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2 INVESTIŢII 

Halcrow România şi Apa Serv Valea Jiului, un parteneriat care aduce încă 90 
de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare în Valea Jiului  
     Tiberiu VINŢAN 
 
Săptămâna trecută la 
Petroşani, echipele de 
specialişti ale operatorului 
regional de apă şi canalizare 
din Valea Jiului şi cei ai firmei 
de consultanţă Halcrow 
România au început analiza şi 
studiile în baza cărora vor fi 
întocmite toate documentaţiile 
tehnice şi juridice necesare 
pentru implementarea etapei a 
II-a a proiectului privind 
reabilitarea şi modernizarea 
reţelelor de apă şi canalizare 
din Valea Jiului, un proiect 
pentru care Uniunea 
Europeană va aloca aproape 
90 de milioane de euro. Primii 
bani alocaţi deja, respectiv 10,2 
milioane lei (fără TVA)  
reprezintă chiar valoarea 
contractului de asistenţă 
tehnică asigurată de Halcrow 
România.  
 
Încă de la debutul acestui nou 
megaproiect al Apa Serv Valea 
Jiului, lucrurile se dovedesc a 
merge foarte bine. Directorul 
general Costel Avram este 
foarte mulţuimit de faptul că 
Apa Serv beneficiază de 
suportul unui consultant de talia 
şi calitatea firmei Halcrow 
România, subsidiara 
concernului american CH2M 
Hill, o multinaţională a cărei 
activitate de management al 
unor proicte de anvergură s-a 
transformat în tot atâtea poveşti 
de succes ale business-ului 
mondial. Pentru demararea 
proiectului din Valea Jiului, 

echipa Halcrow l-a desemnat 
drept director de proiect pe 
Şerban Ţigănescu (venit 
special de la sediul central din 
Londra al Halcrow Group 
Limited pentru a coordona 
acest proiect). Acesta va fi 
asistat în acest proiect de alţi 
doi specialişti, Dan Tarara - 
manager adjunct de proiect 
respectiv de Mihai Iuga - 
manager de proiect. 
 
„Împreună cu echipa noastră de 
specialişti, astăzi suntem aici 
alături de oamenii şi specialiştii 
de la firma Halcrow România 
pentru lansarea aplicaţiei 
pentru faza a II-a a proiectului. 
Este vorba de partea ce ţine de 
asistenţa tehnică pentru 
pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată, regiunea Valea Jiului, în 
perioada 2014-2020. Această 
firmă a câştigat asistenţa 
tehnică a proiectului şi tot 
dumnealor trebuie să facă 
acum studiul de fezabilitate şi 
caietele de sarcini pentru 
viitoarea lucrare, mai bine spus 
pentru viitorul contract de 89 de 
milioane de euro cu TVA, care 
s-a lansat aici, la noi, la Apa 
Serv. Dacă prima fază a 
proiectului s-a finalizat înainte 
de termen în proporţie de 99%, 
sperăm că şi cu partea a II-a a 
proiectului, cu ajutorul 
specialiştilor de la Halcrow 
România să ducem la bun 
sfârşit ce ne-am propus astfel 

încât Apa Serv Valea Jiului să 
mai bifeze finalizarea a încă 
unui proiect realizat cu mulţi 
bani europeni şi implementat în 
localităţile din Valea Jiului”, a 
declarat directorul general al 
Apa Serv Valea Jiului, Costel 
Avram, în cadrul conferinţei de 
presă prilejuită de lansarea 
proiectului.  
 
Potrivit estimărilor din primele 
date tehnice care au stat la 
baza demarării acestui proiect, 
Apa Serv intenţionează să 
atragă 72 de milioane de euro + 
TVA în cadrul noului Program 
european POS Mediu 2014 -
2020. Potrivit directorului 
general Costel Avram, banii vor 
fi utilizaţi pentru modernizarea 
reţelelor de alimentare cu apă 
şi canalizare existente în toate 
localităţile din Valea Jiului, 
pentru reabilitarea magistralei 
Valea de Peşti - Petroşani şi a 
altor staţii de captare şi tratare 
a apei dar şi de epurare a eplor 
uzate etc. O atenţie mai mare 
va fi acordată, în cadrul acestui 
proiect, localităţilor Lupeni şi 
Uricani, care nu au fost 

cuprinse în prima etapă a 
programului de extindere şi 
modernizare a reţelelor, 
municipalităţile din cele două 
oraşe nefiind, la data demarării 
proiectului respectiv, membre 
ale ADI Apa Valea Jiului.  
 
Costel Avram este convins că, 
în următoarele luni, echipa de 
consultanţă managerială de la 
Halcrow România va finaliza nu 
doar studiile de fezabilitate în 
baza cărora vor fi lansare 
solicitările de finanţare, ci şi 
documentaţiile aferente 
organizării licitaţiilor pentru 
lucrările ce urmează a fi 
realizate în cadrul acestui 
proiect. “Îmi doresc ca, deja din 
primăvara anului viitor, să avem 
finalizate şi procedurile de 
licitaţie pentru atribuirea 
lucrărilor, astfel încât să ne 
putem apuca efectiv de 
acestea”, apreciază Avram. 
Proiectul privind reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea 
reţelelor de apă şi canalizare 
din Valea Jiului, etapa a II-a, 
are ca termen de execuţie 58 
de luni de la data demarării.  
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Drumul spre Pasul Vîlcan, o mostră din “România lucrului 
bine făcut” care ne face să fim “mândri că suntem 
români”, a fost inaugurat oficial de autorităţi 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Acolo unde orgoliile politice 
sunt lăsate la o parte şi oamenii 
care trebuie să se ocupe de 
administraţie şi de 
perspectivele de dezvoltare ale 
unei comunităţi, cu sprijinul 
banilor europeni, se pot face 
lucruri bune. Un exemplu 
edificator în acest sens este 
drumul judeţean 664 care leagă 
centrul municipiului Vulcan de 
viitoare staţiune turistică Pasul 
Vîlcan.  
 
În urmă cu mai bine de un an, 
la insistenţele primarului 
Gheorghe Ile, preşedintele 
Consiliului judeţean Hunedoara 
Mircea Ioan Moloţ a dat “undă 
verde” proiectului prin care o 
porţiune de drum de 3,7 km din 
DJ 664 urma să fie modernizată 
graţie unui proiect al Consiliului 
Judeţean Hunedoara, finanţat 
în cadrul Fondului European de 
Dezvoltare Regională. Nu mai 
puţin de 12.063.160,17 lei au 
fost necesari pentru a face un 
drum de calitatea I pe ruta 
străvechiului drum al 
poştalioanelor care lega odată 
Transilvania de Ţara 
Românească. Din această 
sumă, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 
(Fondul European de 
Dezvoltare Regională) a 
reprezentat 8.434.296,83 lei. 
Diferenţa de bani pentru 
execuţia lucrărilor a fost 
acoperită din contribuţia 
Guvernului (1.121.322,69  lei) şi 
din cea a Consiliului judeţean 
Hunedoara 195.012,65 lei).  
 
La finele săptămânii trecute, 
odată cu finalizarea termenului 
de execuţie al lucrărilor, 
prevăzut în acest proiect, 
reprezentanţii autoritlor locale şi 
judeţene au ţinut să taie 
panglica tricoloră, moment care 
marchează oficial darea în 
funcţiune a acestui nou obiectiv 
de infrastructură rutieră din 

Valea Jiului. Pentru că 
evenimentul coincide (absolut 
întâmplător !) cu campania 
electorală, evident că marii 
competitori politici (PNL şi PSD)  
şi-au dorit să-şi revendice cât 
mai mult din capitalul de 
imagine generat de acest nou 
succes investiţional finalizat la 
Vulcan.  
 

Aşa se face că preşedintele 
Consiliului Judeţean 
Hunedoara, Mircea Ioan Moloţ )
care este şi un important 
membru al staffului electoral al 
candidatului ACL Klaus 
Johannis) a ţinut să precizeze 
că “meritul pentru realizarea 
acestui obiectiv este unul care 
aparţine exclusiv Consiliului 
juudeţean Hunedoara”, 
precizând totodată că “acest 
drum este încă o dovadă din 
România lucrului bine făcut”. La 
rândul său, nici Gheorghe Ile 
(unul dintre cei mai apreciaţi 
lideri locali ai PSD) nu e mai 
prejos şi apreciază că investiţia 
de la Pasul Vîlcan este una 
care ne determină să fim , o 
dată în plus, “mândri că suntem 
români”.  
 
Dincolo de elegantul duel 
politic, Mircea Ioan Moloţ şi 
Gheorghe Ile recunosc, la 
unison, că această investiţie 
este una cu “bătaie lungă” atât 

pentru vulcăneni, cât şi pentru 
judeţul Hunedoara. “Sunt 
convins că, în timp, acest drum 
pe care noi îl inaugurăm în mod 
oficial astăzi, va genera foarte 
multe locuri de muncă, odată cu 
dezvoltarea turismului în 
viitoarea staţiune turistică Pasul 
Vîlcan”, a declarat Mircea Ioan 
Moloţ.  
 
“Această investiţie încheie încă 
o etapă din strategia de 
dezvoltare turistică a zonei 
montane Pasul Vîlcan. Vom 
parcurge în mod firesc toate 
etapele de modernizare a 
viitoarei noastre staţiuni 
turistice. Drumul de Pasul 
Vîlcan este drum judeţean. 
Preşedintele Consiliului 
Judeţean Mircea Moloţ şi-a ţinut 
promisiunea făcută nouă, 
vulcănenilor, că va realiza acest 
drum. Consiliul Judeţean l-a 
modernizat, iar Primăria 
Municipiului Vulcan se va 
ocupa de întreţinerea acestuia”, 

a declarat, la rândul său, 
primarul Gheorghe Ile.  
 
Unul dintre cei mai importanţi 
investitori privaţi din turismul 
montan al Văii Jiului, Emil 
Părău, apreciază că acest drum 
constituie o etapă importantă în 
dezvoltarea turismului în 
staţuiunea vulcăneană, dar 
crede că succesul său deplin va 
fi realizat atunci când întreaga 
şosea transalpină va fi 
asfaltată, iar vechiul drum, 
cunoscut drept al romanilor, al 
lui Mihai Viterazu sau al 
poştalioanelor va fi redat 
circulaţiei rutiere moderne până 
dincolo de munţi, la Schela (în 
judeţul Gorj). 
 
Până atunci, în sarcina comună 
a autorităţilor locale şi judeţene 
rămâne de rezolvat încă 
porţiunea de drum de la sensul 
giratoriu din zona Dincă-Vulcan 
şi până la staţia de plecare a 
telegondolei, drum care nu a 
putut fi prins în proiectul 
executat pe fonduri europene şi 
care se află într-o stare 
avansată de degradare. Şi în 
ceea ce priveşte perspectiva 
modernizării acestei porţiuni din 
DJ 664, primarul Ile e optimist, 
mai ales că are promisiunea 
preşedintelui Consiliului 
Judeţean, Mircea Ioan Moloţ, 
că problema va fi rezolvată. În 
cursul anului viitor. 



4 ACTUALITATE 

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 ! 

100 de locuri de muncă pentru vulcăneni 
Lucian ISPAS 
 
Printre multe alte obiective asumate 
în campania electorală din 2012, 
primarul municipiului Vulcan le-a 
promis cetăţenilor că va căuta să 
găsească soluţii şi pentru atragerea 
de investitori care să creeze locuri de 
muncă pentru vulcăneni. Gheorghe 
Ile nu a uitat nici de această 
promisiune şi, zilele trecute, a venit 
momentul să facă un anunt oficial în 
acest sens. 
 
“Una dintre cele mai bune veşti pe 
care o pot aduce comunităţii noastre, 
este crearea în viitorul apropiat, a 
unui număr de 100 de locuri de 
muncă. Este vorba despre o reuşită 
personală de a convinge un 
antreprenor italian să vină să-şi 
desfăşoare activitatea de producţie 

de canapele la Vulcan. Firma Metal-
Rom din Italia va începe în cel mai 
scurt timp această activitate 
productivă, pentru care va angaja 
100 de persoane din Vulcan. Aceasta 
a fost cerinţa noastră, de a putea 
oferi locuri de muncă cetăţenilor 
noştri, ceea ce va diminua rata 
şomajului din localitate şi va creşte 
veniturile la bugetul local, din cota 
aferentă salariilor angajaţilor. 
În vederea angajăriii celor 100 de 
persoane, firma italiană organizează 
o selecție. Doresc succes tuturor 
celor interesaţi să-şi găsească un loc 
de muncă potrivit cererii 
investitorului”, a spus, în declaraţia 
sa, primarul Gheorghe Ile. 
 
Selecţiile de personal au început deja 
la sediul fostrei fabrici de confecţii din 
Vulcan.  

Primăria Petroşani vă invită la o masă tradiţională momârlănească 

PĂSAT ŞI TOCANĂ DE OAIE PENTRU TOT POPORUL LA TÂRGUL DE 
PRODUSE TRADIŢIONALE DE LA PETROŞANI 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Târgul de produse tradiţionale 
îşi deschide în week-end 
porţile, pentru al patrulea an 
consecutiv, la Petroşani. 
Evenimentul, organizat de 
Primăria şi Consiliul local al 
municipiului Petroşani în 
perioada 17-19 octombrie, 
aduce în atenţia gospodinelor 
din Petroşani şi Valea Jiului, 
dar şi a turiştilor, cele mai 

apetisante bucate ale 
producătorilor locali, dar şi ale 
celor care vor veni din alte 
zone culinare de tradiţie din 
ţara noastră.  
 
Primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
dă asigurări că “timp de 
câteva zile, zona din faţa 
Primăriei va deveni un centru 
culinar de excelenţă, în care 
se vor regăsi produse 

tradiţionale autentice, de cea 
mai bună calitate, la preţuri 
promoţionale. În plus, 
păstrând tradiţia, toţi cei care 
vizitează târgul de produse, 
sunt invitaţi să deguste din 
păsatul tradiţional şi tocana 
de oaie gătită special, la faţa 
locului, de momârlanii din 
Petroşani şi oferită gratuit 
cetăţenilor de către 
organizatori. Vă aşteptăm cu 
drag la acest târg de toamnă.” 
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65 de ani de învăţământ universitar în Valea Jiului 
        Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Ediţia din acest an a simpozionului 
SIMPRO organizat de Universitatea din 
Petroşani, sub egida Academiei de Ştiinţe 
Tehnice din România şi al Asociaţiei 
Inginerilor din România, a coincis cu 
aniversarea a 65 de ani de învăţământ 
universitar din Valea Jiului. 
 
Acesta este poate şi motivul pentru care, 
anul acesta, eforturilor Universităţii din 
Petroşani şi INCD Insemex Petroşani de a 
organiza sub cele mai bune auspicii 
simpozionul SIMPRO s-au raliat primăriile 
din Petroşani, Vulcan şi Petrila, Consiliul 
Judeţean Hunedoara, Complexul 
Energetic Hunedoara, Complexul 
Energetic Oltenia, Roşia Montană Gold 
Corporation, Societatea Naţională a 
Cărbunelui Ploieşti şi alte firme private de 
prestigiu din ţara noastră. În cadrul 
dezbaterilor ştiinţifice au fost supuse 
atenţiei specialiştilor câteva zeci de lucrări 
de specialitate, atât în domeniul industriei 
miniere cât şi în alte domenii de cercetare 
ştiinţifică.  
 
În ceea ce priveşte partea festivă a 
evenimentului, aceasta a fost onorată de 
prezenţa mai multor personalităţi ale vieţii 
publice din Valea Jiului şi din judeţul 
Hunedoara, oameni care, în bună parte, 
şi-au desăvârşit pregătirea academică în 
cadrul acestei universităţi de tradiţie din 
România. Spre exemplu, primarul 
municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile, îşi 
aminteşte cu plăcere de faptul că “anul 
acesta se împlinesc 65 de ani de 
activitate universitară neîntreruptă la 
Petroşani și 150 de ani de învăţământ 
superior minier din România. Universitaria 
SIMPRO - este unul dintre cele mai 
prestigioase evenimente ştiinţifice şi de 

cercetare care se derulează în mod 
tradiţional în sfera academică din 
România. Am participat pe vremea 
studenţiei la acest simpozion care este 
practic cartea de vizită a muncii de 
cercetare de la Universitatea din 
Petroşani. Sper din suflet ca lucrările 
ştiinţifice ale domnilor profesori şi ai 
colaboratorilor lor, să-şi găsească sprijinul 
financiar pentru putea fi aplicate în 
domeniile de vârf ale economiei româneşti 
şi internaţionale.” 
 
La rândul său, primarul municipiului 
Petroşani, dr.ing. Tiberiu Iacob Ridzi a 
arătat, într-o declaraţie publică că “am fost 
prezent la momentul festiv al aniversării 
unui secol şi jumătate de învăţământ 
superior dedicat mineritului în România şi 
65 de ani de activitate academică la 
Petroşani. Un moment memorabil care 
mi-a facilitat reîntâlnirea cu reprezentanţii 
Universităţii noastre, oameni remarcabili 
dedicaţi în totalitate promovării unui 
învăţământ superior de calitate. Felicit 

încă o dată conducerea Universităţii din 
Petroşani pentru toate realizările de până 
acum şi doresc succes tuturor celor 
implicaţi în susţinerea acestei activităţi 
academice tradiţională pentru tot ceea ce 
înseamnă învăţământ superior în 
România.” 
 
Ne-am fi dorit să putem relata mai multe 
despre aceste important eveniment din 
viaţa comunităţii locale din Valea Jiului, 
însă organizatorii evenimentului au omis 
lansarea unei invitaţii de participare şi 
pentru grupul nostru de presă, motiv 
pentru care nu am putut fi prezenţi la 
ceremonii şi la dezbaterile din cadrul 
simpozionului. Chiar şi aşa, cu 
argumentul forte al faptului că mai bine de 
două treimi din colectivul Exclusiv Media 
Group şi o bună parte din colaboratorii 
noştri sunt oameni formaţi la Universitatea 
din Petroşani, ne alăturăm celor care 
transmit, la ceas aniversar, acestei 
instituţii academice de prestigiu, un sincer 
şi călduros “La mulţi ani”.  



6 CULTURĂ 

Prima ediţie a festivalului de folclor 
“Rapsodia Munţilor” e pregătită de start  
la Petrila 
    Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Asociaţia Culturală „Rapsodia 
Munţilor” Petrila în parteneriat cu 
Primăria şi Consiliul Local al 
Oraşului Petrila, Casa Studenţească 
Petroşani şi Asociaţia ,,Rosa 
Multiflora” prin presedintele Costel 
Avram, organizează în data de 18 
octombrie 2014, Festivalul-concurs 
de muzică populară „Rapsodia 
Munţilor”. Evenimentul, aflat la ediţia 
de debut, va fi găzduit de Casa de 
cultură “Ladislau Schmidt” Petrila. 
 
Festivalul, care se adresează 
copiilor şi tinerilor talentaţi din Valea 
Jiului şi zona Băniţa-Baru Mare, se 
va desfăşura pe două secţiuni. Una 
dintre acestea este destinată 
soliştilor vocali de muzică populară 
iar o a doua secţiune este destinată 
soliştilor instrumentişti. Concursul 
se va desfăşura pe mai multe 
categorii de vârstă şi nu implică taxă 

de participare. Regulamentul 
complet al festivalului poate fi găsit 
pe  paginile de facebook ale 
Primăriei Oraşului Petrila 
şi  Ansamblului Folcloric “Bujorii 
Muntelui”. 
 
Potrivit organizatorilor, festivalul 
“Rapsodia munţilor” îşi propune pe 
de o parte să descopere, să 
încurajeze şi să promoveze tinerele 
talente din domeniul interpretării şi 
creaţiei muzicii tradiţionale 
româneşti, iar pe de altă parte, să 
promoveze frumuseţea costumului 
popular românesc. 
 
Participanţii la festivalul concurs de 
la Petrila vor primi câte o diplomă 
de participare, iar pentru laureaţii 
premiilor I, II, III şi IV de la fiecare 
categorie de concurs, organizatorii 
vor oferi, pe lângă diplome şi premii 
în bani. De asemenea, va fi acordat 
şi un trofeu al festivalului.  

Lucrările de artă ale artiştilor prezenţi în tabăra Ianza din 
acest an îmbogăţesc imaginea parcului Brădet din Petroşani 
     Lucian ISPAS 
 
Una dintre cele mai populare 
zone de agrement din 
municipiul Petroşani, parcul de 
agrement de la Brădet, are 
şansa de a deveni un veritabil 
muzeu de artă în aer liber. 
Primii paşi în această direcţie 
au fost făcuţi o dată cu 
amplasarea în zona Brădet a 
două dintre lucrările 
monumentale realizate de 
artistii prezenţi anul acesta în 
tabăra de arte vizuale 
organizată de Fundaţia Ianza 
Inter-Cultural.  
 
Prin parteneriatul dintre 
autorităţile publice locale şi 
Fundaţia Ianza, zona parcului 
Brădet poate fi “mobilată” nu 
doar cu accesoriile necesare 
pentru petrecerea timpului liber, 
ci şi cu veritabile opere de artă, 
realizate de artişti profesionişti, 

de pe întregul mapamond, 
devenind astfel încă un punct 
de atracţie pe harta turtistică a 
Petroşaniului şi a Văii Jiului.  
Reprezentanţii autorităţilor 
locale de la Petroşani spun că 
îmbogăţirea zonei Brădet cu 

lucrări de artă conferă zonei un 
punct de atracţie suplimentar. 
Ideea de a amplasa la Brădet 
lucrări realizate în timpul 
taberelor organizate de 
Fundaţia Ianza este apreciată şi 
de preşedintele acestei instituţii 
de cultură, a cărei prezenţă în 
viaţa culturală a urbei devine tot 
mai pregnantă. Cu toate 
acestea, Cristian Sergiu Ianza 
nu îşi ascunde teama că aceste 
lucrări de mare valoare artistică 
ar putea fi nu doar cadrul ideal 
pentru fotografii realizate de 
localnici şi turişti iubitori ai 
artelor, ci şi ţinta unor oameni 
certaţi cu legea, care le-ar 
putea distruge sau, mai rău,  
le-ar putea folosi drept lemn de 
foc la fript mici pe grătare. Cum 
ce e frumos şi lui Dumnezeu îi 
place, nu avem decât să fin 
încrezători că aceste lucrări vor 
avea parte de paza din ceruri. 
Dublată de cea de la Primărie. 
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Aţi văzut această clădire ? 
Ina STOIAN 

Cristina SUCALA 
Ilinca PAUN CONSTANTINESCU 

Dragos DASCALU  
 
Ultima dată a fost observată pe 
data de 8 octombrie în incinta 
E.M. Petrila. Avea peste 100 de 
ani şi adăpostea iniţial două 
compresoare pentru 
producerea aerului comprimat 
de tip Ingersoll, acţionate de 
forţa aburului. Era de o mare 
valoare patrimonială, fiind una 
dintre cele mai vechi clădiri din 
incinta minei, dar și una dintre 
cele mai reușite din punct de 
vedere arhitectural.  
 
Alături de alte clădiri valoroase 
din incinta E.M. Petrila, clădirea 
compresoarelor a făcut 
subiectul unei cercetări 
amănunţite, realizată de 
arhitecţi şi studenţi. Prin 
demolarea acesteia se pierde o 
parte din istoria şi identitatea 
Petrilei, a Văii Jiului şi a 
României. 
 
Se afla în grija Primăriei Petrila, 
care îşi asumase protejarea 
acesteia prin aprobarea (în 
unanimitate), în Consiliul Local 
a studiului de prefezabilitate 
„Păstrarea, punerea în 
securitate şi conversia 
funcţională a structurilor cu 
valoare patrimonială şi de 
interes economic din cadrul 
Exploatării Miniere Petrila”. În 
documentul asumat de Consiliul 
Local şi Primăria Petrila prin 

HCL nr. 119/2013 se propune 
preluarea clădirilor în domeniul 
public al oraşului Petrila: 
„Aceste obiective vor fi 
menţinute în vederea 
amenajării unor spaţii de interes 
cultural, iar unele vor căpăta o 
destinaţie Economico-Socială 
de interes local”,  deoarece „ o 
soluţie ce mizează pe 
patrimoniul industrial ca loc al 
memoriei şi al valorilor culturale 
şi istorice dar şi ca sursă de 
dezvoltare poate uşura tranziţia 
de la regiune mono-industrială 
la diversificarea activităţilor, 
crescând atractivitatea zonei”.  
 
De aceea demolarea acestei 
clădiri nu este doar o acţiune 
care sabotează orice tentativă 
de salvare a clădirilor minei 
Petrila şi, implicit, a istoriei 
acestei mine ci, mai mult, este 
o acţiune împotriva oricărei idei 
de dezvoltare sustenabilă, deci 
a viitorului Petrilei. 
 
Proiectul „Patrimoniul industrial 
ca sursă de regenerare” iniţiat 
de ADERF (Asociaţia 
Doctoranzilor şi Studenţilor 
Români din Franţa), Fundaţia 
Culturală „Condiţia Română” 
condusă de Ion Barbu, 
continuat de asociaţia 
PlusMinus, (cu o reţea de 
parteneri din care enumerăm 
doar Ordinul Arhitecţilor din 
România, Uniunea Arhitecţilor, 
Ambasada Germaniei, Institutul 
Cultural Francez), a găsit soluţii  
viabile pentru păstrarea şi 

conversia acestei clădiri. Cei 
responsabili de demolare au 
considerat că fac de fapt o 
favoare specialiştilor implicaţi în 
realizarea acestui proiect şi nu 
realizează valoarea muncii 
realizate de aceştia, chiar dacă 
au beneficiat de toată 
experienţa lor în mod gratuit.  
 

De aceea demolarea acestei 
clădiri, în condiţiile în care nu 
exista nici un pericol iminent, a 
fost inutilă. Un gest arbitrar, 
poate minor pentru cei care l-au 
făcut, dar care este un afront și 
un atac direct asupra viitorului 
cetățenilor Petrilei si tuturor 
prietenilor Petrilei, care doresc 
să ajute şi să contribuie la 
salvarea acestui oraş. 

      Antoaneta DUBAN 
 
Asociaţia culturală “Iosif 
Tellmann” din Lupeni şi grupul 
de presă Exclusiv Media 
organizează cea de-a VII-a 
ediţie a concursului de 
jurnalism pentru elevi 
“Fotoreporter junior”. Tema 
acestei ediţii este: “Oameni în 
acţiune”, respectiv elevi sau 
adulţi prezenţi în ipostaze din 
diferite activitǎţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau sportive 
(în laborator, pe munte, la 

stadion, în concert etc).       
 
Fotografia sau fotografiile 
prezentate în concurs trebuie 
sǎ respecte următoarele 
cerinţe: listare format A4, 
înfoliere şi o etichetă care va 
conţine: numele, şcoala şi 
localitatea elevului, iar pe verso 
numele profesorului 
coordonator. Fotografia trebuie 
sǎ fie însoţitǎ de un scurt articol 
explicativ.   
 
Cei care doresc să participe la 

acest concurs, trebuie să 
depună lucrǎrile pânǎ în data 
de 8.04.2015, la Galeria de 
Artǎ “IOSIF TELLMANN” din 
Lupeni. Relaţii suplimentare 
puteţi obţine la nr.de 
tel:0726084047. Festivitatea de 
premiere a câştigătorilor ediţiei 
a VII-a a concursului 
“Fotoreporter junior” (eveniment 
dedicat în memoria 
fotoreporterului Ştefan 
Nemecsek) va avea loc în  data 
de 8 mai 2015 la Galeria de 
artă “Iosif Tellmann” din Lupeni.     

Start într-o nouă ediţie a concursului “Fotoreporter junior” 
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Retroparada toamnei a adus zeci de maşini de 
epocă în centrul Petroşaniului 
     Lucian ISPAS 
 
Printre cele 23 de oraşe din România în 
care ziua de 11 octombrie a consemnat 
organizarea unei noi ediţii a “Retroparadei 
toamnei” - ultimul eveniment de acest fel 
organizat anul acesta de către Retromobil 
Club România - se numără şi municipiul 
Petroşani. De altfel, Primăria municipiului 
Petroşani este partener al Retromobil Club 
România în organizarea acestui 
eveniment, cre a ajuns, la Petroşani, la cea 
de-a IV-a ediţie. 
 
În acest an, în spaţiul expoziţional din Piaţa 
Victoriei au fost prezentate circa 30 de 

maşini de epocă. Reprezentantul filialei 
judeţene Hunedoara a Retromobil Club 
România, comisarul de poliţie Ovidiu 
Zaharia, promotor al acestui eveniment din 
Valea Jiului, spune că, la ediţia din acest 
an, au venit proprietari de retromobile din 
Valea Jiului, dar şi din Simeria, Deva şi 
Hunedoara. “Unele dintre maşinile expuse 
au o vechime mai mare de 40 de ani, 
numărându-se printre cele mai cunoscute 
modele ale unor mărci auto celebre, de la 
Dacia şi până la Ford, Fiat, Skoda sau 
Mercedes”, spune Ovidiu Zaharia. 
 
Piesa de rezistenţă a expoziţiei din acest 
an a constituit-o un “Plymouth P6”, model 

de automobil de lux din perioada 
interbelică, folosit în filmele poliţiste ale 
regizorului Sergiu Nicolaescu. Aflat într-o 
stare avansată de dregradare, automobilul 
constituie cel mai recent proiect de 
restaurare pe care-l are în vedere 
comisarul Ovidiu Zaharia.  

Şi la Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” din Petroşani, 

Toamna se numără bobocii 
   Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Ca în fiecare an, instituţiile de 
învăţământ organizează 
tradiţionalele baluri ale 
bobocilor. “Seniorii” predau 
astfel ştafeta “juniorilor”, 
motiv de distracţie şi voie 
bună cât cuprinde.  
 
Printre primele baluri 
organizate în Petroşani de la 
începutul noului an şcolar, a 
fost şi cel al Colegiului Tehnic 
“Dimitrie Leonida”, eveniment 
organizat la Clubul Revival, 
unde tinerii s-au simţit 
minunat.  
 
Tematica abordată pentru 
acest bal al bobocilor a fost 
atmosfera electrizantă a 
anilor ’80, adolescenţii 
retrăind prin muzică, stil şi 
atitudine, o  perioadă 
fascinantă, total diferită de 

cea din zilele noastre.  
Probele prin care au trecut 
aspiranţii la titlul de miss sau 
mister boboc au fost, la 
rândul lor, ingenioase şi 
amuzante în acelaşi timp, 
tinerii demonstrându-şi atât 
abilităţile fizice sau de 
comunicare, cât şi cele 
intelectuale.  
 
Atmosfera a fost încinsă de 
Three-Style Dance Studio şi 
Medions Records, iar la final 
de invitatul special, El Nino 
care a susţinut un adevărat 
concert de zile mari.   
 
Câştigători şi laureaţi ai 
titlului de “frumoşii” balului au 
fost, după cum urmează: 
Miss Leonida - Bulgariu 
Elena , clasa a IX-a D, Mister 
Leonida - Rad Marius, clasa 
a  IX-a B, Miss si Mister 
Popularitate - Avramel 

Rebeca din  clasa a IX-a D şi 
Blaj Ionuţ din clasa a IX –a C, 
în timp ce Premiul de 
eleganţă a fost câştigat de 
Lupulescu Lorena din clasa a 
IX –a A şi  Gurzu Andrei din 
clasa a IX –a C. 
 
Prof. Andraş Esther, consilier 
educativ la Colegiul “Dimitrie 
Leonida” dar şi unul dintre 
organizatorii balului a ţinut să 
ne precizeze următoarele: 
”Cu ocazia organizării de 
activităţi extraşcolare, printre 
care şi acest tradiţional 
eveniment al Balului 
Bobocilor, noi profesorii, 
ajungem să ne cunoaştem 
mai bine elevii, să le vedem 
şi cealaltă latură a lor. Pentru 
că dincolo de activităţile de la 
şcoală, în astfel de situaţii 
avem ocazia de a descoperi 
talentul şi personalitatea 
acestor tineri minunaţi.” 
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În urmă cu doi ani, când a 
candidat pentru un nou mandat 
în fruntea Consiliului judeţean 
Hunedoara, Mircea Ioan Moloţ 
promitea că investiţiile de 
infrastructură pe care 
intenţionează să le facă în acest 
mandat vor viza, în mod special 
Valea Jiului. 
Zilele trecute, drumul spre Pasul 
Vîlcan a fost deschis oficial, fiind 
modernizat cu fonduri europene, 
după ce drumul spre Straja a 
fost la rândul său, finalizat. Peste 
puţin timp urmează şi darea în 
folosinţă a drumului Vulcan-
Merişor, urmând ca, anul viitor, 
să fie demarate şi lucrările la 
drumul de acces în Parâng. 
Pentru că, prin aceste investiţii, a 
dovedit că este un om de cuvânt, 
indiferent de opţiunile politice ale 
majorităţii cetăţenilor din Valea 
Jiului, Mircea Ioan Moloţ este 
“Premiantul săptămânii” 

Mircea Ioan MOLOŢ 
Preşedintele Consiliului judeţean Hunedoara 

11 ani cu “Jurnalul Văii Jiului” 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Oricând de mult ne-am dori ca 
în activitatea noastră 
jurnalistică să atingem 
perfecţiunea, acest ţel este 
unul utopic. De aceea, nu 
putem decât să ne bucurăm şi 
de performanţele altor colegi 
din breasla jurnalismului de pe 
Valea Jiului, convinşi fiind că 
împreună, completăm mult mai 
mult şi mult mai bine 
consemnările despre viaţa 
publică a acestei comunităţi. 
 
Cu acest crez, salutăm 
consecvenţa jurnalistului Nicu 
Taşcă, directorul publicaţiei 
“Jurnalul Văii Jiului” care în 
aceste zile a marcat 11 ani de 
activitate neîntreruptă a acestui 
ziar în peisajul mediatic al Văii 
Jiului. Fără îndoială, într-o 
vreme în care titlurile de presă 
scrisă sunt tot mai rare şi 
dispar cu o ritmicitate mult mai 
mare decât a celor care 
îndrăznesc să apară, 
performanţa celor 405 numere 
în 11 ani realizată de “Jurnalul 
Văii Jiului” este una apreciabilă. 
Aşa cum la fel de apreciabil 

este faptul că, deşi Nicu Taşcă 
a trecut şi dincolo de bariera 
jurnalistului simplu, devenind 
consilier de imagine al unei 
importante instituţii publice din 
Valea Jiului, a reuşit să 
imprime şi să păstreze 
publicaţiei pe care o conduce 
un necesar aer de 
independenţă, de obiectivitate, 
de profesionalism. 
 
Cu astfel de atribute, întărite 
desigur de istoria ultimilor 11 
ani dar şi de numeroasele 
personalităţi publice locale care 
au ţinut să-i fie alături lui Nicu 
Taşcă la sărbătorirea 
publicaţiei sale, “Jurnalul Văii 
Jiului” dovedeşte că rămâne un 
titlu de interes în mass-media 
din Valea Jiului.  
 
Cu sinceritatea “fratelului mai 
mare”, colectivul grupului 
nostru editorial adresează şi pe 
această cale felicitări 
“Jurnalului Văii Jiului” şi echipei 
conduse de Nicu Taşcă cărora 
le dorim, citând un alt “clasic în 
viaţă” al jurnalismului din Valea 
Jiului, “la cât mai multe numere 
şi de acum înainte.” 
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În zilele noastre, numele lui 
Alfred Nobel este sinonim cu 
premiile mondiale care 
desemnează cei mai buni 
oameni de ştiinţă ai lumii, în 
fiecare an, aducând sub lumina 
opiniei publice noile descoperiri 
ale ştiinţei şi culturii. 
 
Puţini ştiu că “explozia” de 
premii Nobel s-a născut din 
imensa avere adunată de-a 
lungul vieţii sale de profesorul 
norvegian Alfred Nobel, după ce 
inveţia sa din 1866 - DINAMITA 
- a revoluţionat indus-tria de 
război. Pasiunea lui Nobel 
pentru explozibili constituia însă 
o tradiţie de familie, tatăl său 
fiind proprietar al unei fabrici de 
mine umplute cu praf de puşcă. 
După ce firma tatălui său a dat 
faliment, ca urmare a efectelor 
războiului din Crimeea, tânărul 

cercetător Alfred a făcut o 
pasiune pentru chimia 
substanţelor explozive, 
descoperind în scurt timp, 
dinamita, un explozibil format 
din trei părţi de nitroglicerină şi 
o parte kieselgur (o pulbere 
foar-te fină cu un conţinut 
substanţial de dioxid de siliciu), 
dar de cinci ori mai puternic 
decât praful de puşcă.  
 
Vânzarea noului explozibil, în 
ultimul sfert al secolului al  
XIX-lea prin intermediul singurei 
fabrici de profil, aflată în 
proprietatea sa, i-a adus lui 
Nobel o avere substanţială. 
Conştient de răul pe care 
descoperirea sa l-a făcut 
umanităţii, dar cu siguranţă şi 
motivat de faptul că nu a fost 
căsătorit şi nu a avut copii, 
Nobel şi-a lăsat prin testament 
întreaga avere unei fundaţii 
care-i poartă numele, cu scopul 
de a fi constiuit un fond de 
investiţii, ale cărui beneficii să 
fie împărţite, în mod egal, anual, 
pentru oamenii care, în cursul 
anului respectiv au adus cele 
mai importante binefaceri 
umanităţii, prin ştiinţă şi cultură.  
 
După moartea lui Nobel, 
survenită la San Remo în 10 

decembrie 1896 (la vârsta de 
63 de ani), legatarii săi 
testamentari au dus la 
îndeplinire voinţa marelui om de 
ştiinţă, câştigând procesele 
intentate de rudele acestuia şi 
au constituit Fundaţia Nobel. 
Aceasta şi-a intrat în atribuţii în 
anul 1900, va-loarea iniţială a 
Fondului Nobel fiind de 28 de 
milioane de coroane suedeze. 
Primele premii Nobel au fost 
acordate în anul 1901, ele fiind 
şi astăzi recompesa cea mai 
râvnită a celor pe care 
vizionarul Alfred Nobel îi 
considera ca fiind “binefăcătorii 
umanităţii”. Potrivit dorinţei 
exprese a iniţiatorului acestor 
recompense, premiile pentru 
fizică şi chimie sunt atribuite de 
către Academia suedeză de 
ştiinţe, cele pentru fiziologie  
şi/sau medicină de către 
Institutul Karolin din Stockholm, 
cel pentru literatură de către 
Academia din Stockholm iar cel 
pentru pace de către un comitet 
de 5 persoane desemnate 
anual de către Parlamentul 
Norvegiei.  
 
Ceremonia de decernare a 
Premiilor Nobel are loc în 
fiecare an, la data de 10 
decembrie (data comemorării 

morţii lui Alfred Nobel) la 
Stockholm (capitala Suediei), în 
prezenţa regbelui Suediei, care 
înmânează personal fiecărui 
laureat în parte medalia de aur 
şi diploma de atribuire a 
premiului, după care laureaţii 
sunt invitaţi la banchetul festiv, 
dat în onoarea lor, banchet 
găzduit de faimoasa sală 
albastră a Primăriei din 
Stockholm. Nu este lipsit de 
interes faptul că, potrivit 
dispoziţiilor testamentare ale 
fondatorului, Premiile Nobel 
sunt acordate numai laureaţilor 
în viaţă, în timp ce alegerea 
candidaţilor trebuie să se facă 
fără a ţine cont de 
naţionalitatea, religia sau clasa 
socială din care provin laureaţii, 
ci doar de meritele acestora în 
domeniul pentru care sunt 
nominalizaţi.  
 
Astăzi, la mai bine de un secol 
de la moartea lui Alfred Nobel, 
puţini mai sunt cei care-şi aduc 
aminte că acesta este 
descoperitorul dinamitei. Însă 
toată lumea apreciază 
“explozia” de ştiinţă şi cultură 
generată de Premiile Nobel. 
Aşa cum toată lumea apreciază 
nobilul premiu pentru Pace.  

15 

Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 

EDUCAŢIE 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
Relaţii la telefon 0722-807.221 

Adevărata “dinamită” a lui Alfred Nobel 
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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); 

“Grupul de prieteni” - oameni pentru 
care a face un bine e un mod de viaţă 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Valea Jiului, o zonă în care 
problemele sociale sunt o 
prezenţă constantă a vieţii 
de zi cu zi există, din 
fericire, şi oameni pentru 
care a face bine celorlalţi a 
devenit un mod de viaţă.  
 
Îşi spun simplu: grupul de 
prieteni. Cu toate că 
fiecare dintre ei are o 
personalitate aparte şi o 
carte de vizită care-i 
plasează în rândul 
oamenilor valoroşi ai 
acestei zone. Chiar dacă 
au în buzunar şi “carnetul 
de partid”, viaţa politică nu 
este scopul pentru care 
înţeleg să facă un bine 
celor necăjiţi, celor care au 
nevoie de un pic de atenţie 
şi de ceva mai mult sprijin.  
 
În grupul de prieteni nu 
există nici ierahii şi nici alte 
reguli decât cele pe care le 
incumbă dorinţa de a face 
bine. De-a lungul anului pe 
care ne pregătim să-l 
încheiem peste doar 
câteva luni, grupul de 
prieteni a reuşit, cu 
răbdare, cu pasiune şi cu 
modestie, capacitând 
atenţia şi sprijinul 
oamenilor importanţi şi 
oamenilor simpli din 
comunitatea Văii Jiului, să 
“rezolve” câteva cazuri 
sociale deosebite. Ultima 
ispravă a grupului de 
prieteni are drept “grup 
ţintă” persoanele cu 

dizabilităţi de la Centrul 
special de Asistenţă 
Socială din Petrila.  
 
Grupul de prieteni s-a 
format în timp, la îndemnul 
doamnei Mariana Popa 
Costaş, un om care prin 
puterea exemplului, a 
reuşit să redea multora 
speranţa că, în vremurile 
prezente, mânate de 
orgolii şi interese, mai 
există “oameni de bine”. 
Eforturilor sale de a face 
bine celor din jur i s-au 
alăturat, mai apoi, şi alţi 
oameni de bine: Violeta 
Burlec, Ileana Firţulescu, 
Octavian Popescu-Fuchs, 
Costel Postolache, Radu 
Sorin, Victor Bădârcă, 
Nicolae Florin, Mihai 
Ermoiu, Graţiela Dumitru, 
Angela Popa şi alţii.  
 
Iar lista rămâne deschisă, 
pentru că încă mai sunt 
multe probleme sociale în 
care grupul de prieteni 

vrea şi speră să-şi poată 
face simţită prezenţa. Cu 
folos.  

 
“Cei mai mulţi oameni ajută 
pe cei nevoiaşi nu pentru că 
au prea mult, ci pentru că nu 
au uitat ce înseamnă să nu 
ai.... În spiritul acesta facem 
un apel în numele celor care 
au nevoie de ajutorul nostru 
pentru sănătatea lor, respectiv 
Centrul de Asistenţă Socială a 
Persoanelor cu dizabilităţi 
Petrila, să adunăm, atât cât 
putem, detergenţi de toate 
categoriile - de bucătărie, de 
igienă corporală, de rufe etc. - 
pentru a completa necesarul... 
Doritorii pot dona produsele 
la Magazinul Kesler Petroşani 
(în zona Spitalului de 
Urgenţă), sau într-o altă 
locaţie, pe care o putem 
stabili, dacă ne contactaţi la 
telefon 0722710892. 
Mulţumim din suflet!” 
 

Mariana POPA COSTAŞ 

“Premianţii fără premiu” la un an de la debut 
      Lucian ISPAS 
 
În octombrie 2013, mai precis în ziua de 
12, o mână de oameni se adunau în faţa 
statuii lui Decebal din Deva pentru a-i 
mulţumi primului om dintr-o serie plină de 
importanţă în mod public. Privită la 
început cu scepticiscm, aşteptându-se să 
se vadă scopul politic ascuns sau cine 
ştie ce alt vicleşug, acţiunile săptămânale 

au căpătat consistenţă în mod gradual, 
bucurându-se acum, de respectul şi 
încrederea comunităţii. În timp, la 
aniversarea de un an, proiectul iniţiat de 
jurnalistul Dan Terteci se poate mândri că 
a adunat 44 de premianţi. Şi povestea, nu 
se opreşte aici ! 
 
 Aflaţi mai multe în articolul din ediţia 
electronică a ziarului nostru.  
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     Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru turistul român, Skopja 
nu reprezintă, de regulă, decât 
un punct de tranzit pe harta 
Balcanilor, la marginea căruia 
trece autostrada spre vacanţa 
de vară din insulele greceşti. 
Cei care iau însă decizia de a 
se opri, măcar pentru o singură 
zi, în capitala Macedoniei, vor 
avea şansa de a descoperi un 
fascinant oraş al contrastelor.  
 
În oraşul de pe râul Vardar, 
sărăcia din suburbiile în care 
oamenii mai trăiesc în cutii de 
carton, contrastează izbitor cu 

opulenţa din centrul oraşului, 
transformat în ultimii ani într-un 
adevărat muzeu de artă în aer 
liber, pentru care autorităţile 
macedoniene au cheltuit nu mai 
puţin de 500 de miliarde de 
euro. Amenajarea urbanistică a 
centrului oraşului Skopje, deşi 
încă nu este pe deplin 
finalizată, descoperă în faţa 
turiştilor, prin clădirile 
impunătoare dar mai ales prin 
uriaşele ansambluri 
monumentale şi 
spectaculoasele fântâni 
arteziene, măreţia unei zone 
care l-a dat istoriei pe cel mai 
brav cuceritor al tuturor 
timpurilor: Alexandru cel Mare.  
 
Macedonienii rostesc şi astăzi 
cu mândrie numele regelui lor 
care, la începutul veacului al 
treilea, la doar 32 de ani, 
devenise stăpânul celui mai 
mare imperiu cunoscut 
vreodată. Ei îi spun cu mândrie 
Alexandru Macedoneanul, cu 
toate că paternitatea sa este 
revendicată cu aceeaşi pasiune 
de greci şi de turci, care nu uită 
că mama sa, Olimpia, a fost 
grecoaică din Epir dar 
Alexandru a văzut lumina zilei 
în Efes. În inima capitalei de 
astăzi a Macedoniei, Skopje, 

macedonienii i-au ridicat lui 
Alexandru cea mai impunătoare 
statuie din Europa. Înalt de 26 
de metri, complexul 
monumental îl înfăţişează pe 
tânărul rege călare, cu sabia în 
mână. La baza coloanei pe care 
sunt imprimate basoreliefuri cu 
scene de luptă, stau de strajă 
alte statui impunătoae de bronz 
înfăţişându-i pe bravii ostaşi ai 
lui Alexandru străjuiţi, la rândul 
lor, de impresionanţi lei de 
bronz. Întregul grup statuar este 
învăluit într-o perdea de apă din 
fântâna arteziană care, la ceas 
de seară, prinde culoare, 
transformându-se într-un punct 
de atracţie pentru turişi şi 
fotografi din toată lumea. De 
altfel, pe o suprafaţă de câţiva 
kilometri pătraţi, aproape 
fiecare palmă de pământ 
constituie un punct de atracţie 
pentru iubitorii de artă 
fotografică, graţie zecilor de 
statui înfăţişând personalităţi 
ale istoriei, culturii, artei sau 
politicii din Macedonia, dar şi 
personaje mitologice.  
 
Un alt punct de atracţie al 
oraşului este podul de piatră 
peste Vardar. Construit din 
blocuri de piatră în secolul al  
VI-lea către împăratul bizantin  



13 REPORTAJ 

Iustinian şi reconstruit, mai 
apoi, din ordinul sultanului 
Mahomed al II-lea, în perioada 
în care oraşul s-a aflat sub 
stăpânire otomană. Monument 
arhitectornic de excepţie, Podul 
de piatră este un simbol al 
oraşului Skopje, localnicii 
considerând că el face legătura 
între prezentul şi trecutul 
acestui oraş. Podul leagă 
moderna Piaţă Macedonia 
(centrul de astăzi al oraşului) cu 
vechea fortăreaţă Kale, ridicată 
pe ruinele fostei aşezări Scupi 
construită pe maluil râului 
Vardar de romani, dar şi de 
vechiul bazar, un cartier 
comercial în care civilizaţia 
balcanică se întrepătrunde  
într-un mod fabulos, cu cea 
orientală şi occidentală.  
 
Vechiul bazar din Skopje, în  
care-şi expun produsele 
autentice absolut încântătoare, 
macedonieni, albanezi, turci, 
greci, sârbi, croaţi sau evrei 
este cel mai mare din Balcani şi 
al doilea ca mărime din Europa, 
după cel din Istambul. Tot aici, 
se află, într-o incredibilă dar 
fabuloasă vecinătate, clădirea 
impresionantă a Bisericii 
ortodoxe “Sfântul 

Dumitru” (care adăposteşte 
miraculoasa icoană neagră a 
Maicii Domnului) şi moschea 
lui Mustafa Paşa (în care se 
află mormântul marelui vizir 
Mustafa). Privit din 
perspectivă religioasă, Skopje 

a fost şi este şi astăzi un 
creuzet al religiilor. Iar acest 
lucru face parte, în mod 
categoric, din secretul care dă 
măreţia acestui oraş.  
 
Puţini ştiu că oraşul în care se 
înaltă semeţe cinci minareturi 
ale unor moschei musulmane şi 
în care bat clopotele din zeci de  
biserici ortodoxe, este în acelaşi 
timp, oraşul care a dat omenii, 
în secolul XX, una dintre cele 
mai ilustre figuri ale 
catolicismului. La doar câţiva 
paşi de Piaţa Macedonia şi de 
măreaţa statuie a lui Alexandru 
cel Mare, dincolo de arcul de 
triumf care simbolizează 
independenţa Macedoniei, 
obţinută abia în 1991 (după 
deprinderea de statul iugoslav) 
se află memorialul dedicat 
Sfintei Maria Tereza. Pe 
numele ei adevărat, Agnes 
Gonxha Bojaxhi (celebra 
călugăriţă misionară cunoscută 
pentru actele sale de caritate 
derulate în mod special în 
zonele sărace ale Indiei, 
laureată a Premiului Nobel 
pentru pace din 1979) a fost 
botezată în catedrala catolică 
distrusă de devastatorul 
cutremur care a lovit oraşul în 
1963. Pe locul acesteia a fost 
ridicat memorialul Mariei 
Tereza, sfânta care aminteşte 
tuturor că gesturile mici pot 
transforma un om simplu într-o 
mare personalitate, iar credinţa 
poate înlătura orice barieră din 
calea oamenilor. Credinţa este, 
de altfel, sentimentul care 
urmăreşte destinul acestui oraş 
vechi de peste patru milenii 
care, de-a lungul istoriei, a 
cunoscut de nenumărate ori 
mărirea şi decadenţa, dar a 
avut puterea de a se ridica de 
fiecare dată şi de a redeveni un 
reper pe harta Europei. Un 
reper istoric, religios, cultural şi 
acum, turistic, de excepţie. Un 
oraş pe care, într-un week-end 
sau în trecere, în drumul spre 
viitorul concediu la Marea 
Mediterană, vă invităm să-l 
vizitaţi. Pentru că altfel, nici nu 
ştiţi ce pierdeţi. 
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DIVERTISMENT 

Toamna, pieţele abundă de 
struguri. Albi, roşii, roz, 
parfumaţi sau pietroşi, strugurii 
sunt cunoscuţi nu numai ca 
fructe pline de savoare şi 
sănătate, ci şi ca materie primă 
pentru vin. De când oamenii au 
învăţat să cultive viţa de vie, 
vinul le-a fost alături atât la 
bucurie cât şi la necaz. Nu se 
ştie cu exaccitate când primul 
pahar de vin a însoţit vreo 
masă copioasă, dar acum 7000 
de ani, mesopotamienii, 
egiptenii şi locuitorii din Georgia 
de astăzi sau din Iran, cultivau 
viţă de vie şi produceau 
cantităţi impresionante de vin. 
Faraonii, erau îngropaţi în 
piramide alături de numeroase 

sticle cu vin pentru a avea cu 
ce să-ţş desfete oaspeţii pe 
cealaltă lume. Grecii, iar mai 
apoi romanii au inclus în dietele 
lor, iar mai apoi la petreceri sau 
la ceremonii religioase, vinul. 
Să nu uităm că în Biblie, vinul 
este pomenit de multe ori atât 
în Vechiul cât şi în Noul 
Testament. Denumirea vinului, 
vine din limba sanscrită de la 
cuvântul “ven” care înseamnă a 
iubi. De fapt şi numele zeiţei 
dragostei, Venus, îşi are 
etimologia tot în acest cuvânt. 
De aici vinul este considerat 
băutura dragostei şi tot de aici 
nici o nuntă sau cină romantică 
nu este recomandată fără un 
pahar de vin. Despre vin se pot 

spune multe. Astfel vinul este 
mai dens decât plasma 
sanguină, având mai multe 
componente organice decât 
aceasta fiind recomandat 
persoanelor care suferă de 
anemie. Vinul este o băutură 
aliment miraculoasă, benefică 
pentru sistemul cardiovascular 
în cantităţi moderate. La fel ca 
orice băutură, cu cât este mai 

vechi, cu atât vinul este mai 
apreciat. Când este tânăr, 
parfumul vinului este cunoscut 
sub denumirea de “aromă”, 
când se învecheşte, se poate 
vorbi despre “buchet”. Şi dacă 
ar fi să căutăm cel mai vechi 
vin, acesta  este datat cu aniul 
325 d.Hr. Şi se află în 
Germania, la Muzeul German 
de Istorie Pfalz . 

 

Dulce-i vinul,  
bun e vinul... 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un tip intră fericit într-o cârciumă şi 
strigă: 
- De băut, pentru toată lumea ! Fac 
cinste. Mi s-a născut un fiu. 
- Ce greutate ? 
- 4 kilograme. 
- Ce lungime ? 
- 45 de centimentri. 
- Şi nevastă-ta, cum se simte ? 
- Ea încă nu ştie. 
*** 
Pacientul: - Domnule doctor, am o 
problemă, uit tot, nu ţin minte nimic. 
Doctorul: - De când ? 
Pacientul: - De când ce ?  
*** 
Doi soţi, cam plictisiţi: 
- Draga mea, vrei să petrecem 
amândoi un week-end minunat ? 
- Sigur că da, dragă... 
- Bine. Atunci ne vedem luni. 
*** 
- Dragul meu, îţi dau o veste: în curând 
vom fi în casă trei. 

- Vai, iubit-o, dar asta e o veste 
excepţională. 
- Da. În sfârşit, mama a obţinut divorţul 
şi vine să stea la noi. 
*** 
Soţul, care se pregătea să plece în 
delegaţie, încearcă să-şi liniştească 
soţia: 
- Ce plângi aşa. Lasă că stau plecat 
doar o lună. 
- Eh, te ştiu eu. Zici că pleci pentru o 
lună şi te-ntorci după câteva zile. 
*** 
O tânără primeşte sfatul medicului: 
- V-aş recomanda, pe cât posibil, o 
viaţă sexuală regulată. Aveţi soţ ? 
Aveţi prieten ? 
- Am, domnuloe doctor, şi una şi alta. 
Dar se cam lasă unul pe altul... 
*** 
- Câţi oameni lucrează aici ? 
- Cu şefu, zece. 
- Şi fără şef ? 
- Fără şef nu lucrează nimeni.  

Catrene cu... tâlc 

Ne-a priomis Executivul, 
În Ţară, lapte şi miere, 
Da-i nemulţumit, beţivul, 
Fiindcă el ar fi vrut bere. 

de Gheorghe Niculescu 

Promisiuni electorale 
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      Antoneta DUBAN 
 
În perioada octombrie-noiembrie, 
Galeria de Artǎ “Iosif Tellmann” din 
Lupeni gǎzduieşte ezpoziţia 
personalǎ Aurel Hojda intitulatǎ 
“Culorile naturii”.  
 
“Sunt la prima mea expoziţie 
personalǎ, dar am mai paricipat cu 
lucrǎri la expoziţii colective tot în 
Lupeni, la Clubul Sindicatelor sau la 
Galeria de Artǎ. Prin prezenta 
expoziţie am dorit sǎ pun în 
evidenţǎ elemente ale naturii, 
folosind în principal culorile primare 
în special, fǎrǎ griuri închise.’’ ne-a 
declarat artistul Aurel Hojda.  
 
Vizitatorii vor putea admira peste 70 
de lucrǎri de artǎ plasticǎ (desen şi 
picturǎ) şi de artǎ fotograficǎ, care 
surprind peisaje, anotimpuri, flora şi 
fauna din ţara noastrǎ. 

“Culorile naturii” la 
Galeria de artă din Lupeni 

Europarlamentarul Iuliu Winkler crede că politica comercială a UE 
este unul dintre pilonii pe care se poate construi o Europă nouă 
     Lucian ISPAS 
 
Restabilirea încrederii în UE 
prin regândirea dialogului cu 
cetăţenii, construirea unei 
Europe noi, diferite, capabilă să 
facă faţă provocărilor de 
competitivitate de pe piaţa 
globală, aptă să genereze şi să 
asigure cadrul pentru creştere 
economică, pentru crearea de 
locuri de muncă, care să 
răspundă nevoilor tinerilor au 
fost doar câteva dintre 
subiectele atinse la Conferinţa 
anuală cu privire la starea 
Europei organizată la Bruxelles, 
de Fundaţia "Prietenii Europei" - 
"Friends of Europe". 
 
Prezent la dezbaterile cu privire 
la provocările ce stau în faţa UE 

şi nevoia acută de creştere a 
competitivităţii pentru ca 
Uniunea să-şi menţină un loc 
fruntaş pe piaţa globală, 
deputatul european Iuliu 
Winkler, vicepreşedinte al 
Comisiei pentru Comerţ 
Internaţional (INTA), a arătat că 
politica comercială a UE este 
unul dintre pilonii pe care se 
poate construi noua Europă, 
diferită şi mai competitivă. 
"Avem nevoie de o Europă 
nouă, diferită, mai competitivă, 
iar unul dintre pilonii acestei noi 
construcţii este politica 
comercială comună a UE.  
Avem nevoie de noi acorduri 
comerciale cu cei mai 
importanţi parteneri ai noştri. 
Avem nevoie şi de Acordul 
Transatlantic. Cetăţenii UE 

trebuie să fie informaţi corect 
despre beneficiile şi costurile 
unui acord comercial UE-SUA. 
În acest proces este necesară 
crearea unor alianţe. Industria 
europeană şi structurile sale 
asociative exercită o puternică 
activitate de lobby pe lângă 
decidenţii politici, dar, în 
aceeaşi măsură, aceasta ar 
trebui să-şi dinamizeze 
structurile de comunicare 
publică destinate dialogului cu 
cetăţenii şi informării opiniei 
publice europene", a susţinut 
Iuliu Winkler în intervenţia sa. 
 
În acest an, conferinţa cu privire 
la starea Europei s-a centrat pe 
ideea necesităţii unui nou plan 
de acţiune pentru UE. Printre 
participanţii la dezbateri s-au 

aflat fostul premier al Italiei 
Mario Monti, vicepreşedintele 
Comisiei Europene Joaquin 
Almunia, fostul premier al 
Letoniei Valdis Dombrovskis 
nominalizat pentru a ocupa 
funcţia de vicepreşedinte al 
Comisiei Europene responsabil 
pentru zona euro şi dialogul 
social în Comisia Juncker.  
 
Conferinţa a fost patronată de 
preşedintele Fundaţiei "Friends 
of Europe", contele Etienne 
Davignon, fost vicepreşedinte al 
Comisiei Europene. Fundaţia 
"Friends of Europe" a împlinit în 
acest an 15 ani de la înfiinţare, 
în acest răstimp aceasta 
devenind una dintre cele mai 
puternice şi influente organizaţii 
de think-thank din Bruxelles. 

“Oazele de nisip” ale lui Valeriu 
Butulescu au ajuns şi în Georgia 

Nobelul Păcii 2014 
     Lucian ISPAS 
 
Pakistaneza Malala Yousafzai, 
luptătoare pentru dreptul la 
educaţie, şi Kailash Satyarthi, 
activist indian pentru drepturile 
copiilor, sunt laureaţii de anul 
acesta ai premiului Nobel 
pentru pace!  
 
Malala, în vârstă de doar 17 ani, 
tocmai a devenit cel mai tânăr 
laureat al premiului Nobel!  

Asumat de senatorul 
Vochiţoiu, imnul suporterilor 
naţionalei de fotbal e criticat 
aspru de marele fotbalist 
Ladislau Bölöni 
     Lucian ISPAS 
 
Imnul suporterilor naţionalei de 
fotbal, compus de solistul trupei 
Iris, Rafael, cel care este 
consilierul pe probleme culturale 
al senatorului Haralambie 
Vochiţoiu, nu a fost foarte bine 
primit în lumea sportivă.  
Spre exemplu, într-o declaraţie 
acordată publicaţiei Adevărul, 
marele fotbalist Ladislau Bölöni 
spune: "Cel care a compus 
versurile imnului a fost un om 
foarte, foarte sărac din punct de 
vedere intelectual. L-aş trimite în 
Anglia ca să asculte acolo 
imnurile unor echipe de fotbal. 
Sincer, cred că şi în Africa ar 
putea găsi imnuri mai inspirate 
decât cel al naţionalei României. 
Nu mă interesează cine l-a 
compus. Aş fi avut aceeaşi 
părere şi dacă imnul era 
conceput de Beatles. Problema 
e la cei care au acceptat treaba 
asta. Tâmpiţi sunt peste tot, şi în 
România, şi în Ungaria, şi în 
Germania, şi în Zambia. Dar de 
ce trebuie să dominte ura şi 
prostia în secolul 21 ?"  

      Lucian ISPAS 
 
Cea mai cunoscută carte de 
aforisme a scriitorului 
Valeriu Butulescu, “Oaze de 
nisip” a fost lansată, 
săptămâna trecută, în 
georgia la Tbilisi. Lucrarea, 
purtând denumirea “KVISH 
OAZISEBI ”, îngrijită de 
scriitorul georgian Devi 
Berdzenishvili, a fost tipărită 
sub egida editurii „Chubini”, 
traducerea în limba 
georgiană fiind realizată de 
Natali Slepakova.  

 
Referindu-se la eveniment, 
Valeriu Butulescu a afirmat: 
„Pentru mine contactul cu 
cititorii altor ţări este un test. 
Îl trăiesc de fiecare dată cu 
teamă şi înfrigurare.  Am 
căutat să dau ideilor forme 
cât mai generale, să le scot 
din locul şi timpul lor. Mă 
bucur că aceste ironii triste, 
aceste gânduri disparate, 
reduse la câteva cuvinte 
esenţiale, trezesc interes în 
spaţii culturale atât de 
exotice.” 
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“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

În prezenţa ministrului Mediului, Attila Korodi,  
Apa Serv Valea Jiului trage linie la recepţia finală a proiectului privind 
extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare (etapa I) 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Astăzi, odată cu finalizarea lucrărilor la 
proiectul de investiţii care a vizat 
“Extinderea Staţiei de epurare a apelor 
uzate Dănuţoni, Valea Jiului”, se închide şi 
etapa I a programului european prin 
intermediul căruia Valea Jiului a beneficiat 
de ample lucrări de reabilitare, 
modernizare şi extindere a reţelelor de apă 
potabilă şi canalizare.  
 
Benenficiarul unei alte investiţii de circa 
9,68 milioane de euro, derulate în Valea 
Jiului în ultimii ani, SC Apa Serv Valea 
Jiului va semna astăzi recepţia finală a 
proiectului “Extinderea Staţiei de epurare a 
apelor uzate Dănuţoni, Valea Jiului” în 
cadrul unei festivităţi la care şi-au anunţat 
prezenţa nu doar oficialităţile din Valea 
Jiului şi judeţul Hunedoara, dar şi ministrul 
Mediului, Attila Korodi.  
 
Proiectul de la Dănuţoni are un impact 
deosebit de bun asupra mediului, având în 
vedere că potrivit analizelor de laborator, 
apele reziduale epurate în cadrul 
instalaţiilor de ultimă generaţie de la 
Dănuţoni pot fi redate circuitului natural, 
prin deversarea în Jiu, fără nici un fel de 
probleme. Mai mult, directorul general al 
Apa Serv, Costel Avram, apreciază că apa 
epurată în staţia de la Dănuţoni atinge 
valorile apei potabile. „Apa Serv Valea Jiului 
a finalizat această investiţie extrem de 
importantă, care va face ca apele tratate 
evacuate să fie curate, fără impact asupra 

mediului înconjurător. La inaugurarea 
Staţiei de Tratare a Apelor Uzate Dănuţoni, 
va veni şi ministrul Mediului, Attila Korodi, 
acesta confirmând invitaţia noastră. Este 
foarte importantă şi pentru Ministerul 
Mediului această investiţie, ca de altfel şi 
restul proiectelor derulate de Apa Serv. Pe 
data de 13 octombrie, vine ministrul la 
inaugurare şi, cu darea în exploatare a 
acestei investiţii, practic s-a finalizat prima 
etapă a proiectului european derulat de Apa 
Serv Valea Jiului, proiect cu o valoare de 40 
de milioane de euro. Acum începem a doua 
etapă, care are o valoare de 89 de milioane 
de euro” a declarat Costel Avram.  

 
Dincolo de efectele benefice ale acestei 
investiţii, nu este de neglijat faptul că 
punerea în funcţiune a noii staţii de tratare 
cu treaptă biologică de la Dănuţoni-
Aninoasa implică şi o creştere semnificativă 
a costurilor de operare ale Apa Serv Valea 
Jiului. Costel Avram apreciază că pentru a 
asigura funcţionarea acestei staţii, 
cheltuielile suplimentare ale Apa Serv vor 
creşte cu aproximativ 600.000 de lei în 
fiecare lună, bani pentru care societatea 
trebuie acum să găsească o soluţie de a-i 
regăsi în bugetul propriu şi la capitolul 
“venituri”. 


