniu îl 
impresionează la maxim pe 
micul nostru fotoreporter Sergiu, 
care vrea să ştie de unde vine 
lava, de ce vine, de ce e rece şi 
multe alte întrebări la care aflăm 

posibile răspunsuri de pe 
enciclopedia virtuală: Internetul. 
 
Tot pe internet am aflat că 
vulcanii noroioşi de la Buzău 
sunt extrem de rari în lume şi 
unici în Europa, ei mai activând 
doar în zona asiatică a Siberiei, 
în Indonezia şi Australia.  
 
Am plecat realmente 
impresionaţi de peisajul ciudat 
care se află într-o continuă 
schimbare la Pâclele Mici şi 
Mari care, măcar o dată în 
viaţă, merită văzute, aşa cum la 
fel merită văzute şi alte 
ciudăţenii ale naturii create de 
Dumnezeu şi desăvârşite de 

timp, apă, soare şi vânt, unele 
dintre ele aflate la sute de 
kilometri depărtare de casă, 
altele aflate nu departe de noi, 
de Valea Jiului: Cheile 
Sohodolului din judeţul Gorj, 
Cheile Corcoaiei de pe Valea 
Cernei sau Cazanele Dunării. Şi 
dacă dorul de ducă v-ar purta 
paşii spre meleaguri 
îndepărtate, înainte de a vizita 
Stonehenge sau Piramidele 
egiptene, puteţi merge în Munţii 
Orăştiei la Sarmizegetusa 
Regia. Sau cel puţin urmăriţi  
reportajele turistice din ziarul 
nostru. Pentru că avem o ţară 
frumoasă care merită văzută de 
noi şi de alţii, de toată lumea ! 
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DIVERTISMENT 

De-a lungul timpului, unul din 
alimentele de bază ale ţăranilor 
români pe timp de iarnă a fost 
magiunul de prune. Consumat 
atât ca desert cât şi ca aliment 
de bază (se subţia cu apă şi se 
consuma cu mămăligă), 
magiunul de prune şi-a câştigat 
renumele prin faptul că este o 
“dulceaţă” fără zahăr.  
 
Mai nou, magiunul de 
Topoloveni a prin curaj şi a ieşit 
în lume, europenii, primindu-l 
aşa cum se cuvine unui produs 
natural, 100% bio. Deşi 
magiunul se prepară pe tot 
cuprinsul ţării, cel mai renumit 
este magiunul produs în judeţil 
Argeş, la Topoloveni. Prima 

fabrică de magiun în această 
localitate a luat naştere în 1914, 
dar despre prunele din 
Topoloveni se aminteşte încă 
din 1714 într-un hristov al lui 
Ştefan  Cantacuzino.  
 
E bine de ştiut că magiunul se 
prepară doar dintr-un anumit 
soi de prune,  bistriţe sau cum 
sunt ele denumite în Oltenia,  
prune vinete. Prunele bine 
coapte, fără sâmburi, se fierb în 
recipiente deschise în care se 
amestecă tot timpul. După ce 
prin fierbere, cantitatea a 
scăzut la mai bine de jumătate, 
se aşează în borcane care se 
sigilează şi se “dunstulesc” 

pentru o jumătate de oră. Se 
păstrează la rece în cămară.  
 
Acest tip de dulceaţă se 
prepară fără pic de zahăr sau 
conservant. Dar acest tip de 
prune precum şi coacăzele de 
munte au proprietatea de a se 
păstra ca dulceaţă fără nimic 
adăugat. Magiunul de prune 
este deosebit de sănătos şi se 

poate consuma de către 
diabetici, de către cei aflaţi 
mereu la cură de slăbire sau 
care au probleme de tranzit 
intestinal. În alimentaţia copiilor 
este de asemenea recomandat, 
magiunul întins pe o felie de 
pâine cu unt putând fi 
considerat un mic dejun 
sănătos, plin de vitamine şi 
fibre vegetale. Poftă Bună ! 

 

Magiun  
de prune 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Gazda către musafir: - Vă servesc cu 
un păhăruţ de coniac sau cu o cană de 
ceai ? 
- Mai bine cu o cană de... coniac. 
*** 
Zăcală românească: “Câinele care 
latră, nu muşcă”. Varianta chineză: 
“Câinele care latră nu e suficient de 
bine prăjit.” 
*** 
Doi prieteni, stau pe malul mării. 
- Da ce eşti, măi Vasile, aşa 
îngândurat. 
- Îmi aduc aminte că aici s-a înnecat în 
mare fosta mea nevastă. 
- Ei lasă trecutul. Acuma te-ai 
recăsătorit, eşti cu nevasta la mare, te 
poţi şi tu bucura... 
- Nu prea, măi Ioane, că asta nu vrea 
nici măcar să intre în apă. 
*** 
- Bulă, de ce ai întârziat azi la 
şcoală ?, întreabă profesorul. 
- A avut tata nevoie de mine acasă. 
- Păi nu ai un frate mai mare? 

- Ba da. Dar tata pe mine trebuia să 
mă bată. 
*** 
La ora de religie: 
- Ei copii, cam cum credeţi voi că era 
ţara în care curgea lapte şi miere ? 
- Lipicioasă. 
*** 
Un obişnuit al barului, e întrebat, ca de 
obicei, de barman: 
- Domnule, astăzi ce beţi ? 
- Alocaţia copilului - vine prompt 
răspunsul. 
*** 
O doamnă la interviu: 
- Şi totuşi, doamnă, ce părere aveţi 
despre bărbaţi ? 
- Eu cred că toţi sunt la fel. Numai 
salariul lor diferă. 
*** 
Duminică dimineaţa: 
- Hai somnorosule, trezeşte-te... 
- Mimişor, mai lasă-mă, te rog, să 
dorm puţin. 
- Eu nu sunt Mimişor. Sunt soţul ei !... 

Catrene cu... tâlc 

Vinul, după cum se ştie, 
Este o fiinţă vie: 
Se naşte, trăieşte, moare... 
Păcat că urmaşi nu are. 

de Gheorghe Niculescu 

In vino veritas ! 
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14 pentru România 
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    Tiberiu VINŢAN 
 
Concurenţa pentru fotoliul de 
preşedinte al României este 
una foarte mare şi în 
perspectiva apropiatelor 
alegeri. Nu mai puţin de 14 
candidaţi şi-au depus dosarul 
de candidat la Biroul Electoral 
Central, toate candidaturile 

fiind acceptate. Acest lucru 
înseamnă că, în turul I al 
alegerilor prezidenţiale din 
2014, programat pentru data 
de 2 noiembrie, vor intra în 
cursă 14 candidaţi. Pentru că e 
greu de crezut că unul dintre 
aceştia va reuşi să acumuleze 
mai bine de jumătate din 
sufragiile româniilor, în mod 
aproape sigur, primii doi 
clasaţi se vor confrunta în 
tururl II al alegerilor, 
programat deja pentru 16 
noiembrie 2014, pentru a-şi 
adjudeca funcţia supremă în 
stat pentru următorii 5 ani.  
 
Cu puţin timp înainte de startul 
oficial al campaniei electorale, 
caragialesca întrebare “Eu cu 
cine votez ?” îşi poate găsi, 
pentru fiecare alegător, un 
răspuns. De la nume sonore 
ale vieţii politice naţionale şi 
lideri ai celor mai mari 
formaţiuni politice româneşti 
până la iluştrii necunoscuţi, 
oferta electorală este una care 
cuprinde de toate pentru toţi. 
În cursă sunt înscrişi şi 
candidaţi foarte tineri (Elena 
Udrea, Victor Ponta, Dan 
Diaconescu, William Brânză 
sau Kelemen Hunor) dar şi 
oameni cu vârstă înaintată 
(Teodor Meleşcanu, George 
Rotaru sau Corneliu Vadim 
Tudor). Lista candidaţilor 
cuprinde, în premieră 
naţională, două femei: Monica 
Macovei şi Elena Udrea. Din 
punct de vedere al carierei 
politice a candidaţilor, lista 
celor 14 cuprinde preşedinţii 
în exerciţiu ai Partidului Social 
Democrat (Victor Ponta), 
Partidului Naţional Liberal 
(Klaus Johannis), Partidului 
România Mare (Corneliu 
Vadim Tudor), Uniunii 
Democrate a Maghiarilor din 
România (Kelemen Hunor), 
Partidului Poporului (Dan 
Diaconescu), Partidului 
Alternativa Socialistă 
(Constantin Rotaru), Partidului 
Mişcarea Populară (Elena 
Udrea), Partidului Ecologist 
Român (William Brânză) sau 
Paretidului Prodemo (Mirel 

Mircea Amariţei), dar şi foşti 
lideri ai unor partide importante 
de pe scena politica 
românească, precum Călin 
Popescu Tăriceanu (fost lider 
PNL, acum independent) sau 
Gheorghe Funar (fost lider al 
PRM, acum independent).  
 
Într-un alt unghi de analiză, în 
rândul candidaţilor pentru 
preşedinţia României se 
numără actualul Prim Ministru 
al României (Victor Ponta) şi 
fostul premier Călin Popescu 
Tăriceanu. Din administraţia 
locală vin Klaus Johannis 
(primarul în exerciţiu al 
municipiului Sibiu) sau fostul 
primar al Clujului, Gheorghe 
Funar. Lista candidaţilor mai 
numără câţiva foşti miniştri 
(Elena Udrea, Kelemen Hunor, 
Teodor Meleşcanu, Monica 
Macovei), doi eurodeputaţi 
(Monica Macovei şi William 
Brânză), un fost şef de servicii 
secrete (Teodor Meleşcanu) şi 
doi ziarişti (Dan Diaconescu şi 
Corneliu Vadim Tudor).  
 
Mai puţin familiarizaţi publicului 
sunt candidaţii Partidului 
Alternativa Socialistă, 
Constantin Rotaru (cu toate că 
acesta a mai candidat şi la 
scrutinurl prezidenţiale din 
2009), Partidului Popular 
Maghiar din Transilvania, 
Szilagy Zsolt sau cel al 
Partidului Prodemo, Mirel 
Mircea Amariţei.  
 
În spatele candidaturii celor 14 
pretendenţi la fotoliul de 
preşedinte al României stau şi 
cele aproximativ 8,5 milioane 
de semnături consemnate în 
dosarele de depunere a 
candidaturii, cele mai multe 
aparţinînd candidaţilor PNL şi 
PSD (câte 2,2 milioane de 
semnături fiecare) şi al PPDD 
(1 milion de semnături). Pe 
parcursul lunii octombrie, 
fiecare dintre cei 14 candidaţi 
au posibilitatea de a convinge 
cele peste 10 milioane de 
alegători, cât se estimează că 
vor fi prezenţi la urne, pentru a 
câştiga fotoliul de la Cotroceni. 
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“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Actriţa Nicoleta Bolcă joacă rolul Filumenei 
Marturano, în noua premieră propusă de 

Teatrul “Ion D. Sîrbu” din Petroşani 
    Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Teatrul Dramatic “Ion D. 
Sîrbu” pregăteşte un nou 
spectacol de excepţie, a 
cărui premieră (a doua din 
noua stagiune) va avea loc 
pe 4 octombrie la 
Petroşani.  
 
Subiectul dramei “Filumena 
Marturano” de Eduardo de 
Filippo prezintă viaţa unei 
femei puternice, Filumena, 
o fostă damă de companie, 
care are 48 de ani şi 3 
copii: Umberto, Michele şi 
Riccardo. Trăieşte de 25 de 

ani cu Domenico Soriano 
care ar vrea să se 
căsătorească cu tânăra 
dădacă Diana. Anulează 
căsătoria cu Filumena, dar 
aceasta îi spune că unul 
din copii e al său. 
Nereușind să afle care dine 
ei este acela, după 10 luni 
se recăsătoreşte cu 
Filumena şi va fi tată pentru 
toţi trei.  
 
Distribuţia piesei puse în 
scenă la Petroşani de 
regizorul Horaţiu Ioan Apan 
este asigurată de actorii 
îndrăgiţi ai Teatrului 

Dramatic “”I.D. Sîrbu: 
Nicoleta Bolcă, Cosmin 
Rădescu, Radu Tudosie, 
Andrei Sabău, Adelin Ilie, 
Mihai Sima, Nicoleta 
Niculescu, Amelia Toaxen, 
Dorin Ceagoreanu, Bianca 
Holobuţ, Isabela Badovics, 
Tiberiu Tudoran, Gheorghe 
Stoica.  
 
Biletele s-au pus în 
vânzare la agenţia teatrului 
din Petroşani. Premiera va 
avea loc sâmbătă 4 
octombrie 2014, orele 
18,00 pe scena teatrului din 
Petroşani.  


