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2 EVENIMENT 

       Tiberiu VINŢAN 
 
“În viaţa oricărei comunităţi locale, 
educatorii ocupă un loc special. Un loc 
special îl aveţi şi dumneavoastră, 
dascălii din şcolile municipiului Vulcan, 
nu doar astăzi când, împreună, 
sărbătorim în mod oficial, „Ziua 
Educatorului”, ci în fiecare zi. Vreau să 
vă asigur că administraţia publică locală 
din municipiul Vulcan a făcut şi face tot 
ceea ce trebuie pentru ca activitatea 
dumneavoastră să se desfăşoare aşa 
cum se cuvine, pentru că dorim să fim, 
nu doar prin vorbe, ci şi prin fapte, 
parteneri ai dumneavoastră, în 
complexul proces de educaţie al copiilor 
noştri. Ca de fiecare dată, la ceas de 
sărbătoare, doresc să vă transmit 
gândurile mele bune, urări de sănătate 
şi putere de muncă, satisfacţii depline şi 
succes în activitatea dumneavoastră, 
atât în numele Primăriei şi Consiliului 
local al municipiului Vulcan, cât şi al 
meu personal. LA MULTI ANI !”  
 
Cu aceste gânduri i-a întâmpinat 
primarul municipiului Vulcan, Gheorghe 

Ile, pe cei peste 300 de educatori, 
învăţători şi profesori de la unităţile de 
învăţământ de pe raza municipiului 
Vulcan, la sărbătoarea anuală 
organizată cu ocazia “Zilei 
Educatorului”. 
 
Evenimentul a avut loc, potrivit unui 
obicei devenit deja tradiţional la Vulcan, 
în sala de festivităţi “Dincă“. Aici, preţ 
de câteva ore, dascălii din Vulcan au 
avut parte nu doar de cuvintele 
frumoase ale edililor, ci şi de atenţia 
primarului Ile şi a consilierilor locali care 
le-au oferit cadrelor didactice vulcănene 
câte o floare, ciocnind împreună şi câte 
o cupă de şampanie. “În acest fel 
încercăm nu doar să ne arătăm 
respectul faţă de dascălii noştri, ci şi să 
socializăm într-un mod plăcut, destins, 
cu aceştia şi să aflăm ce trebuie să mai 
facem noi, ca administraţie locală, 
pentru ca tot ceea ce ţine de nevoile 
şcolilor din Vulcan să reuşim să facem, 
astfel încât şcoala vulcăneană să-şi 
păstreze renumele în rândul şcolilor din 
judeţ şi din întreaga ţară”, apreciază 
primarul Ile. 

Peste 300 de dascăli sărbătoriţi la 
Vulcan de “Ziua Educatorului” 

Noul an universitar a început, la Petroşani, sub semnul 
speranţelor şi al optimismului 
    Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
După o vară cu emoţia că puţinii absolvenţi 
de bacalaureat din acest an nu-şi vor 
îndrepta atenţia şi spre facultăţile 
Universităţii din Petroşani, noul an 
universitar a debutat la Petroşani cu 
speranţe şi cu optimism. La aceste 
sentimente au contribuit, fără îndoială, şi 
personalităţile care au ţinut să fie prezente 
la acest eveniment, girând astfel 
importanţa şcolii academice din Valea 
Jiului.  
 
Nu întâmplător, evenimentul a fost onorat 
la cel mai înalt nivel, de ministrul delegat 
pentru Învăţământul Superior, Cercetare 
Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, 
Mihnea Costoiu. Acesta a dat asigurări că 
însăşi prezenţa sa la deschiderea anului 
universitar de la Universitatea din 
Petroşani este, dincolo de simbolistica sa, 
un mesaj că această instituţie trebuie să 
aibă şi va avea un viitor sigur în 
dezvoltarea învăţământului superior 

românesc. În acest sens, crede ministrul, 
nu doar tradiţia de 150 de ani a şcolii 
româneşti de inginerie, ci şi perpectivele de 
relansare a domeniului minier şi energetic 
pe care România le are în vedere, sunt tot 
atâtea garanţii că Universitatea din 
Petroşani va avea un viitor. El a încurajat 
mediul academic de la Petroşani să-şi 
consolideze relaţiile de parteneriat cu 
Complexele Energetice din Hunedoara şi 
Gorj, dar şi cu Insemex şi cu reprezentanţi 
ai mediului de afaceri, astfel încât studenţii 
care vor fi formaţi în anii următori la 
Petroşani să constituie principala rezervă 
de specialişti pentru aceste domenii de 
activitate. 
 
La deschiderea anului universitar de la 
Petroşani a participat şi directorul general 
al Complexului Energetic Hunedoara, Aurel 
Niculescu. Acesta s-a declarat optimist în 
ceea ce priveşte perspectivele CEH, 
dorindu-şi ca optimismul său să fie unul 
molipsitor şi pentru mediul academic de la 
Petroşani.  

Dincolo de speranţe, Universitatea din 
Petroşani are de partea sa şi alte 
argumente care-i confirmă nu doar 
prestigiul, ci şi calitatea. Este poate 
suficient să spunem aici că, printre 
personalităţile invitate la deschiderea 
anului universitar, se numără şi oameni 
importanţi pe al căror CV stă, la loc de 
cinste, calitatea de absolvent al acestei 
universităţi. Este vorba, spre exemplu, de 
primarul municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi, despre primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile sau despre directorul 
general al Insemex, Artur Găman. Iar lista 
poate continua şi ceea ce e şi mai 
important, rămâne deschisă. 



3 ACTUALITATE 

La Petroşani s-a stabilit ca Valea Jiului să elaboreze un  
“Pact pentru Energie” de care Guvernul să ţină cont înainte de 
aprobarea viitoarei Strategii Naţionale Energetice 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Nu o dată s-a spus că soluţiile 
pentru viitorul economic al Văii 
Jiului şi, în acest sens, în mod 
special soluţiile pentru viitorul 
industriei miniere şi energetice 
trebuiesc găsite în plan local şi, 
mai apoi, argumentate şi 
susţinute în strategiile naţionale 
ale Guvernului. 
 
În acest context, în urmă cu un 
mai bine de un an, la iniţiativa 
primarului municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
avea loc la Petroşani un 
seminar care a reunit 
personalităţi locale din mediul 
academic, dar şi specialişti 
practicieni în domeniul minier şi 
energetic. În urma acelei 
întâlniri s-au desprins câteva 
soluţii concrete care pot 
conduce nu doar la salvarea 
industriei miniere, ci şi la 
relansarea acesteia în perioada 
următoarelor decenii.  
 
În deplin respect faţă de 
principiul continuităţii, 
administraţia publică locală a 
municipiului Petroşani a fost, la 
începutul săptămânii trecute, 
gazda unei noi dezbateri pe 
acest subiect. De data aceasta 
în atenţia specialiştilor care au 
răspuns invitaţiei lansate de 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi, s-a aflat 
chiar viitoarea “Strategie 
energetică a României, pentru 
perioada 2014-2020”. Faţă de 
acest document, lansat în 
dezbatere publică de către 
Ministerul Economiei, atât 
primarul municipiului Petroşani, 
cât şi alţi participanţi la masa 
rotundă de la Petroşani, atrag 
atenţia arătând că, în ciuda 
declaraţiilor politice şi a 
promisiunilor electorale făcute 
inclusiv în Valea Jiului, la ora 
actuală huila de Valea Jiului nu 
se regăseşte în documentul 
elaborat de specialiştii 
guvernamentali.   

Pentru perioada anilor 2014-
2035, ţara noastră trebuie să 
meargă la negocieri cu 
reprezentanţii U.E. şi pentru 
acest lucru, trebuie realizată o 
strategie energetică, care să 
funcţioneze optim şi în 
siguranţă, intenţionând ca în 
viitor să fie folosit un mix 
energetic pe bază de cărbune, 
în proporţie de 25-30%, hidro 
25-35%, regenerabilă 15-20% 
şi gaze naturale 8-10%. 
Strategia energetică naţională 
trebuie să fie una coerentă, 
care să ţină cont de mai mulţi 
factori, începând de la 
resursele naturale, condiţiile de 
mediu, resursele umane, etc. 
Securitatea energetică a 
reprezentat şi trebuie să 
reprezinte şi în continuare, 
condiţia fundamentală a 
existenţei naţiunii şi statului 
român şi un obiectiv 
fundamental al factorilor de 
decizie guvernamentali şi 
politici. Acestea sunt câteva din 
ideile care s-au desprins în 
cadrul mesei rotunde 
organizate la Petroşani.  
 
Participanţii au decis ca, în cel 
mai scurt timp, în plan local să 
fie elaborat un “Pact pentru 
Energie” căruia să-i subscrie 
toate entităţile administrative, 
academice, politice şi 
parlamentare, reprezentanţi ai 
mediul de afaceri şi ai societăţii 
civile care doresc ca mineritul 
în Valea Jiului să continue, iar 
în viitoarea Strategie 
Energetică Naţională şi în noua 
Lege a Minelor, huila să-şi 
găsească un binemeritat loc de 
resursă minerală strategică, 
care să contribuie la securitatea 
naţională, siguranţă economică, 
energetică şi socială în situaţii 
de criză a altor resurse şi care, 
condiţionează direcţii strategice 
ale dezvoltării socio-economice 
sau ale securităţii regionale. 
 
“În strategia care trebuie să fie 
elaborată, trebuie scris clar 

ceea ce trebuie făcut şi chiar cu 
putere de lege. Factorul politic 
este decisiv, dar nu trebuie 
numai să promiţi şi să nu faci. 
Ceea ce facem noi astăzi aici, 
trebuie luiat în seamă şi trecut 
în Strategia Energetică 
Naţională. Huila trebuie să 
devină o resursă mineral 
strategică de interes naţional. 
Şi dacă nu se face nimic în 
acest sens, vă spun că Valea 
Jiului moare... şi o să moară ! 
Semnalul pe care îl tragem aici, 
trebuie să ajungă la Putere, la 
Bucureşti, la Parlament, la cei 
care fac strategia. Trebuie să 
vedem cum stau aici unele 
lucruri, pentru că sunt contrare 
directivelor europene, dar şi 
acestea trebuie să ducă la 
prosperitate, la creşterea 
nivelului de trai. Problemele 
sunt foarte complicate în Valea 

Jiului. Acum aşteptăm să vină 
chinezii, să vină americanii, dar  
dacă ne rezumăm doar să 
aşteptăm după capitalul străin, 
murim. Iar pentru ca sfârşitul 
spă nu fie contemporan cu noi 
trebuie să luptăm până la 
capăt.”, este concluzia pe care 
transmis-o în cuvântul său prof. 
univ.dr.ing. Victor Vaida, un 
reputat tehnician al domeniului 
termoenergetic din România. 
 
La întâlnirea convocată de 
primarul municipiului Petroşani 
au răspuns mai mulţi membri ai 
Consiliului local ai municipiului 
Petroşani, profesorii universitari 
Nicolae Iliaş şi Iosif Andraş, dar 
şi specialişti din domeniul 
industriei energetice din 
România, precum Florin Mârza, 
Victor Vaida, Valeriu Pleşea  
sau Doru Vişan.  



4 COMUNITATE 

Seniorii comunităţii din Petroşani au primit, din nou, 
onorul autorităţilor locale 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Aşa cum frumos remarca 
jurnalistul Felicia Portase, în 
viaţa comunităţii locale din 
Petroşani există un onorabil 
moment organizat periodic de 
Primăria şi Consiliul local, în 
care deşi scenariul pare a fi 
unul tras la indigo, de fiecară 
dată personajele principale sunt 
altele. Acest moment este cel 
pe care, în mod constant, 
autorităţile locale de la 
Petroşani îl dedică seniorilor 
comunităţii, acelor oameni care 
au reuşit să ducă valorile 
familiei, ale căsniciei, dincolo 
de bariera “nunţii de aur”.  
 
La fel s-a întâmplat şi zilele 
trecute, când un astfel de 
eveniment a marcat la 
Petroşani “Ziua Internaţională a 
Vârstnicilor”. Pentru primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi, 
performanţa acestor familii este 
un exemplu demn de a fi urmat 
de toţi ceilalţi. “Am convingerea 
că lucrurile cele mai importante 
din viaţa unui om sunt familia şi 
credinţa. Uitându-mă la 
dumneavoastră, văd de fiecare 
dată un model pentru noi toţi. 
Un model de viaţă, un model de 
convieţuire în familie şi un 
model de credinţă. Pentru toate 
aceste valori pe care aţi 
demonstrat, în vremuri mult mai 
grele decât cele pe care le 
trăim astăzi, că aţi ştiut să le 
apreciaţi şi să le respectaţi, dar 
şi pentru munca 
dumneavoastră care se 
regăseşte în evoluţia 
comunităţii noastre locale, 
vreau să vă mulţumesc”, le-a 
spus primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi celor prezenţi la 
ceremonia de premiere a 
familiilor care au împlinit 50 de 
ani de căsătorie.  
 
În galeria performerilor în viaţa 
de familie şi-au înscris de data 
aceasta numele familiile: Ioan şi 
Maria Bît, Petru şi Ilina 
Drăgotesc, Gheorghe şi Ileana 
Dronca, Marcu şi Marina Fănic, 
Eugen şi Mărioara Geiger, Alin 

şi Elvira Ilie, Traian şi 
Teodorina Jurca, Francisc şi 
Elena Kuron, Eugen şi 
Gabriela-Richeta Niţă, Ludovic 
şi Edit Paczier, Valeriu-
Constantin şi Maria Peşcan, 
Vasile şi Irma Pop, Dumitru şi 
Elena Pricopi, Nicolae şi Emma 
Szabo, Constantin şi Maria 
Ţibuliac. Dincolo de cuvenitele 
urări pe care le primesc de 
obicei într-un astfel de moment 
de care nu oricine are şansa de 
a se bucura, performerii celor 
mai longevive căsnicii din 
Petroşani au fost şi de data 
aceasta premiaţi de către 
autorităţile locale de la 
Petroşani, care le-au oferit 
diplome de excelenţă, buchete 
de flori şi un binemeritat dar la 
nunta de aur. În plus, talentaţii 
dansatori ai Ansamblului artistic 
“Parîngul” din Petroşani, 
coordonat de maestrul Nicolae 
Nicoară au oferit celor prezenţi 
la acest eveniment nu doar un 
frumos program artistic, ci au 
reuşit şi să-i provoace pe 
venerabilii “nuntaşi” la o horă. O 
horă care a mai demonstrat 
încă o dată, dacă mai era 
nevoie, că vârsta nu este o 
piedică în calea bunei dispoziţii.  
 
Curiozitatea reportericească 
ne-a împins să-i “interogăm” 
atent pe distinşii “miri”, în 
speranţa că vom afla, spre a vă 
putea împărtăşi şi 

dumneavoastră, cititorilor noştri, 
care este secretul succesului în 
viaţa unei familii cu 50 de ani 
de căsnicie în spate. Aşa am 
aflat însă că, în cursul vieţii de 
familie, nu există nici o “reţetă” 
a succesului şi nici o cheie 
specială care care să deschisă 
vreo uşă secretă. Totul curge 
firesc, cu înţelepciune, cu 

dragoste, cu bună înţelegere, 
cu pasiune, cu sănătate şi cu 
voia lui Dumnezeu.   
 
Iar de toate acestea se pare că, 
la Petroşani, în ciuda vremurilor 
grele prin care au trecut, se 
bucură astăzi, spre cinstea lor, 
foarte mulţi oameni, demni de 
admiraţia noastră.  



5 COMUNITATE 

Respectul pentru dascăli a devenit, la Petroşani, o 
obligaţie de suflet a reprezentanţilor comunităţii 
asumată şi cu ocazia “Zilei Educatorului” 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Nu este nici un dubiu că, la 
Petroşani, administraţia locală 
condusă de Tiberiu Iacob Ridzi 
caută să răspundă tuturor 
categoriilor sociale şi 
profesionale, cu aceeaşi 
responsabilitate. Atunci însă 
când este vorba despre dascăli, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi 
recunoaşte că este ceva mai 
atent. “Nu doar o dată mi s-a 
reproşat că acord mai multă 
atenţie dascălilor decât altor 
categorii profesionale din 
municipiul nostru. Trebuie să 
recunosc că, deşi caut să fiu 
acel factor de echilibru necesar 
pentru dezvoltarea comunităţii 
noastre, consider că oamenii 
care profesează în învăţământ, 
fie ei educatori de grădiniţă, 
învăţători, profesori de 
gimnaziu sau liceu, ori profesori 
universitari, sunt o categorie 
profesională mai aparte. Pentru 
că, să recunoaştem, până la 
urmă nici un om nu poate 
deveni un bun profesionist, 
indiferent de meseria pe care o 
practică, până când nu trece 
prin etapele educaţiei”, a 
declarat Tiberiu Iacob Ridzi, 
dorind să explice, în acest fel 
de ce, la Petroşani, “Ziua 
Educatorului” a devenit, de 
câţiva ani, un eveniment a cărui 
organizare a fost asumată de 
autorităţile administraţiei 
publice locale.  
 
Şi anul acesta, câteva sute de 
dascăli au răspuns invitaţiei 
lansate de Primăria şi Consiliul 
local al municipiului Petroşani şi 
au participat la un bal organizat 
în cinstea lor la Cabana Rusu. 
Alături de primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi, au ţinut să-i felicite pe 
dascăli, de ziua lor, şi câţiva 
dintre membrii Consiliului local 
al municipiului Petroşani, dar şi 
inspectorul general adjunct al 
ISJ Hunedoara, prof. Lavinia 
Ilina şi prefectul judeţului 
Hunedoara, ing. Sorin Adrian 
Vasilescu.  

Preţ de câteva ore, în elegantul 
cadru natural al munţilor 
Parâng, completat de frumoasă 
sală de bal a Cabanei Rusu, 
dascălii au lepădat morga 
serioasă a omului de la catedră 
şi au dat tonul unei distracţii pe 
cinste. Cineva spunea chiar că, 
dacă elevii i-ar vedea pe 
profesorii lor cum ştiu să se 
distreze, atunci în mod 
categoric ar ridica pe o treraptă 
superioară ştacheta încrederii şi 
admiraţiei pe care au pentru 
aceştia.  
 
Dincolo de distracţie, la balul 
organizat de autorităţile locale 
în cinstea “Zilei Educatorului”, 
atenţia a fost polarizată spre un 
eveniment emoţionant, în care 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi a 
dorit să exprime atenţia şi 
mulţumirile comunităţii locale 
din Petroşani faţă de acei 

dascăli pentru care anul 2014 a 
adus şi o binemeritată tihnă, 
odată cu ieşirea la pensie. Nu 
mai puţin de 20 de dascăli, 
oameni al căror nume a fost 
rostit zeci de ani cu respect şi 
admiraţie, au fost distinşi, cu 
acest prilej, de către 
reprezentanţii autortităţilor 
locale de la Petroşani cu o 
plachetă de onoare şi cu un 
bineneritat premiu financiar. 
“Dascălii pe care i-am premiat 
sunt oameni care au făcut 
servicii incomensurabile pentru 
comunitatea noastră, servicii pe 
care nu le putem cuantifica dar 
care se regăsesc în toate 
valorile profesionale şi morale 
pe care şcoala din Petroşani  
le-a format de-a lungul anilor, 
sub îndrumarea unor oameni 
admirabili, cărora nu putem să 
le mulţumim îndeajuns pentru 
ceea ce au făcut în toţi anii în 

care au stat la catedră”, 
apreciază primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi.  
 
Aproape fiecare unitate de 
învăţământ din Petroşani a 
avut, anul acesta, un 
reprezentant în galeria 
oamenilor scoşi “la careu” în 
faţa colegilor, pentru a primi 
cuvenitele aplauze şi buchete 
de flori la momentul încetării 
activităţii lor profesionale. 
Aceştia sunt Marieana Lungu, 
Olivia Matula şi Maria Olvedi 
(de la Grădiniţa cu Program 
Prelungit nr. 3 Petroşani); 
Marilena Avrămoiu, Rodica 
Lascău, Aurelia Matei, Angela 
Perin şi Eugen Bencău (de la 
Şcoala Gimnazială “I.G. Duca”);  
Ana Jula, Maria Piscureanu şi 
Gheorghe Botea (de la Colegiul 
Economic “Hermes”;  Aurelia 
Nedov şi Viorica Oprea (de la 
Şcoala Gimnazială nr. 7); 
Mariana Faltinski şi Eva Szabo 
(de la Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu”); Rodica Tania Ivan 
(de la Colegiul Naţional de 
Informatică “Carmen Sylva”); 
Angela Băluţă, Lidia Iancu, 
Elena Teacă şi Cristea Vîrtej 
(de la Colegiul Tehnic “Dimitrie 
Leonida”).  
 
Într-un mod firesc pentru o 
reuniune a unei bune părţi din 
elita comunităţii locale a 
municipiului Petroşani, balul de 
“Ziua Educatorului” s-a 
constituit şi în acest an într-un 
eveniment de succes al 
administraţiei locale de la 
Petroşani.  



6 ACTUALITATE 

Avram Iancu, sportivul din Petroşani care şi-a dorit să devină singurul 
român care a trecut înot Canalul Mânecii, a eşuat pentru a doua oară 

    Sorin BLADA / Agerpres 
 
Sportivul român Avram Iancu a 
eşuat, vineri, în încercarea sa 
de a traversa înot Canalul 
Mânecii, valurile mari şi o stare 
de sănătate care s-a degradat 
rapid după aproape 11 ore de 
înot continuu, impunând ca 
bibliotecarul din Petroşani să 
încheie cursa la jumătatea 
distanţei de malul francez. 
 
Potrivit publicaţiei româneşti 
“Anunţul de UK”, care a 
transmis în sistem 'live text' 
evoluţia sportivului de 38 de 
ani, Avram Iancu a avut un 
parcurs bun în primele zece ore 
de înot. În cea de-a 11-a oră 
însă lucrurile s-au precipitat, 
înotătorul având nevoie de mai 
multe pauze în care a acuzat 
stări de vomă. El a fost nevoit 
să abandoneze cursa după 10 
ore şi 43 de minute de la primul 
contact cu apa rece a Canalului 
Mânecii. “Avram a început bine 
traversarea, iar vremea părea 

să-i fie favorabilă. Apa foarte 
rece, dar şi valurile, care au  
devenit din ce în ce mai mari, 
au răsturnat însă toate  
pronosticurile. După mai multe 
pauze în care a vomitat,  
neînfricatul înotător român,  
venit tocmai de la Petroşani ca 
să cucerească Canalul Mânecii, 
a fost nevoit să abandoneze 
lupta cu valurile şi curenţii  
marini", a consemnat Eugen 
Popa, redactor la ziarul Anunţul 
de UK, pe site-ul publicaţiei  
citate.  
 
Este pentru a doua oară, în  
acest an, când înotătorul Avram 
Iancu şi-a încercat puterile cu 
apele reci ale Canalului 
 Mânecii, în tentativa sa de a 
deveni primul român care 
străbate înot distanţa dintre  
malurile englez şi francez ale 
acestuia. La începutul lunii au-
gust, Iancu a fost nevoit să 
abandoneze cursa spre malul 
francez din cauza unei marei 
foarte puternice şi a valurilor 

foarte mari care l-au îndepărtat 
foarte mult de traseul optim pe 
care ar fi putut ajunge pe malul 
francez, românul aflându-se 
atunci la circa 15 kilometri de 
final.  
 
În ultimii 200 de ani, Canalul 
Mânecii a fost traversat înot de 
900 de oameni, dar printre ei nu 
se află niciun român. Statisticile 

mai arată că din şase înotători, 
pregătiţi după toate regulile vie-
ţii sportive, doar unul reuşeşte 
să câștige această confruntare 
cu natura.  
 
Înainte de a pleca în a doua 
cursă, Avram Iancu declara că, 
dacă nu va reuşi nici de data 
aceasta, va abandona definitiv 
acest proiect temerar. 

Foto: “Anunţul de UK” 

Deputatul Monica Iacob Ridzi cere 
construirea unei grădiniţe în Aninoasa 
      Lucian ISPAS 
 
Prin intermediul unei interpelări 
parlamentare adresate ministrului 
Educaţiei, Remus Pricopie, deputatul 
Monica Iacob Ridzi semnalează 
faptul că deşi pe raza localităţii 
Aninoasa există, în structura 
organizatorică a Şcolii gimnaziale 
“Sfânta Varvara” două grădiniţe, 
funcţionarea acestora este grevată 
de condiţiile improprii în care-şi 
desfăşoară acestea activitatea.  
Pornind de la aspecte semnalate 
chiar de către directorul unităţii de 
învăţământ, Monica Iacob Ridzi îi 
reaminteşte ministrului Educaţiei că a 
promis, în urmă cu 6 luni, în urma 
unei vizite efectuate în Valea Jiului, 
rezolvarea acestei situaţii. “Doresc să 
vă readuc în atenţie acest subiect, cu 
convingerea faptului că cei 85 de 
preşcolari din oraşul Aninoasa şi 
ceilalţi care vor veni în anii următori, 
merită să pornească în activitatea 

educaţională beneficiind de condiţii 
dacă nu foarte bune, atunci cel puţin 
decente”, spune Monica Iacob Ridzi 
în interpelarea depusă săptămâna 
trecută la camera Deputaţilor.  
 
Pentru a afla care sunt intenţiile 
ministerului de resort în ceea ce 
priveşte soluţionarea situaţiei de la 
Aninoasa, deputatul Monica Iacob 
Ridzi solicită explicaţii ministrului 
Remus Pricopie cu privire la 
oportunitatea derulării unei investiţii 
constând în construcţia cel puţin a 
unei grădiniţe în oraşul Aninoasa, cu 
atât mai mult cu cât autorităţile 
publice locale au depus deja, în acest 
sens, documentaţiile necesare. 
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Observatorul Pieţei Muncii, lansat oficial în Valea Jiului, 
în cadrul unui proiect finanţat de Uniunea Europeană 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Reprezentanţi ai partenerilor 
implicaţi în derularea unui 
proiect menit să găsească noi 
soluţii pentru punerea în 
mişcare a pieţei muncii din 10 
judeţe ale României au 
participat, în perioada 1-3 
octombrie 2014, la Hotel Rusu 
din masivul Parâng, la 
conferinţa de lansare a 
proiectului  “Observatorul Pieţei 
Muncii” (OPM). Proiectul este 
realizat în cadrul Programului 
european POSDRU, fiind 
finanţat de Fondul Social 
European. Potrivit directorului 
executiv al AJOFM Hunedoara 
(instituţie care este titularul 
solicitant al acestui proiect), 

Rodica Mariana Peter, 
“Observatorul Pieţei Muncii” are 
ca parteneri alte 9 instituţii 
similare din zona de Centru şi 
de Vest a României, respectiv 

AFOFM Alba, AJOFM Sibiu, 
AJOFM Harghita, AJOFM 
Covasna, AJOFM Mureş, 
AJOFM Braşov, AJOFM Caraş-
Severin şi AJOFM Timiş, dar şi 
Asociaţia L&C Consulting, în 
calitate de partener privat.  
 
Potrivit managerului de proiect 
Mihaela Boian, odată cu 
implementarea acestui proiect, 
care are ca termen luna iulie a 
anului 2015, cele 10 agenţii 
judeţene pentru ocuparea forţei 
de muncă vor putea avea la 
dispoziţie un instrument util şi 
modern de monitorizare, 
analiză şi prognoză a 
schimbărilor de pe piaţa muncii. 
“În fapt este vorba despre 
elaborarea unei platforme 
electronice online, care va 
gestiona informaţii culese de pe 
întregul lanţ al pieţei muncii, de 
la instituţiile de învăţământ şi 
până la nevoile agenţilor 
economici, astfel încât analiza 
acestor informaţii să furnizeze o 
soluţie viabilă de anticipare a 
nevoilor de formare 
profesională”, explică Mihaela 
Boian.  
 
Practic, prin intermediul acestei 
platforme informatizate, atât 
şomerii, cât şi investitorii care 
caută forţă de muncă calificată 
în domeniul lor de interes, 
precum şi agenţiile şi firmele 
care se ocupă cu formarea 
profesională şi plasarea forţei 
de muncă, vor putea 
interacţiona în aşa fel încât 
accesul pe piaţa muncii să fie 

îmbunătăţit şi, în acelaşi timp, 
cerea şi oferta de locuri de 
muncă să poată fi anticipate pe 
termen mediu şi lung.  
 
Directorul executiv al AJOFM 
Hunedoara, Rodica Peter este 
de părere că, prin 
implemenmtarea acestui 
proiect, odată cu accesul la 
bazele de date interconectate 
ale celor 10 judeţe partenere, 
va creşte numărul persoanelor 
care-şi vor găsi un loc de 
muncă potrivit pregătirii lor 
profesionale. De altfel, proiectul 
generează, încă din faza de 
implementare, un număr de 100 
de locuri de muncă pentru 
persoanele angajate în cadrul 
celor 10 servicii publice de 
ocupare a forţei de muncă. 
Acestea vor lucra la realizarea 
şi, mai apoi, facilitarea 
publicului la accesul şi utilizarea 
plaformei informatice integrate 
de interogare a bazelor de date 
privind piaţa muncii din cele 10 
judeţe partenere.  
 
Proiectul “Observatorul Pieţei 
Muncii” a fost lansat oficial la 
finalul conferinţei de lucru de la 
Petroşani, în cadrul unei 
conferinţe de presă la care au 
luat parte Rodica Peter - 
director executiv al AJOFM 
Hunedoara, Mihaela Boian - 
manager de proiect, Cristian 
Neamţu - reprezentant al 
partererului privat L&C 
Consulting din Hunedoara şi 
Felicia Gabriela Portase - 
expert în comunicare. 
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Graţie implicării Primăriei şi 
Consiliului local, seniorii 
Vulcanului au sărbători ca-n 
tinereţe “Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice” 

      Tiberiu VINŢAN 
 
Este deja o realitate a timpurilor pe care le 
trăim că, în fiecare comunitate locală din 
Valea Jiului şi nu numai, numărul 
oamenilor trecuţi de vârsta tinereţii este pe 
cât de semnificativ pe atât de important în 
gestionarea evenimentelor publice 
dedicate cetăţenilor de către reprezentanţii 
autorităţilor locale. Poate că şi din acest 
considerent, sunt deja câţiva ani buni de 
când Primăria şi Consiliul local al 
municipiului Vulcan acordă o atenţie 
deosebită marcării “Zilei Internaţionale a 
Vârstnicilor”.  
 
Acest eveniment a adus şi în acest an, 
laolaltă, în frumoasă sală de festivităţi de la 
“Dincă”, câteva sute de pensionari din 
toate colţurile municipiului Vulcan, dorinici 
să petreacă împreună câteva ore de 
distracţie, în compania reprezentanţilor 
autorităţilor publice locale.  
 
“Oficial ziua de astăzi se numeşte ZIUA 
PERSOANELOR VÂRSTNICE. Fiecare 
comunitate îşi celebrează seniorii într-un 
anumit mod. Dar cel mai important lucru 
este să reuşim să ne dăm seama cât de 
importanţi sunt cei ce au ajuns la vârsta 
maturităţii. Sunt colegii mei de generaţie. 
Sunt foştii mei colegi de muncă, sunt 
prietenii mei, sunt semenii mei din 
comunitatea noastră, din România, de 
pretutindeni. Suntem mai multe generaţii 
de seniori care au crescut în valorile 
muncii, ale simţului datoriei obşteşti şi 

profesionale neabătute. Suntem generaţiile 
care au construit România de astăzi. 
Suntem generaţiile care şi-au crescut copiii 
în aceleaşi valori. Suntem generaţia care a 
contribuit şi contribuie în continuare la 
menţinerea unui spirit al normalităţii, al 
simţului civic, al convieţuirii paşnice, al 
toleranţei și dorinţei simple de a avea o 
viaţă împlinită. Pentru că vârsta nu este un 
reper al tinereţii sau bătrâneţii, decât poate 
unul exterior, astăzi avem prilejul cu toţii să 
fim împreună şi să ne bucurăm de ceea ce 
Dumnezeu ne-a dăruit, clipă de clipă. La 
nivelul administraţiei din Vulcan, conform 
tradiţiei, astăzi le-am dat întâlnire seniorilor 
noştri, ca să le mulţumim public pentru tot 
ceea ce reprezintă în viaţa comunităţii 
noastre. Vă doresc să fiţi sănătoşi şi să vă 
bucuraţi de tot ceea ce viaţa le dăruieşte 
clipă de clipă. Vă doresc să rămâneţi activi, 
optimşti şi alături de viaţa comunităţii 
noastre. La Mulţi Ani tuturor seniorilor 
Vulcanului !” Acestea sunt cuvintele cu 
care i-a întâmpinat primarul municipiului 
Vulcan pe seniorii acestei comunităţi care 
au ales să sărbătorească împreună “Ziua 
Persoanelor Vârstnice”, răspunzând în 
acest fel invitaţiei lansate de Primăria şi 
Consiliul local al municipiului Vulcan. 
 
Deşi se numără, la rândul său, între 
reprezentanţii generaţiei a treia, primarul 
Gheorghe Ile a fost, la acest eveniment, 
atât gazdă, cât şi mesean, ba chiar şi 
“lăutar”, dovedind că poate fi nu doar 
artizanul încă unui eveniment de nota 10, 
ci şi, pe rând, primar, soţ, prieten şi basist 
în formaţia “Color”, toate la un nivel de 
calitate de nota 10.  
 
În concluzie, dacă ar trebui să rezumăm în 
doar câteva cuvinte cum a fost, anul 
acesta, “Ziua Persoanelor Vârstnice” în 
municipiul Vulcan, este suficient doar să 
cităm câţiva dintre participanţi, care au 
apreciat la unison că totul a fost de... nota 
10. Ba chiar şi ceva pe de-asupra !  
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INCD INSEMEX PETROŞANI un institut 
de cercetare clasa A 

Săptămâna trecută a fost, la 
Petroşani, una marcată de o 
suită de evenimente publice, 
generate de dezbaterile pe 
probleme de minerit sau 
administraţie locală, dar şi de 
festivităţile generate de 
marcarea unor evenimente 
importante din viaţa comunităţii 
locale. 
Deşi vorbim despre evenimente 
distincte, toate aceste 
evenimente au avut şi un punct 
comun generat de prezenţa, la 
fiecare dintre acestea, a 
primarului municipiului Petroşani.  
Pentru felul în care, şi în acest 
mod, dovedeşte nu doar că este 
preocupat de problemel 
comunităţii, dar şi că este un 
lider al comunităţii, în adevăratul 
sens al cuvântului, considerăm 
că primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
este “Premiantul săptămânii”. 

Tiberiu IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 

        Lucian ISPAS 
 
O echipă de specialişti din 
cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării, ai 
Ministerului Economiei, 
împreună cu 5 profesori 
universitari din tot atâtea state 
ale Uniunii Europene (Belgia, 
Olanda, Polonia, Franţa şi 
Suedia) au evaluat activitatea 
de până acum a prestigiosului 
Institut Naţional de Cercetare 
Dezvoltare INSEMEX din 
Petroşani.  

Potrivit informaţiilor oficiale, 
evaluarea efectuată în vederea 
clasificării INSEMEX şi obţinerii 
certificatului în baza căruia se 
obţin finanţările necesare 
derulării unor proiecvte 
destinate activităţilor de 
cercetare, au adus instituţiei din 
Valea Jiului o clasificare de 
clasă A. Rezultatul este unul 
bun, chiar dacă echipa 
INSEMEX şi-ar fi dorit un A+, 
care este cea mai înaltă treaptă 
de clasificare în domeniu.  

Şi seniorii Uricaniului au avut parte de diplome aniversare şi 
cuvinte frumoase din partea primarului Buhăescu 
       Tiberiu VINŢAN 
 
„Am cel mai mare respect pentru cuplurile 
care au trecut de 50 de ani de căsnicie. Îi 
apreciem pentru că s-au respectat, s-au 
iubit, şi au muncit împreună, pentru că au 
contribuit la clădirea Uricaniului de azi. Îmi 
doresc să am ocazia de a premia astfel cât 
mai mulţi uricăneni, le doresc tuturor să fie 
sănătoşi şi să ajungă la această 
performanţă. În fiecare an, Primăria şi 
Consiliul Local Uricani îi premiază pe cei 
care serbează Nunta de aur. Sper să vină, 

cum s-a întâmplat şi astăzi, cu toţii la 
premiere, să facem câte o fotografie, să 
avem amintiri frumoase”, le-a spus, vizibil 
emoţionat, Dănuţ Buhăescu, concitadinilor 
săi care, în acest an au atins performanţa 
celor 50 de ani de căsnicie. 
 
Evenimentul a avut loc cu ocazia “Zilei 
Vârstnicilor” şi a fost găzduit chiar în biroul 
edilului din oraşul Uricani. Cinci astfel de 
familii au fost invitate de data aceasta 
pentru a primi cuvenitele diplome 
aniversare şi pentru a ciocni, alături de 

liderii administraţiei locale din Uricani o 
cupă de şampanie. Este vorba despre 
familiile: Ioan şi Lucreţia Manolesc, Ion şi 
Valeria Rădulea, Vasile şi Victoria 
Şerbănică, Ioan şi Maria Beldiman, 
Gheorghe şi Elisabeta Meleşcan.  
 
Evenimentul a devenit deja unul de tradiţie 
şi în comunitatea locală a Uricaniului în 
care, din fericire, numărul cetăţenilor care 
au reuşit să atingă o astfel de performanţă 
este unul semnificativ. Iar tradiţia, spune 
primarul Dănuţ Buhăescu, continuă. 
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Au trecut deja 161 de ani de 
când medicul chirurg francez 
Charles Gabriel Pravaz a 
inventat seringa modernă, 
practică.  
 
Cu toate acestea, instrumentul 
medical folosit pentru a 
introduce sau pentru a scoate 
din organism un lichid sau 
pentru a lua probe de sânge are 
o istorie mult mai lungă. 
Cercetătorii au descoperit că, în 
urmă cu mii de ani, oamenii 
suflau săgeţi cu vârf otravit prin 
tuburi subţiri de lemn pentru a-şi 
injecta de regulă adversarii. Ei 
bine, aceste tuburi pot fi 
considerate drept primele 
instrumente prin care se putea 
inocula o substanţă în 
organism.  
 

Conceptul de seringă datează 
din vremea medicului antic 
Galen, iar modele rudimentare 
ale acestui instrument medical 
au apărut încă din secolul al 
XV-lea, în Italia.  
 
Prima seringă, concepută sub 
forma în care o cunoaştem 
astăzi, a apărut pe la jumătatea 
secolului al XIX-lea. Istoria 
medicinei creditează doi doctori 
pentru marea descoperire, 
făcută în 1853: francezul 
Charles Gabriel Pravaz şi 
scotianul Alexander Wood. Cei 
doi au întrebuinţat seringa 
pentru injectarea de morfină la 
pacienţii cu suferinţe mari.  
 
Curios este însă faptul că 
Alexander Wood şi Charles 
Gabriel Pravaz nu s-au întâlnit 
niciodată. Şi mai curios este 
faptul că în acelasi an 1853, cei 
doi au creat, independent unul 
de celălalt, un model 
asemănător de seringă. Prima 
seringa din lume avea un ac 
scobit, realizat din otel. Pistonul 
era manevrat prin înşurubare, 
ceea ce permitea o dozare 
exacta a substantei injectate. 
Wood a popularizat rapid 
invenţia noului aparat medical, 

prin intermediul mai multor 
articole publicate în revistele 
scoţiene de specialitate. Dar şi 
seringa lui Pravaz a devenit 
celebră în lumea medicală sub 
numele de “seringa Pravaz”.  
 
Pornind de la marea 
descoperire a celor doi medici, 
alţi oameni de ştiinţă au 
încercat de-a lungul timpului să 
creeze noi modele de seringi, 
mai eficiente şi cu o 
întrebuinţare largă. Alexander 
Wood şi-a perfecţionat el însuşi 
invenţia, prin adaugarea unei 
scale gradate pe tubul metalic şi 
prin înlocuirea primului ac de 
oţel cu unul mai fin.  
 
Microbiologul american 

Benjamin A. Rubin a mers mai 
departe, inventând prima 
seringă pentru vaccinuri, cu un 
ac şi mai fin. În 1897, americanii 
Maxwell W. Becton si Fairleigh 
S. Dickinson, deţinatorii unei 
firme de echipament medical, 
au pus în vanzare prima seringă 
din sticlă, care putea fi 
sterilizată de aproape 20 de ori. 
Acul era şi el sterilizat şi ascutit 
periodic.  
 
Dezavantajul vechilor seringi 
era riscul de răspândire a unor 
infecţii, atunci când erau 
incorect sterilizate. Din aceste 
considerente a fost inventată 
seringa de plastic, de unică 
folosinţă.   
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Despre seringă, “stiloul” doctorilor 
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“Creştem împreună”, succesul unui program 
de suport pentru copiii ai căror părinţi sunt 
plecaţi din ţară 
    Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Potrivit statisticilor oficiale, 
peste 80.000 de copii din 
România au părinţii plecaţi 
la muncă în străinătate. 
Poate chiar mai alarmant, 
dintre aceştia, 4 din 10 
copii sunt complet lipsiţi de 
grija părintească, având 
ambii părinţi plecaţi peste 
hotare sau provenind din 
familii în care părintele 
unic susţinător era plecat.  
Copiii rămaşi acasă în 
urma plecării părinţilor la 
muncă în străinătate, lipsiţi 
de afecţiunea şi 
supravegherea acestora, 
sunt expuşi mai multor 
riscuri: abandon şcolar, 
autoizolare, apariţia unor 
tulburări emoţionale şi 
comportamentale, după 
cum relevă un studiu 
elaborat de organizaţia 
“Salvaţi copiii”.  
 
Pentru a nu intra în acest 
cerc vicios şi a avea şanse 
egale la educaţie şi 
protecţie cu restul colegilor 
lor, aceşti copii au nevoie 
de suport educaţional, 
psihologic şi social. Astfel, 
pornind de la 
recomandările formulate în 
urma cercetării realizate de 
“Salvaţi Copiii”, această 
organizaţie oferă, 
începând din 2010, servicii 
complexe pentru aceşti 
copii, pentru părinţii lor şi 
pentru persoanele în grija 
cărora au rămas cei mici, 
prin 16 centre locale 
intitulate “Creştem 
Împreună”. Până în 
prezent, peste 3.600 de 
copii şi 2.500 de adulţi au 
beneficiat de aceste 
servicii. Numai în perioada 
ianuarie-iunie 2014, 893 
de copii şi 519 persoane în 
grija cărora au rămas copiii 
şi părinţi ai acestora au 
participat la activităţi.  
În judeţul Hunedoara 
funcţionează două centre 

“Creştem impreună”. Unul   
este deschis în oraşul 
Petrila, la sediul 
Organizaţiei Salvaţi Copiii 
Filiala Hunedoara, unde 75 
de copii cu vârsta cuprinsă 
între 4 şi 18 ani  
beneficază  de serviciile 
oferite,  în cadrul 
programului “Creştem 
impreună”, coordonat aici 
de Daria Moldovan. Un al 
doilea centru funcţionează 
în municipiul Lupeni, la 
Liceul Teoretic “Mircea 
Eliade” - Şcoala 
Gimnazială  Nr. 1 Lupeni, 
unde 71 de copii cu unul 
sau ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate 
participă la activităţile 
proiectului coordonat aici  
Gianina Roşu. 
 
În perioada vacanţei de 
vară copiii din cele două 
centre au participat la 
activităţi educativ-
recreative, au plecat în 
drumeţii şi excursii, au 
învăţat despre drepturile şi 
responsabilităţile copilului, 
au participat la cursuri 
precum: “Educaţie rutieră”, 
“Bunele maniere”, 
“Obiceiurile mele 

sănătoase”, au 
realizat  colaje cu flori, 
modelaj cu plastilina, 
desen/pictură, şirag 
de mărgele/brăţari, au 
participat la activităţi 
sportive (fotbal, volei, 
jocuri cu mişcare), 
ieşiri la strand. Odată 

cu începerea noului an 
şcolar, copiii participă la 
activităţile de tip “Şcoală 
după şcoală” organizate în 
cadrul proiectului: sprijin 
pentru efectuarea temelor 
şi pregătire şcolară 
suplimentară, asistenţă 
psihologică, activităţi de 
socializare şi de petrecere 
a timpului liber. 
 
Preşedintele filialie 
judeţene Hunedoara a 
organizaţiei “Salvaţi copii”, 
Valeria Popescu consideră 
acest proiect foarte potrivit 
şi necesar copiilor rămaşi 
singuri acasă, ai căror 
părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate. 
“Filiala noastră, cu două 
astfel de centre în Valea 
Jiului, unul la Petrila şi unul 
la Lupeni, reprezintă încă 
un semnal pozitiv că 
personalul nostru angajat 
îşi face bine treaba şi 
răspunde cu dăruire 
nevoilor celor peste 140 de 
copii cuprinşi în proiect. 
Sperăm să fim în 
continuare un ajutor şi o 
speranţă pentru aceşti 
copii”, a declarat Valeria 
Popescu. 

 * 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); 
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        Tiberiu VINŢAN 
 
La doar câţiva zeci de kilometri 
de insula din care a pornit în 
fascinantele sale călătorii 
cunoscutul aventurier Marco 
Polo, două localităţi tradiţionale 
mediteraneane cu nume parcă 
predestinat, Mali Stone şi Stone 
(stone=piatră, cf. traducerii din 
lb.engleză) sunt înconjurate de 
un lanţ de ziduri de piatră 
similare cu Marele Zid 
Chinezesc.  
 
Legendele spun că Marele Zid 
al Europei, care străjuia Balcanii 
la ţărmul Mării Adriatice, 
apărând hotarele înfloritoarei 
Republici Ragusa, din sudul 
Croaţiei de astăzi, de la 
marginea Peninsulei Peljesac 
(una dintre celebrele regiuni 
viticole ale Europei) şi până la 
Dubrovnik (oraşul renăscut din 
propria cenuşă de nenumărate 
ori de-a lungul istoriei), a fost 
construit la sugestia lui Marco 
Polo, revenit acasă după 
uluitoarea experienţă “turistică” 
pe care a trăit-o în Asia. 
Adevărul este că Marele Zid de 
la Stone datează din secolul al 
XV-lea şi a fost construit pentru 
a apăra Ragusa de invazia 
otomană de pe continent şi de 
atacurile piraţilor de pe mare, 
numele ctitorului şi ale 
arhitectului nefiind, din păcate, 
consemnate de istorie.  

Marele Zid al Europei, cum a 
fost denumit ingeniosul 
ansamblu de apărare, se 
întinde pe o lungime de 
aproape 6 kilometri, dând ocol 
celor două forturi de la golful 
Mali Stone al Mării Adriatice pe 
coastele abrupte ale crestelor 
dalmate. Marele Zid al Croaţiei 
este considerat drept cel mai 
mare zid fortificat din Europa şi 
al doilea din lume, după Marele 
Zid Chinezesc. Are formă 
pentagonală şi ziduri 
impenetrabile de 6 metri 
grosime. Iniţial, ansamblul 
cuprindea 40 de turnuri şi 5 
fortăreţe, astăzi mai fiind “în 
picioare” doar 20 de turnuri.  
 
Grav afectat de cutremurul care 
a zdruncinat Croaţia în 1996, 
zidul a fost reconstruit în mare 

parte, în ultimii ani, astfel încât 
astăzi el poate fi parcurs de 
turiştii care vor să vadă 
albastrul fantastic al Mării 
Adriatice de la mare înălţime. 
Drumeţia nu este însă una 
lesne de făcut, pentru că traseul 
implică urcarea pe sute de scări 

abrupte, pe o diferenţă de nivel 
de aproape 800 de metri.  
Chiar şi aşa, experienţa este 
una fascinantă, mai ales pentru 
perspectiva pe care împătimiţii 
de fotografie o pot avea asupra 
oraşului, a golfului Stone şi a 
Mării Adriatice.  
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Nu doar Marele Zid este un 
punct de atracţie pentru cei 
care aleg ca destinaţie de 
vacanţă această zonă a 
Dalmaţiei. 
 
Cochetul oraş Stone îşi 
păstrează, de secole, alura 
unui oraş în care arhitectura 
medievală face casă bună cu 
luxul pe care-l incumbă turismul 
european de înaltă clasă prin 
care croaţii şi-au câştigat, în 
ultimii ani, reputaţia de 
destinaţie nr. 1 pentru sezonul 
de vară, în Europa. Dincolo de 
ziduri, Stone este unul dintre 
cele mai renumite centre de 
acvacultură a fructelor de mare. 
De aici sunt aprovizionate zilnic 
cele mai importante restaurante 
din Dalmaţia cu midii, stridii, 
raci şi alte delicatese de acest 
fel, care ţin prima pagină a 
meniurilor mediteraneene. Nu 
întâmplător, zecile de 
restaurante şi taverne din 
centrul vechi al acestui oraş te 
îmbie cu fructe de mare de cea 
mai înaltă clasă la preţuri aflate 
“la prima mână”. 
 
În egală măsură, întreaga 
pensinsulă Peljesac este un 
adevărat paradis al 
degustătorilor de vinuri nobile. 
Fiecare din satele tradiţionale 
croate din acest colţ de lume 
are cel puţin câteva crame 
luxuriante, în care gazdele te 
îmbie să deguşti zeci de 

sortimente de vinuri alese, 
produse în viile cocoţate pe 
stâncile golaşe ale munţilor 
care se ridică, abrubt, din mare. 
O zi în acest paradis bahic, 
deşi îţi taie pofta de plajă şi de 
scaldă, e în măsură să te 
conducă, prin buna dispoziţie şi 
prin amabilitatea gazdelor, în al 
nouălea cer.  
 
Deşi se spune că pentru 
amatorii de “băi de soare” şi 
plajă, Croaţia nu este tocmai o 
destinaţie ideală, pentru că 
plajele de aici sunt, în cea mai 
mare parte, plaje înguste, în 
care nisipul fin este substituit cu 
pietricele fine, adevărul este că 
aici, oricât ar fi de aglomerat, 
tot te poţi bucura cu adevărat 
de intimitatea propriului tău colţ 
de plajă. Plajele din Dalmaţia 
păstrează încă atmosfera unică 
a atât de tentantelor plaje 

sălbatice, străjuite de palmieri 
falnici, umbrite de smochini 
rămuroşi, de lămâi şi portocali 
ori de liandri îmbătători.  
 
Nu e de mirare că de la Marele 
Zid al Europei şi până la 
Dubrovnik (înspre Sud) sau la 
Rijeka (înspre Nord), 
fanstastica zestre turistică a 
Dalmaţiei a devenit principalul 
reper pentru turişti din întreaga 
lume care fac ca, în sezonul de 
vară, toate staţiunile de la 
Marea Adriatică să fie pline 
ochi, astfel încât, fără 
rezervare, şansele de a-ţi găsi 
aici un cuib de vacanţă sunt 
aproape imposibile. Şi pe 
continent, dar mai ales pe 
sutele de insule şi insuliţe, 
celebre sau necunoscute, 
presărate de-a lungul coastei 
dalmate.  
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DIVERTISMENT 

De când oamenii au descoperit 
grânele şi mierea de albine, 
“dulcele” a luat diverse înfăţişări 
la mesele şi ospeţele acestora. 
Dacă la începuturi se 
mulţumeau cu turte din făină de 
grâu, miere şi ceva nuci sau 
fructe, după apariţia aluaturilor 
fragede şi a blaturilor, 
deserturile au cunoscut o 
adevărată revoluţie. Acest lucru 
s-a făcut simţit nu numai în 
ceea ce priveşte gustul ci şi 
forma. Atât bucătarii, patiserii 
vestiţi cât şi gospodinele au 
început să combine diverse 
ingrediente, iar dacă rezultatul 
obţinut a fost pe măsura 
aşteptărilor, “dulcele” a fost 

botezat cu numele creatorului 
său.  
 
Şi astfel în cărţile de bucate au 
apărut o serie de deserturi 
numite Adriana, Tatiana, Geta, 
Savarina (de la ducele 
Savarinne), Regina Maria, 
Petre Roman sau...Ionuţ.  
 
Prăjitura Ionuţ este simplă, uşor 
de preparat, fără a cere mare 
îndemânare în bucătărie, dar, 
contrar aşteptărilor, rezultaul 
este spectaculos. Pentru 
început se prepară un blat. 
Cinci gălbenuşuri se freacă 
spumos cu cinci linguri zahăr, 
cinci linguri făină, trei linguri 
cacao, un plic praf de copt şi 

spuma de la cinci albuşuri. Se 
iau mai apoi alte cinci albuşuri, 
se bat spumă cu 150 grame 
zahăr, se adaugă 150 grame 
unt, 150 grame nucă de cocos 
şi o lingură de făină. Amestecul 
se toarnă uşor peste primul blat 
şi se introduce la cuptor. 
Gălbenuşurile rămase se bat pe 
aburi cu 150 grame zahăr 
pudră şi 2 linguri cafea ness 

timp de cinci minute. Separat 
se prepară un pep din 200 ml 
lapte, 100 grame zahăr şi 3 
linguri făină. Pepul rece se 
amestecă cu crema de ou rece 
şi ea, şi cu 200 grame unt. Se 
întinde peste blat un strat 
generos de cremă, iar deasupra 
se rade ciocolată din belşug.  
 
Poftă bună! 

 

PRĂJITURA  
IONUŢ 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Ion şi Maria la maternitate: 
- No Mărie, ce avem? 
- Baiat. 
- No... şi cu cine seamănă? 
- Apoi, mă Ioan, io degeaba-ţi spun, că 
şi-aşa nu-l cunoşti. 
*** 
- Dacă ştiam că eşti aşa sărac, nu mă 
mai măritam cu tine. 
- Dar ai fost avertizată. Ţi-am spus de 
atâtea ori că tu eşti tot ce am pe 
lume... 
*** 
Merg prin zăpadă un eschimos şi un 
geolog. La un moment dat, apare un 
urs polar. Repede, eschimosul se 
apuca să-şi pună schiurile.  
Geologul îi spune: 
- Oricum nu vei reuşi să alergi mai 
repede decât ursul! 
La care eschimosul răspunde: 
- Ştiu, dar important este să alerg mai 
repede decat tine! 
*** 

Un ziarist este chemat în biroul şefului. 
- Cum poţi să scrii că 75% dintre 
parlamentarii români sunt hoţi ?, zbiară 
şeful la el. Modifică imediat articolul ! A 
doua zi, în ziar apare o ştire cu 
urmatorul titlu: "25% din parlamentarii 
români sunt cinstiţi". 
*** 
Judecătorul către inculpat: 
- Inculpat, eşti condamnat la 12 ani de 
închisoare. Vrei să mai adaugi ceva ? 
- Nu domnule, eu aş vrea să mai 
scad ! 
*** 
- La ce e mai uşor să renunţi: la vin 
sau la femei? 
- Depinde de vechime. 
*** 
La tribunal: 
- Ei bine, dacă totuşi aţi găsit acea 
verighetă, de ce nu aţi predat-o 
poliţiei ? 
- Pentru că avea gravat în interior: "A 
ta, pentru totdeauna". 

Catrene cu... tâlc 

Din Sulina la Fundeni, 
Din Susesni până-n Joseni, 
Pedofilii, mari şi mici, 
Stau cu gândul la Curtici. 

de Gheorghe Niculescu 

Urbe transsexuale 
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De “Ziua Mondială a Habitatului”, Apa Serv  
a organizat o lecţie deschisă pentru elevii de la 
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Petroşani 

    Lucian ISPAS 
 
Periodic, obiective ale Apa 
Serv Valea Jiului, 
modernizate cu fonduri 
europene, primesc vizita 
unoir tineri, elevi ai unităţilor 
de învăţământ din localităţile 
Văii Jiului. Aşa s-a întâmplat 
şi pe 1 octombrie, de “Ziua 
Mondială a habitatului”, când 
staţia de tratare a apei de la 
Jieţ a primit vizita elevilor de 
la Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu” din Petroşani. 
 
Grupul de elevi a fost însoţit 
într-un tur al staţiei de către 
reprezentanţi ai operatorului 
regional de apă şi canalizare 
din Valea Jiului care le-au 
explicat tinerilor, într-o 
inedită “lecţie deschisă”, 
procesul complex prin care 

apa brută, din pâraiele de 
munte, devine apă potabilă. 
De asemenea, elevilor li s-au 
expus consecinţele faptului 
că oamenii tratează cu 
neglijenţă problemele legate 
de mediu, fapt care conduce 
la agravarea procesului de 
poluare şi distrugere a 
mediului şi implicit la 
distrugerea sănătăţii 
fiecaruia dintre noi şi a celor 
lor din jur. La sfarşitul 
“lecţiei”, elevilor le-au fost 
înmânate diplome de 
participare cu ocazia 
evenimentului “Un mediu 
curat - o viaţă sănătoasă”.  
 
“În cadrul acestui eveniment, 
copiii au primit materiale 
educative conţinând 
informaţii detaliate despre 

modul în care starea 
mediului înconjurător 
depinde numai şi numai de 
fiecare dintre noi, despre 
cum ne afectează în mod 
direct viaţa şi sănătatea. Mă 
bucur că oaspeţii noştri au 
înţeles că “Un mediu curat - 
o viaţă sănătoasa", ar trebui 
să fie o deviză pentru 
întreaga populaţie a 
globului, fiind nevoie de mai 
multa atenţie şi de mai multă 
responsabilitate din partea 
fiecarui cetăţean pentru a 
trăi într-un mediu curat, 
pentru a respira aer curat, 
pentru a bea apă curată şi 
pentru a putea folosi 
condiţiile de viaţă pe care ni 
le oferă natura”, a declarat 
directorul adjunct al Apa Serv 
Valea Jiului, ing. Cristian 
Ionică. 

Burse de studiu pentru 
copii din partea 

asociaţiei creştine 
Axion Exin din Vulcan  

        Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Parohia ortodoxă “Sfinţii Români” din 
Vulcan prin Centrul Creştin pentru copii 
şi tineret “Axion Estin”, coordonat de 
părintele Zgârcea Mănăsuc, în 
parteneriat cu Asociaţia cultural 
Filantropică Axion Estin intenţionează 
să acorde sprijin financiar în anul şcolar 
2014-2015 unor tineri merituoşi din 
cadrul acestei parohii. Astfel, prin 
intermediul Asociaţiei cultural-
filantropice “Axion Estin” Vulcan ,vor fi 
acordate un număr de 10 burse de 
studiu în valoare de 80 lei lunar. 
 
Aceste burse sunt adresate elevilor cu 
rezultate bune la învăţătură, dar cu 
posibilităţi materiale reduse. Perioada 
de acordare a burselor este între 1 
octombrie 2014-30 iunie 2015 . Familiile 
care doresc să acceseze aceste burse 
de studiu pentru copii, trebuie să 
depună un dosar de evaluare la sediul 
Parohiei ortodoxe “Sfinţii Români” din 
municipiul Vuzlcan. “Bineînţeles că 
există şi anumite condiţii pe baza 
cărora vom acorda aceste burse. Ţinem 
cont de promovabilitate, de media 
generală a ultimului an şcolar, de 
venitul pe membru de familie, de 
situaţia familială, de apartenenţa la 
biserică şi alte aspecte pe care cei 
interesaţi le pot afla vizitându-ne la 
Parohie”, apreciază iniţioatorul 
proioectului, părintele Zgârcea 
Mănăsuc. 
 
Studierea şi evaluarea dosarelor se va 
face de către părintelke paroh şi 
membrii asociaţiei “Axion Estin”, 
departajarea acestora făcându-se pe 
baza unui punctaj. De menţionat este şi 
faptul că cei câştigători vor trebui să 
urmeze cu regularitate cursurile de 
învăţământ de la şcoala la care sunt 
arondaţi. Părintele Mănăsuc 
avertizează că în cazul în care tânărul 
părăseşte şcoala va pierde implicit şi 
dreptul de a primi această bursă. 

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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Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

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 ! 

Naţionala României are, graţie senatorului 
Vochiţoiu, un imn al suporterilor 
     Lucian ISPAS 
 
Săptămâna trecută, la casa fotbalului 
din Capitală, a avut loc un eveniment 
care l-a surprins pe senatorul 
Haralambie Vochiţoiu într-o postură 
inedită. Acesta a participat, alături de 
preşedintele Federaţiei Române de 
Fotbal, Răzvan Burleanu, la lansarea 
oficială a imnului suporterilor echipei 
naţionale de fotbal a României. 
 
Vă întrebaţi desigur, ce legătură 
poate fi între politicianul din Valea 
Jiului, echipa de fotbal a României şi 
muzică ? Răspunsul l-am aflat chiar 
de la Haralambie Vochiţoiu: “Este 
vorba despre un proiect pe care, 
împreună cu tânărul şi energhicul 
preşedinte al FRF şi cu consilierul 

meu pe probleme de cultură, Rafael, 
vocea formaţiei Iris am reuşit să-l 
concretizăm pentru milioanele de fani 
ai naţionalei noastre de fotbal, care 
au de acum un imn al lor pe care-l 
pot cânta pe stadioane.” 
 
Noul imn al suporterilor naţionalei de 
fotbal a României poate fi ascultat pe 
pagina de YouTube şi de Facebook a 
Fedearţiei Române de Fotbal.  


