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2 ALEGERI 

      Tiberiu VINŢAN 
 
Primul tur al alegerilor prezidenţiale nu a 
consemnat aproape nici o surpriză. Nici în 
plan naţional şi nici în Valea Jiului. Estimările 
sociologilor, privind o diferenţă de 8 până la 
10 procente între cei mai importanţi 
competitori au confirmat avansul de aproape 
10% al lui Victor Ponta în faţa lui Klaus 
Johannis.  
 
Valea Jiului a “pontat” din nou pentru o 
majoritate absolută pentu candidatul stângii 
politice. Rezultatele ne relevă faptul că  
cetăţenii Văii Jiului, practic, şi-au ales 
preşedintele încă din primul tur. O analiză 
comparativă a rezultatelor statistice ale 
acestui scrutin electoral cu cele de la 
ultimele alegeri, respectiv cele pentru 
alegerea Parlamentului european, din luna 
mai 2014, ne arată şi ele că, cel puţin în 
Valea Jiului, nimic nu e nou sub soarele vieţii 
politice. În faţa unei campanii electorale în 
care, în plan local, cu excepţia eforturilor 
PNL Petrila (şi acestea însă, fără rezultate 
notabile la urne), altenativa la PSD practic 
nu a existat, scrutinul electoral de duminică 
nu a fost decât o mare “întrecere socialistă” 
între cei 5 primari consacraţi de stânga ai 
Văii Jiului, cărora li s-a alăturat, pe ultima 

sutîă de metri, şi primarul Petroşaniului, 
Tiberiu Iacob Ridzi. Aşa se face că lupta 
politică în aceste alegeri s-a dat, în Valea 
Jiului, nu între doi sau mai mulţi candidaţi, ci 
între Victor Ponta şi el însuşi, alegătorii din 
cele 6 oraşe străduindu-se parcă să câştige 
un loc cât mai în faţă pe lista rezultatelor 
politice obţinutre pentru Victor Ponta la nivel 
naţional, în speranţă că acesta se va 
repercuta, în mod pozitiv, asupra interesului 
pentru Valea Jiului al actualului Premier în 
ipoteza în care PSD va câştiga şi Preşedinţia 
României.  
 
Marea lovitură politică pe care aceste alegeri 
o aduc în Hunedoara este “schimbarea la 
faţă” a judeţului, din galbel de PNL în roşu 
de PSD. Pentru prima dată în istoria cel 
puţin a ultimului deceniu, PNL “pierde” politic 
supremaţia în Hunedoara, chiar dacă 
statistica demonstrează că Johannis a 
adunat în judeţul nostru ceva mai multe 
procente decât media pe care a obţinut-o la 
nivel naţional. 
 
În faţa unor astfel de realităţi de la urne, pare 
aproape inutil, chiar şi statistic vorbind, să 
mai vorbim despre o schimbare de situaţie în 
turul II al alegerilor prezinţiale, pe 16 
noiembrie. Sau credeţi în minuni ? 

Statistica rezultatelor obţinute de candidaţi în primul tur al alegerilor prezidenţiale* 
50% *) situaţia la ora 11,00 (după numărarea a peste 98% din voturi) 
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3 ALEGERI 

Mai puţin de jumătate din 
cetăţenii cu drept de vot din cele 
6 localităţi ale Văii Jiului şi-au 
exprimat, într-un mod categoric, 
poziţia faţă de cel pe care-l 
consideră deja viitorul preşedinte 
al României. Rezultatele, care 
consemnează o victorie detaşată 
a candidatului PSD-UNPR-PC 
Victor Ponta, îl aduc pe acesta în 
poziţia de favorit şi al turului II în 
care se va confrunta cu 
candidatul ACL Klaus Johannis, 
clasat pe locul secund şi în 
preferinţele electoratului din 
Valea Jiului.  
 
Privind comparativ statisticile din 
cele 6 oraşe, realizăm că scorul 
procentual cel mai bun obţinut de 
Victor Ponta este la Aninoasa 
(59,89%), în timp ce Klaus 
Johannis obţine cel mai bun scor 
procentual din Valea Jiului la 
Petroşani (19,72%) şi Uricani 
(19,72%). Analizând însă după 
numărul de voturi obţinute de 
candidaţi, Petroşaniul aduce cele 
mai multe voturi pentru ambii 
candidaţi, respectiv 8645 de 
voturi pentru Victor Ponta şi 
3.562 de voturi pentru Klaus 
Johannis. Un fapt interesant îl 
constituie, fără îndoială, 
poziţionarea foarte bună a lui Dan 
Diaconescu care obţine, la 
Lupeni, unul dintre cele mai bune 
scoruri procentuale din România 
(7,18%). Aşa cum la fel de 
notabilă este situaţia în ceea ce-l 
priveşte pe fostul premier liberal 
Călin Popescu Tăriceanu, care a 
adunat, în Valea Jiului, procente 
de peste 7% în toată Valea Jiului 
(cu excepţia oraşului Uricani), la 
Petroşani acestea depăşind 
apropiindu-se chiar de pragul de 
10% (9,33%).  
 
Marea provocare a competitorilor 
politici şi mai ales a şefilor de 
campanie din Valea Jiului este 
acum legată de conservarea 
voturilor din primul tur şi 
convingerea electoratului că 
zarurile încă nu au fost aruncate. 
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Cum a votat Valea 
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4 INVESTIŢII 

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 ! 

CAR Unirea IFN Petroşani şi-a deschis 
prima filială din Banat, la Giroc 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Performanţele excelente obţinute în 
activitatea din ultimii ani de CAR 
Unirea IFN, una dintre cele mai 
apreciate instituţii financiare 
nebancare din Valea Jiului, au stat la 
baza deciziei Comitetului Director de 
a extinde aria de acţiune a CAR-ului 
şi în afara judeţului Hunedoara. 
Astfel, potenţialul de piaţă pe care-l 
reprezintă zona de Vest a României, 
a fost factorul care a determinat 
deschiderea unei filiale a CAR Unirea 
IFN în Banat, la Giroc. “Potenţialul 
economic şi uman din zona de Vest a 
ţării, flexibilitatea modului nostru de 
lucru, atât în activitatea de 
economisire cât şi în cea de creditare 
faţă de cei care doresc să devină 
membri de CAR, sunt argumentele 
prin care suntem convinşi că vom 
avea rezultate bune şi foarte bune 
pentru toţi membrii familiei CAR-ului 
nostru”, apreciază directorul 
economic al CAR Unirea IFN, ec. 
Violeta Ologu. 
 
Importanţa deschiderii primei filiale a 
CAR Unirea IFN din Banat a fost 
subliniată, o dată în plus, de prezenţa  
la deschiderea filialei din Giroc, a 
întregului Comitet Director al 
instituţiei în frunte cu preşedintele 
Marcu Vasile Tarţa, dar şi de 
prezenţa directorului economic al 
Uniunii Teritoriale a Caselor de Ajutor 
Reciproc din Hunedoara, Călin 
Răscolean. Aceştia au subliniat nu 
doar importanţa şi eficienţa  
sistemului CAR pentru oamenii care 
doresc să economisească eficient 

disponibilităţile financiare de care 
dispun sau să obţină credite în 
condiţii avantajoase, ci mai ales rolul 
social pe care, într-o piaţă financiară 
tot mai restrictivă, Casele de Ajutor 
Reciproc îl au pentru persoanele 
aşa-zis “nebancabile”. 
 
Noul sediu deschis la Giroc de CAR 
Unirea IFN întăreşte şi mai mult 
familia membrilor CAR Unirea IFN, 
prin extinderea numărului de membri 
şi, implicit, prin creşterea tuturor 
indicatorilor economico-financiari.  
 
Deschisă într-una din cele mai 
bogate comune ale judeţului Timiş, 
agenţia Giroc se adresează, potrivit 
preşedintelui CAR Unirea IFN, Marcu 
Vasile Tarţa, în primul rând 
locuitorilor din această localitate dar 
şi celor din Timişoara (având în 
vedere că Girocul este situat în zona 
periurbană a Timişoarei) şi din alte 
localităţi ale Banatului. De altfel, 
până la finele acestui an, CAR 
Unirea IFN va deschide alte două noi 
filiale în Banat, una la Curtici şi o alta 
la Sânandrei.  



5 POLITICĂ 

     Tiberiu VINŢAN 
 
În zbuciumata viaţă politică 
românească, din când în când 
mai apar momente în care 
oamenii politici reuşesc să 
demonstreze că sub umbrela 
uneia sau alteia dintre 
formaţiunile politice, se pot crea 
evenimente cu adevărat 
apreciabile. Un astfel de 
eveniment a marcat ultimele 
zile ale campaniei electorale din 
luna octombrie, la Vulcan.  
 
Protagoniştii acestui eveniment 
au reuşit să demonstreze ce 
înseamnă cu adevărat să fii 
social-democrat, când una din 
acţiunile Clubului Femina 
(condus la Vulcan de doamna 
Cristina Baleia), o activă 
grupare a organizaţiei femeilor 
social-democrate din Valea 
Jiului, a găsit de cuviinţă să o 
sărbătorească pe cea mai în 
vârstă dintre doamnele 
Vulcanului: Elisabeta Nagy. 
 
Erji neni, cum îi spun cei care o 
cunosc mai bine, a împlinit, de 
curând, 100 de ani de viaţă.  
“De când sunt primar am avut 
privilegiul să felicit două 
persoane din municipiul nostru, 
care au ajuns la venerabila 
vârstă de 100 de ani. Zilele 
trecute s-a derulat unul dintre 
aceste evenimente. Este vorba 

despre doamna Elisabeta 
Nagy, care la 100 de ani se 
simte bine. Ne-a spus în câteva 
cuvinte că a avut grijă de ea, 
atât cât a putut. Că nu a 
mâncat niciodată mâncare 
congelată, că pentru domnia-sa 
frigiderul a devenit raft pentru 
cărţi. Cred că în plus 
optimismul şi o anumită forţă 
interioară au ajutat-o să atingă 
această vârstă”, a declarat 
primarul Ile, impresionat de 
vitalitatea şi de performanţa de 

viaţă a celei mai  vârstnice 
vulcănence.  
 
La aniversarea organizată de 
Clubul Femina, doamna Nagy a 
fost felicitată de toată lumea, a 
primit foarte multe daruri 

frumoase, iar din partea 
administraţiei locale a fost 
distinsă cu o “Diplomă de 
Excelenţă” atribuită pentru 
această performanţă de 
atingere a vârstei de 100 de 
ani. În plus, primarul Gheorghe 

Ile a ţinut să-i înmânmeze 
personal lui Erji neni un imens 
buchet de flori, ca semn al 
respectului său pentru exemplul 
de viaţă al acesteia.  
 
Sărbătorita a avut parte de 
răsfăţ din partea tuturor 
invitaţilor Clubului Femina. 
“Este pentru prima dată când la 
Clubul Femina este sărbătorită 
o doamnă care a împlinit vârsta 
de 100 ani. O doamnă care s-a 
bucurat că s-a aflat în mijlocul 
nostru şi mai ales în prezenţa 
domnului primar Gheorghe Ile, 
lucru care a binedispus-o şi a 
făcut-o să fie mereu pusă pe 
glume. Doamnele de la Clubul 
Femina din Vulcan i-au înmânat 
o "Diplomă de onoare", i-au 
adus un tort aniversar, un 
buchet de flori, îmbrăcăminte 
călduroasă şi i-au făcut multe 
alte cadouri. Bucuria din ochii 
dumneaei şi tremurul mâinilor 
ne-au demonstrat că tanti Erji a 
savurat din plin această 
frumoasă aniversare. La 
sfârşitul activităţii, am făcut şi o 
şedinţă foto, cu multe fotografii 
alături de  centenara doamnă 
Elisabeta Nagy şi am socializat, 
concluzionând că, aşa cum 
frumos spunea fostul 
preşedinte american Abraham 
Lincoln, “nu contează câţi ani ai 
adunat în viaţă, ci câtă viaţă ai 
acumulat în ani !”, a declarat şi 
preşedinta Clubului Femina din 
municipiul Vulcan, Cristina 
Baleia.  

  Lecţie social-democrată la Vulcan,  
  la sărbătoarea centenară a doamnei Elisabeta Nagy 
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Specialiştii în domeniul apelor şi ai 
mediului s-au convins şi ei de succesul 
proiectului Apa Serv de la Dănuţoni 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Că odată cu punerea în 
funcţiune a staţiei de tratare de 
la Dănuţoni, deversările pe care 
le face Apa Serv în albia râului 
Jiu sunt 100% nepoluante, este 
deja un lucru ştiut. Pentru acest 
deziderat, SC Apa Serv Valea 
Jiului a implementat cu succes 
un proiect cu finanţare 
europeană, finalizat în urmă cu 
câteva săptămâni, înainte de 
termenul stabilit pentru anul 
2015. 
 
De succesul acestui proiect, 
care garantează consumatorilor 
de apă din avalul de la Livezeni 
al râului Jiu (Tg. Jiu şi Craiova 
în mod special) o apă de cea 
mai bună calitate, au venit să 
se convingă şi membrii unei 
comisii speciale, înfiinţată ca 
urmare a Deciziei 522/2014 a 
Asociaţiei Naţionale a Apelor 
din România. Comisia, intitulată 
“Comisia de supraveghere 

specială a folosinţei” are în 
componenţa sa mai mulţi 
specialişti din cadrul instituţiilor 
direct responsabile în 
gestionarea Apelor Românie, ai 
mediului, administraţiilor locale 
şi ai operatorului regional de 
apă şi canalizare din Valea 
Jiului.  
 
“Ne-am întâlnit cu membrii 
acestei comisii speciale de 
folosinţă, împreună cu care am 
vizitat obiectivul nostru de la 
Dănuţoni. Aşa cum au putut 
constata şi specialiştii din 
cadrul acestei comisii, odată cu 
finalizarea investiţiilor de la 
staţia de epurare Dănuţoni-
Aninoasa, deversările pe care 
le va face de acum înainte Apa 
Serv în cursul Jiului nu mai sunt 
în măsură să afecteze condiţiile 
de mediu, înţelegând prin 
aceasta că poluarea de orice fel 
a râului Jiu este acum exclusă. 
Mă bucur că, dincolo de 
aprecierile pe care le-am primit 

şi din partea unor oameni de 
specialitate în domeniul 
gestionării apelor şi mediului, 
acest proiect al nostru este 
considerat drept un exemplu de 
succes nu doar pentru Valea 
Jiului şi România, ci pentru 
Uniunea Europeană”, a declarat 
Costel Avram, directorul 
general al SC Apa Serv Valea 
Jiului. 
 
Comisia de supraveghere 
specială a folosinţei, instituită 
prin decizia ANAR este formată 
din: ing. Robert Drapa 
(inspecţia apelor ANAR) - 
preşedinte; dr.ing. Costică 
Păunescu (Director tehnic ABA 
Jiu) - vicepreţedinte; dr.ing. 

Sorin Corici (şef SHI Petroşani);  
ing. Viorica Milcomete (şef 
Birou GMPRA-ABA Jiu); ing. 
Iulian Stanca (şef Birou  
IBA-ABA Jiu); chimist Cornelia 
Lisu (inspector IBA-ABA Jiu); 
ing. Florin Niculescu (inspector 
mediu Primăria municipiului 
Petroşani); Dan Stoian (din 
partea Consiliului judeţean 
Hunedoara); dr.ing. Costel 
Avram (director general Apa 
Serv Valea Jiului); ing. Monica 
Tarcea (manager al proiectului 
de la Dănuţoni); ing. Florin 
Donisa (director tehnic Apa 
Serv Valea Jiului); ing. Cristian 
Ionică (director adjunct Apa 
Serv Valea Jiului).  

Pentru primarul Tiberiu Iacob Ridzi, sintagma “un om, 
o vorbă” este literă de lege 
         Tiberiu VINŢAN 
 
Una din promisiunile făcute de primarul 
municipiului Petroşani cetăţenilor din 
cartierul Colonie a fost aceea că, după 
finalizarea lucrărilor de apă şi canalizare, şi 
drumurile publice din acest cartier al 
Petroşaniului vor fi complet modernizate. 
Pentru cei care încă se mai îndoiau că 
promisiunea primarului Tiberiu Iacob Ridzi 
nu se va transpune şi în realitate, orice 
urmă de îndoială a fost risipită la finalul 
lunii octombrie când primarul Petroşaniului 
a adus în faţa Consiliului local proiectul 
care vizează aprobarea indicatorilor tehnici 
de execuţie ai unui astfel de proiect. 
Evident, proiectul a fost votat în 
unanimitate de membrii Consiliului local. 
 
Aşa se face că, potrivit estimărilor făcute 
de către primarul municipiului Petroşani, în 
următorii maxim 2 ani, nu mai puţin de 14 
străzi din Colonia Petroşaniului vor fi 

modernizate, printr-un proiect pentru care 
administraţia locală de la Petroşani a atras 
bani de la bugetul de stat. Proiectul, în 
valoare totală de 10.995,95 lei prevede 
modernizarea, pe o lungime totală de peste 
5 kilometri, a străzilor Griviţa Roşie, Radu 
Şapcă, Micu Klein, Egalităţii, Gheorghe 
Bariţiu, Andrei Mureşan, Împăratul Traian, 
Gheorghe Doja, Mihail Kogălniceanu, Circa 
Pompieri, Sarmizegetusa, Mioriţa, Jiului şi 
Aurel Vlaicu. 
 
“Este un proiect pe care l-am promis 
cetăţenilor din Colonie şi pe care-l vom 
realiza în perioada următoare. Nu vorbim 
doar de reabilitarea acestor străzi, ci de 
modernizarea lor, ceea ce înseamnă lucrări 
ample care vizează îndepărtarea  drumului 
existent pe o adâncime de 50 cm pe toată 
suprafaţa părţii carosabile, aşternerea unui 
strat de balast în grosime de 25 cm şi 
completarea unui strat de piatră spartă în 
grosime de 15 cm, încadrarea sistemului 

rutier cu borduri 20x25 cm pe fundaţie de 
beton, realizarea unui amorsaj cu EBC, 
două straturi, realizarea îmbrăcămintei 
bituminoase în două straturi (strat de 
legătură, binder, în grosime de minim 5 cm, 
respectiv a unui strat de uzură în grosime 
de minim 4 cm) şi rigole pentru colectarea 
apelor pluviale în sistemul de canalizare”, 
spune Tiberiu Iacob Ridzi.  
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   Liberalul Constantin Brânduşe crede că,   

Deputatul Resmeriţă umblă în campanie cu... “pensia vopsită” 
     Lucian ISPAS 
 
Legea Pensiilor şi problemele 
pe care aceasta le ridică 
pensionarilor mineri din Valea 
Jiului se dovedeşte a fi din nou 
o temă de “interes major” 
pentru social-democratul 
Cristian Resmeriţă. Acesta le 
promite pensionarilor mineri, 
evident în schimbul unui vot, de 
data aceasta pentru 
prezidenţiabilul Victor Ponta, că 
va obţine  modificarea art. 56 
din Legea Pensiilor, astfel încât 
stagiul de cotizare pentru 
activităţile prestate în condiţii 
speciale de lucru să fie redus 
de la 30 la 20 de ani. 
 
Indiferent din ce unghi am privi 
lucrurile, prevederea este de 
bun simţ, aducând o firească 
reconsiderare a valorii muncii 
prestate de mineri. Numai că, 
dacă privim înapoi în timp, 
potrivit promisiunilor asumate 
de acelaşi deputat Resmeriţă, 
problema ar fi trebuit să fie 
rezolvată încă din decembrie 
2012, odată cu instalarea la 
putere a Guvernului condus de 
Victor Ponta. Lucru care, ca 
multe alte promisiuni similare 
ale PSD şi ale deputatului 
Resmeriţă, au rămas doar 
vorbe goale. 
 
Chestiunea reducerii stagiului 
de cotizare pentru mineri este o 
temă politică veche, o iniţiativă 
legislativă în acest sens fiind 
iniţiată încă din 2008 de fostul 
ministru al Muncii şi de atunci a 
fost sistematic reluată, mai ales 
în prag de alegeri, de către 
deputatul Cristian Resmeriţă, 

de fiecare dată fără vreun 
rezultat. Dincolo de eşecul 
previzibil, mai grav este că 
asupra deputatului Resmeriţă 
planează suspiciunea că, atunci 
când a reluat în discuţie cele 
două teme, în plină campanie 
electorală, a minţit, ştiind că 
acestea nu vor fi adoptate de 
Guvernul PSD. Această ipoteză 
se bazează pe faptul că 
iniţiativele legislative care i-au 
adus popularitate şi multe voturi 
din partea pensionarilor mineri 
lui Cristian Resmeriţă, au fost 
invalidate chiar de colegii săi 
din parlament. Astfel, în 
noiembrie 2012, în plină 
campanie electorală, atât 
Guvernul Ponta cât şi comisia 
de specialitate din Camera 
Deputaţilor au dat aviz negativ 
propunerilor legislative ale 
deputatului de Valea Jiulu. Cu 
toate acestea, Resmeriţă a 
ascuns aceste informaţii în 
timpul campaniei parlamentare, 
susţinând că proiectul său de 
modificare a Legii pensiilor va fi 
susţinut după alegeri, lucru care 
evident nu s-a mai întâmplat, 
iar astfel  pensionarii minerii 
care l-au girat cu votul care i-a 
adus un nou mandat de deputat 
au fost din nou păcăliţi. 
 
Acum, în faţa unei noi campanii 
electorale, Cristian Resmeriţă 
readuce acest subiect în 
atenţie, promiţând nici mai mult, 
nici mai puţin decât rezolvarea 
lui 100%. Desigur, doar după 
alegerea lui Victor Ponta - 
preşedinte. Fapt pe care 
liberalul Constantin Brânduşe îl 
vede drept “o altă minciună cu 
care Resmeriţă vrea să 

păcălească din nou pensionarii 
mineri din Valea Jiului.” 
Brânduşe spune că atât cifrele 

statistice reale ale guvernării 
Ponta, cât şi deciziile luate 
până acum pe această speţă 
de PSD, demonstrează că 
interesul lui Cristian Resmeriţă 
nu este altceva decât un 
populism ieftin. “Eu am 
avertizat pensionarii încă din 
timpul campaniei electorale din 
2012 că proiectul de lege 
fluturat în campanie de 
deputatul Cristian Resmeriţă 
este doar o poveste de adormit 
electoratul credul. Era, şi 
atunci, ca şi acum, evident că 
Resmeriţă nu face decât ceea 
ce ştie cel mai bine să facă: 
minte oamenii ca să le câştige 
voturile, pentru ca mai apoi să 
nu-i mai pese deloc de aceştia, 
până la următorul scrutin 
electoral. Din păcate, locuitorii 
din Lupeni şi chiar şi din alte 
oraşe ale Văii Jiului mai cad 
încă în capcana de a se bucura 
la fiecare minciună a 
politicienilor din familia 
Resmeriţă” a declarat 
Constantin Brânduşe. 
 
Acesta apreciază că tema, 
extrem de serioasă de altfel, nu 
merită să fie  doar una doar de 
promisiuni deşarte pentru încă 
o campanie electorală, ci ea 
necesită o dezbatere şi o 
susţinere reală la nivelul ţării. 
“Cred că pentru ca o lege de 
acest fel, care să le redea 
minerilor un drept cuvenit, să fie 
adoptată în parlament, ea 
trebuie să fie una bine făcută”, 
mai spune Brânduşe.  

“Eu am avertizat pensionarii 
încă din timpul campaniei 
electorale din 2012 că proiectul 
de lege fluturat în campanie de 
deputatul Cristian Resmeriţă 
este doar o poveste de adormit 
electoratul credul. Era, şi 
atunci, ca şi acum, evident că 
Resmeriţă nu face decât ceea ce 
ştie cel mai bine să facă: minte 
oamenii ca să le câştige 
voturile !” 
 

Constantin BRÂNDUŞE 
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Reeditarea volumului “Povestiri petrilene” un prim pas din 
eforturile comunităţii culturale din Valea Jiului de a-l aşeza pe 
scriitorul Ion D. Sîrbu pe piedestralul pe care-l merită 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Probabil cele mai frumoase 
povestiri care s-au scris 
vreodată despre mineri şi 
despre Valea Jiului sunt 
ineditele “Povestiri petrilene” 
ale lui Ion Dezideriu Sîrbu. 
Pentru cei care nu au avut încă 
ocazia de a le citi într-una din 
cele două ediţii în care au fost 
deja publicate, graţie unei 
inviţiative a Fundaţiei petrilene 
“Condiţia română” condusă de 
Ion Barbu, iniţiativă susţinută de 
Primăria şi Consiliul local al 
municipiului Petroşani, o nouă 
ediţie a “Povestirilor petrilene” a 
văzut de curând lumina 
tiparului. “Am decis în două 
minute, după o convorbire pe 
care am avut-o cu maestrul Ion 
Barbu la premiera piesei 
“Pragul albastru” de la teatrul 
din Petroşani, că este un gest 
de onoare pe care trebuia să-l 
facem în 2014, an care 
marchează 95 de ani de la 
naşterea lui Ion D. Sîrbu şi 25 
de ani de la trecerea sa dincolo 
de “pragul albastru”, reeditând 
acest volum de “Povestiri 
petrilene” care reprezintă nu 
doar o frumoasă autobiografie a 
scriitorului Ion D. Sîrbu (aşa 
cum chiar domnia sa spunea) ci 
şi o frumoasă biografie a Văii 
Jiului şi a acestor oameni 
deosebiţi care sunt minerii din 
Valea Jiului”, a declarat 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi la 

evenimentul organizat sâmbăta 

trecută în foaierul Teatrului “Ion 
D. Sîrbu” din Petroşani, 
eveniment prilejuit de lansarea 
celei dea treia ediţii a volumului 
“Povestiri petrilene”. 
 
Cartea, apărută într-o ediţie cu 
adevărat de colecţie, în condiţii 
grafice deosebite, la 
prestigioasa Editură Măiastra 
din Tg. Jiu, este însoţită de 
câteva fotografii de epocă ale 
Petrilei, puse la dispoziţie cu 
generozitate de maestrul Ion 
Barbu, dar şi de importante 
referinţe critice selectate de 
Toma Velici. Acesta a devoalat 
de altfel şi inedita poveste a... 
“Povestirilor petrilene”. “Scrise 
iniţial între anii 1955-1956 la 
Petrila, Cluj şi Bucureşti, 
“Povestirile petrilene” au apărut 
abia după 17 ani de la predarea 
manuscrisului la Editura 
Tineretului, această îndelungă 
întârziere fiind generată de 
ceea ce Ion D. Sîrbu numea 
“accidentul meu biografic”, 
respectiv condamnarea sa la 
ani grei de temniţă pentru “vina” 
de a fi refuzat colaborarea cu 
organele de Securitate. Pentru 
că manuscrisele iniţiale au fost 
date la topit, “Povestirile 
petrilene” publicate de Editura 
Junimea din Iaşi în 1973 au fost 
rescrise, în cea mai mare parte, 
din memorie, de către Sîrbu”, 
mărturiseşte Toma Velici. 

Chiar dacă reprezintă 
evenimente culturale de 
excepţie, o lansare de carte şi 
premiera unei piese de teatru 
care-l are drept autor, în 
deschiderea actualei stagiuni a 
teatrului din Petroşani 
reprezintă, în opinia primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi, încă mult 
prea puţin faţă de cât merită Ion 
D. Sîrbu din partea comunităţii 
pe care a arătat-o întregii lumi, 
într-un fel unic, magistral. “Cred 
că noi, cei din Valea Jiului, 
avem datoria de a cunoaşte 
mai bine opera, viaţa şi 
personalitatea acestui om de 
cultură remarcabil, pe care nu 
doar actul său de naştere, ci şi 
un destin nefericit pentru dânsul 
dar fericit pentru istoria 
culturală a acestei zone, l-au 
legat de Valea Jiului. Nu vă 
ascun faptul că îmi doresc să 
iniţiem un proiect prin care 
opera maestrului Ion D. Sîrbu 
să ajungă în şcoli, să fie 
cunoscută de cei care vor duce 
mai departe istoria acestei 
zone. Aşa cum nu vă ascund 
faptul că, din discuţiile 
constructive pe care le-am avut, 
pe acest subiect, cu domnul Ion 
Barbu dar şi cu alţi oameni de 
cultură din Vale, am decis că 
Ion D. Sîrbu va avea un 
monument reprezentativ în 
Petroşani”, a mai declarat 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
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Jurnalistul temerar Ilie Pintea, cetăţean de onoare 
al oraşului Petrila 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Dacă, aşa cum spunea odinioară scriitorul 
Ion D. Sîrbu, Petrila este şi astăzi, nu doar 
un simplu oraş, ci o lume, cu siguranţă o 
contribuţie importantă la acest adevăr o are 
şi Ilie Pintea, corespondentul pentru Valea 
Jiului al postului naţional de radio 
“România Actualităţi”.  
 
Practic, nu e zi de la Dumnezeu ca despre 
lucrurile mai ales frumoase din Valea Jiului, 
petrileanul Ilie Pintea să nu le vorbească 
românilor prin intermediul celui mai ascultat 
post radiofonic din România. Relatările lui 
Ilie Pintea au ajuns, din fericire, şi la 
urechile primarului din Petrila. Însă nu doar 
exemplul de jurnalist devotat locurilor sale 
natale l-au adus pe Ilie Pintea în situaţia de 
a deveni primul jurnalist din Valea Jiului 
distins cu titlul de “Cetăţean de onoare” al 
uneia din localităţile acestei regiuni. Atunci 
când a avut idea de a propune o astfel de 
hotărâre Consiliului local de la Petrila, 
primarul Ilie Păducel a avut în vedere, 
dincolo de patriotismul local şi 
profesionalismul lui Ilie Pintea, curajul 
demonstrat de acesta în ultimii ani în care, 

de două ori, a reprezentat România în 
teatrul de operaţiuni militare din Afganistan, 
ca şi corespondent de război al postului 
naţional de radio.  
 
Pentru toate aceste “fapte” pe care, cu 
modestia-i caracteristică, Ilie Pintea le 
consideră doar “o datorie profesională 
împlinită”, Consiliul local al oraşului Petrila, 
oraşul în care locuieşte apreciatul jurnalist, 
a decis să-i confere titlul de “Cetăţean de 
onoare”. Hotărârea care atestă, şi din 
punct de vedere juridic, decizia consilierilor 
locali (HCL 136-2014) a fost adoptată încă 
din luna august, dar festivitatea prin care, 

în mod oficial, Ilie Pintea a primit distincţia 
de onoare conferită de administraţia locală 
petrileană a avut loc săptămâna trecută, cu 
ocazia unei reuşite reuniuni a Consiliului 
local. Cu toate că, îndrăznim să opiniem, 
distinsul nostru coleg merita o festivitate 
ceva mai atent organizată. Dar, până la 
urmă, e bine şi aşa rău...  
Felicitări, onorabile Ilie Pintea ! 

Taxele judiciare de timbru se pot de 
acum plăti şi la Tribunalul Hunedoara 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că începând de marţi, 
04 noiembrie 2014, taxele judiciare de timbru pot fi 
plătite şi la Tribunalul Hunedoara.  
 
BIROUL DE ÎNCASĂRI TAXE JUDICIARE DE 
TIMBRU, care va funcţiona în cadrul Tribunalului 
Hunedoara, este situat la etajul II, camera 206, şi are 
program de funcţionare de luni până vineri între orele 
9-12. Sediul Tribunalului Hunedoara este situat în 
Deva, Bd 1 Decembrie 1918, nr.35. 
 
Iniţiativa aparţine preşedintelui Tribunalului Hunedoara 
şi vine în sprijinul justiţiabililor şi al avocaţilor iar 
Primăria Deva a dat curs solicitării noastre cooperând 
şi efectuând demersurile necesare în vederea 
funcţionării acestui birou în cadrul instanţei. Precizăm 
faptul că taxele judiciare de timbru pot fi achitate şi în 
continuare în cadrul Primăriei, deschiderea acestui nou 
birou din cadrul Tribunalulului Hunedoara fiind o 
alternativă pusă la dispoziţia cetăţenilor. 
 
Cu consideraţie, 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
Judecător TIMIŞAN CARMEN MIHAELA 
Preşedinte Tribunalul Hunedoara 
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Nici un alt fruct nu s-a bucurat 
de atât de multă atenţie, în  
istoria religiei şi a ştiinţei, 
precum mărul. Considerat, pe 
rând, fruct al cunoaşterii, al 
pasiunii sau al păcatului, mărul 
s-a dovedit a fi element de 
inspiraţie pentru cei mai celebrii 
dintre oamenii planetei.  
 
De la biblicul “măr al lui  
Adam” (care a marcat prima 
mare transformare a oamenilor)  
şi până în epoca modernă, la 
“mărul lui Jobs” (care a 
revoluţionat industria 
calculaloarelor, prin apariţia 
celebrului computer Aple), 
mărul le-a deschis imaginaţia 
oamenilor şi a stat la baza 
unora dintre cele mai 
importante descoperiri ale 
ştiinţei. Spre exemplu, istoria 

ştiinţei consemnează faptul că 
una din cele mai celebre teorii 
ştiinţifice - teoria gravitaţiei -  ar 
fi fost descoperită de Sir Isaac 
Newton graţie unui banal măr.  
 
Conform legendei lansate de 
Voltaire (care susţinea că, la 
rândul său, a aflat-o de la o 
nepoată a lui Newton), ideea 
atracţiei universale - sau aşa 
cum o numesc astăzi oamenii 
de ştiinţă, Legea Gravitaţiei - i-a 
venit lui Newton, aproximativ în 
perioada august 1665-martie 
1667) în timp ce se afla în satul 
său natal Woolsthorpe din 
Anglia, unde se retrăsese 
pentru o vreme din mediul 
universitar, speriat de epidemia 
de ciumă care se abătuse  
asupra oraşului Cambridge, 
unde preda ca profesor. 
Legenda spune că, într-una din 
zilele în care se plimba prin 
livada din spatele casei, 
gândindu-se la natura forţei 
care obligă Luna să se rotească 
în jurul Pământului, Newton a 
observat căderea unui măr din 
pom.  
 
De la acest eveniment, deloc 
spectaculos, şi până când 
Newton a reuşit să finalizeze 

cercetările sale privind gravitaţia 
au trecut aproape 20 de ani. 
Demonstraţia legii atracţiei 
universale a fost adusă la 
cunoştinţa comunităţii ştiinţifice 
internaţionale în 1687, odată cu 
publicarea cărţii fundamentale a 
operei ştiinţifice a lui Isaac 
Newton, “Principiile matematice 
ale filosofiei naturale”.  
 
Cu toate că istoria a 
consemnat faptul că lecţiile de 
ştiinţă ale lui Newton, de la 
Universitatea din Cambridge 
erau destul de greoaie (tocmai 
de acceea studenţii care 
participau la cursurile sale erau 
destul de puţini, iar cei care şi 
pricepeau câte ceva erau şi mai 
puţini), Legea gravitaţiei 
universale este una dintre cele 
mai simple teoreme enunţate în 
istoria ştiinţei. Potrivit acestei 
teoreme, Legea gravitaţiei 
universale este de aceeaşi 
natură cu cea terestră, care 
determină căderea unui corp 
(fie el măr sau orice altceva) pe 
suprafaţa Pământului. Newton a 
arătat că două corpuri se atrag 
cu o forţă proporţională cu 
produsul maselor corpurilor şi 
invers proporţională cu pătratul 
distanţei dintre ele. Această 

lege explică mişcarea de 
revoluţie a planetelor în jurul 
Soarelui, a Lunii în jurul 
Pământului, demonstrând în 
mod echivoc legile lui Kepler şi 
sistemul heliocentric propus de 
Copernic. 
 
Şi când te gândeşti că toate 
aceste mari descoperiri, care au 
schimbat cursul ştiinţei şi al 
religiei, au fost inspirate de 
simpla cădere a unui măr  
dintr-un copac al livezii lui 
Newton din liniştitul 
Woolsthorpe. 

15 

Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 

EDUCAŢIE 

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

Mărul, fruct al ştiinţei 
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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); 

Audienţele lui Costel Avram se transformă, 
în mare parte, în noi proiecte ale Apa Serv 
      Lucian ISPAS 
 
Pentru directorul general al Apa Serv 
Valea Jiului, audienţele nu sunt un motiv 
de şuetă cu cetăţenii Văii Jiului. 
Majoritatea din problemele ridicate de 
clienţii operatorului regional de apă şi 
canalizare din Valea Jiului şi-au găsit, în 
urma aspectelor semnalate în audienţele 
directorului general Costel Avram, 
rezolvarea.  
 
Mai mult decât atât, în bună parte, chiar 
dacă a fost vorba despre aspecte a căror 
rezolvare implica realizarea unor investiţii, 
directorul Apa Serv a căutat să rezolve 
doleanţele cetăţenilor de bună credinţă 
din Valea Jiului. Este suficient să vă 
semnalăm, în acest sens, faptul că, în 
urma audienţelor de săptămâna trecută, 
în care un grup de cetăţeni din localitatea 
Petrila, de pe strada Şureanu, au susţinut 
necesitatea realizării unor racorduri la 
reţeaua de canalizare publică, mai ales 
că această reţea se în vecinătatea 
gospodăriilor dumnealor, o comisie 
tehnică din cadrul SC ASVJ SA 
Petroşani, condusă chiar de directoprul 
general Costel Avram s-a deplasat la faţa 
locului pentru analiza situaţiei. După cele 
constatate, Costel Avram a dispus 

imediat realizarea investiţiei ce 
presupune racordarea celor 4 gospodării 
din Petrila la reţeaua de canalizare 
publică.  
 
“Căutăm prin tot ceea ce facem să 
răspundem prompt la sesizările clienţilor 
noştri, astfel încât Apa Serv să 
demonstreze în mod continuu că este un 
operator de servicii de utilitate publică 
pentru care seriozitatea, disponibilitatea 
şi respectul faţă de clienţi sunt 
caracteristici ale lucrului bine făcut. Cred 
că apa şi canalizarea sunt servicii de care 
trebuie să beneficieze, în secolul XXI, toţi 
oamenii din Valea Jiului şi noi, la Apa 
Serv, ne ocupăm serios ca acest lucru să 
se şi întâmple”, precizează Costel Avram. 

Peste 2 milioane de lei pentru reabilitarea 
“blocului pompierilor” din Uricani 
       Lucian ISPAS 
 
Problematica locuinţelor 
sociale este o provocare 
pentru orice administraţie 
publică locală. La Uricani, 
pe perioada mandatului 
primarului Buhăescu s-au 
făcut câţiva paşi 
semnficativi în această 
direcţie. Cu toate acestea, 
primarul Buhăescu spune 
că nevoile cetăţenilor sunt 
încă mari în ceea ce 
priveşte cererea de 
locuinţe sociale. 
 
Plecând de la această 
realitate, primarul 
Buhăescu a bătut de multe 
ori anul acesta drumul 
Capitalei, pentru a solicita 

sprijin la Ministerul 
Dezvoltării Regionale. “Cu 
sprijinul domnului ministru 
Liviu Dragnea, căruia îi 
mulţumesc, am reuşit să 
intrăm şi noi în programul 
naţional de construcţii 
sociale, astfel încât prin 
reabilitarea blocului 6 de 
pe strada Revoluţiei din 
Uricani acesta să fie 
transformat în bloc cu 
locuinţe sociale, printr-o 
finanţare comună a 
bugetului local şi bugetului 
de stat”, spune Dănuţ 
Buhăescu. 
 
Potrivit primarului oraşului 
Uricani, proiectul de 
reabilitare a acestui bloc, 
cunoscut uricănenilor drept 

“blocul pompierilor” a primit 
finanţarea necesară, 
respectiv circa 2,3 milioane 
de lei, procedurile de 
licitaţie au fost şi ele 
finalizate, astfel încât, în 
maxim 12 luni, Primăria 
Uricani va putea pune la 
dispoziţia cetăţenilor din 
localitate noi locuinţe 
sociale în acest bloc, lucru 
care rezolvă o bună parte 
din cererile de locuinţe 
sociale din acest oraş. 
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   Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Dincolo de farmecul locurilor, 
de bunătatea oamenilor şi de 
reperele turistice impresionante 
ale Bucovinei, arhipelagul 
mănăstiresc este şi ră-mâne 
principala “carte de vizită” a 
promotorilor turismului în 
Bucovina. Putna, Voroneţ, 
Bogdana, Suceviţa, 
Dragomirna, Siret sau Humor 
sunt tot atâtea repere ale 
“drumului Crucii” în Bucovina. 
“Mai presus de toate câte pot fi 
văzute în Moldova, scria 
cunoscutul critic de artă 
austriac Josef Strzygowski, 
sunt curioasele biserici care 
prin policromia faţadelor se pot 
compara cu biserica San Marco 
din Veneţia sau cu Domul din 
Orvieto, ceva asemănător 
nemaioferindu-ne o altă ţară din 
lume.”  
 
Între puternicele nuclee de 
duhovnicie, de cultură şi creaţie 
artistică, un loc aparte îl are 
Sfânta Mănăstire Probota, 
tezaurul tânărului oraş moldav 
Dolhasca, pe care l-am 

descoperit şi noi în excursia de 
documentare în Bucovina.  
 
Legendele vorbesc despre un 
ţinut acoperit de păduri, în care 

se contura celebrul Câmp de la 
Direptate, acolo unde Ştefan 
cel Mare fusese încoronat 
Domn, între văile a două 
pârâiaşe, Şomuz şi Probota, 
locul în care a fost ridicată 
înainte de 1398, prima 
mănăstire din Moldova amintită 
în documente, Pobrata sau 
Probota. Ctitorită de Ştefan I 
sau Petru I Muşatinul pe un 
teren instabil şi refăcută mai 
apoi din temelii de Ştefan cel 
Mare, Probota Veche sau 
Sfântul Nicolae din Piatră, cum i 
se mai spunea, nu mai 
păstrează azi decât ruinele unei 
mănăstiri care a fost cea 
mai măreaţă şi 
înzestrată la timpul său. 
La 200 de metri de 
aceste ruine, Petru 
Rareş îşi construieşte, la 
îndemnul stareţului 
mănăstirii Probota, 
Grigore Roşca (cel care 
avea să devină mitropolit 

al Moldovei), necropola 
voievodală, de dimensiuni 
impunătoare, pictată şi la 
exterior, în 1532, mănăstirea 
devenind astfel primul lăcaş 
bisericesc ortodox din Moldova 
cu frescă exterioară.  
 
Arhitectura bisericii, în interior şi 
la exterior, se integrează în 
ansamblul mănăstirilor 
bucovinene - expresie a valorii 
de excepţie a artei medievale 
româneşti purtând însemne ale 
stihului Ştefanian şi a rolului pe 
care l-a avut Petru Rareş în 
dezvoltarea ei.  
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Aflăm de la maica stareţă 
Lucica, un om care radiază în 
jurul său pacea şi care se 
prezintă în faţa vizitatorilor ca o 
veritabilă enciclopedie a 
lăcaşului pe care-l păstoreşte, 
că pictura exterioară originală 
de la Probota a fost parţial 
distrusă, iar strălucirea ei de 
odinioară nu va putea fi 
niciodată restabilită. Cu toate 
acestea, unele subiecte şi 
cicluri iconografice pot fi 
desluşite şi identificate. De 
altfel, scenele de pe exteriorul 
Mănăstirii Probota au fost, mai 
târziu, repetate, în diverse 
variante, la decorarea altor 
ansambluri de pictură 
exterioară la mănăstirile de la 
Moldoviţa şi Humor. Interiorul 

bisericii impresionează printr-o 
excepţională respiraţie artistică, 
cu compoziţii murale uneori 
neobişnuite, tratate singular sau 
cu rezolvarea unor teme 
canonice într-un program 
iconografic unitar şi coerent, de 
o mare valoare estetică şi 
spirituală creştină.  
 
Mănăstirea Probota stă 
mărturie istoriei marilor principi 
ai Moldovei, din perioada de 
glorie a principatului. Cu ocazia 
construirii acestui locaş de cult, 
Petru Rareş, fiul lui Ştefan cel 
Mare a decis să rupă tradiţia 
familiei sale princiare şi să 
desemneze mănăstirea de la 
Dolhasca drept viitoare 
necropolă a sa şi a urmaşilor 
săi, înzestrând-o în acest scop 
cu odoare de preţ şi moşii.  
 
Astfel, între pronaos şi naos a 
fost amenajată o încăpere a 
mormintelor. Lângă peretele 
sudic, înspre pronaos, se află 
mormântul domnitorului Petru 

Rareş. De-a lungul aceluiaşi 
perete al naosului, înspre 
culoar, se află mormântul 
Doamnei Elena Rareş, soţia 
ctitorului şi fiica ţarului Despot. 
În anul 1904, cu prilejul 
serbărilor organizate la 
împlinirea a 400 ani de la 
moartea lui Ştefan cel Mare, a 
fost adusă aici piatra de 
mormânt a Doamnei Oltea 
(mama lui Ştefan cel Mare), 
fiind aşezată chiar în imediata 
apropiere a mormintelor lui 
Petru Rareş şi soţiei sale.  
 
În prezent, Mănăstirea Probota 
are în proprietate 25 ha teren 
arabil, 3 ha de livadă, o grădină 
de zarzavat şi o gospodărie 
anexă cu păsări şi animale. În 
cadrul mănăstirii funcţionează 
un atelier de pictură (unde se 
pictează icoane pe lemn şi se 
încondeiază ouă) şi unul de 
croitorie (în care se 
confecţionează haine monahale 
doar pentru personalul 
mănăstirii). 
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DIVERTISMENT 

Printre legumele minune ale 
toamnei se numără şi dovlecii. 
Mari sau mai mici, portocalii la 
coajă sau mai gri, dovlecii sunt 
apreciaţi toamna nu numai ca 
decor ci şi ca aliment şi 
medicament. Şi nu este o 
legumă de lepădat mai ales că 
abundă în betacaroten, fier, 
magneziu sau potasiu.  
 
Consumul de dovleac ne ajută 
în funcţionarea sistemului 
nervos, în stările de astenie, 
dar mai ales în funcţionarea 
sistemului digestiv datorită 
conţinutului mare de fibre. Cel 
mai des este consumat 
dovleacul copt, dar pentru 
digestie foarte bun este 

dovleacul fiert în lapte. Acesta 
are şi proprietăţi vermifuge fiind 
recomandat alături de 
seminţele de dovleac în 
tratamentul împotriva paraziţilor 
intestinali. Pentru a beneficia 
cât mai mult timp de 
proprietăţile lui miraculoase, 
Dovleacul se poate păstra 
câteva luni în locuri răcoroase, 
dar la fel de bine, se poate 
congela. Dacă vrem să 
savurăm o felie de dovleac 
copt, acesta se curăţă de 
seminţe, se unge cu un strat 
generos de miere, se presară 
cu scorţişoară şi se dă la cuptor 
până coaja lui este crocantă. 
Dovleacul copt poate înlocui cu 
succes o masă fiind 

recomandat şi în curele de 
slăbire. Cei care doresc să-l 
consume sub formă de piure, 
taie miezul de dovleac cuburi şi 
îl fierbe în lapte. Se 
condimentează terciul obţinut 
după preferinţă. 
 
Despre păcintele cu dovleac, ce 
să mai spun ?! Pentru plăcintă, 
dovleacul se dă pe răzătoarea 

mare (cea folosită pentru 
mere), se căleşte uşor pe foc, 
se amestecă cu zahăr şi 
scorţişoară. Cu acest amestec 
se pot umple atât foietaje cât şi 
foi normale de plăcintă. 
Plăcintele se coc în cuptor, se 
pudrează cu zahăr şi se 
servesc calde alături de o 
ceaşcă aromată de ceai.  
Poftă bună! 

 

Dovleacul, aliment 
şi medicament 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Halloween:  
- E atât de simplu să te simţi american. 
Decupezi un dovleac şi apoi te sperii 
de el. 
*** 
Când s-a pus problema jurământului 
lui Hipocrat, un proaspat absolvent la 
medicină, de etnie romă, s-a jurat şi el 
în felul lui:  
- Să moară mama lui Hipocrat ! 
*** 
Mă trage pe dreapta ieri, un poliţai. 
- Ştii de ce te-am tras pe dreapta? mă 
întreba el. 
- Probabil că vrei să vezi cât sunt de 
înalt...i-am răspuns. 
- Ce, faci mişto de mine? Ieşi imediat 
afara din maşina, zbiera el. 
- Vezi? îi răspund, ţi-am zis eu... 
***  
Ce spune păgubaşul, când prinde un 
hoţ care i-a intrat în casă? 
- Cu talentul dumitale, mai bine ai intra 
în politică! 

*** 
În închisoare: 
- Popescu, soţia ta a venit să te 
viziteze. 
- Aoleu. Dar în sentinţă nu era 
prevăzut şi aşa ceva. 
***  
Un tip cere sfatul barmanului: 
- Ce cocktail îmi recomandaţi? 
- Specialitatea casei – cocktail-ul 
”Maxim trei”. 
- Adică? 
- Luăm un pahar de vin, două…maxim 
trei şi le punem într-un vas. După asta 
adăugăm o halbă, două… maxim trei 
de bere. Tot acolo mai punem o 
vodcă, două…maxim trei, iar la sfârşit, 
mai adăugăm un pahar de cognac, 
două…maxim trei, după care tot 
conţinutul acesta îl punem un pic la 
foc. După asta se serveşte un cocktail, 
două …maxim trei, apoi ne ridicăm şi 
facem un pas, doi…maxim trei. 
*** 

Catrene cu... tâlc 

Ai zis că faci, că dregi, că poţi, 
Să împarţi binele la toţi. 
Dar după ce noi te-am votat 
Tot ce-ai promis, ai şi uitat. 

de Gheorghe Niculescu 

Post-electorală 
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Comunicat restricţii apă 
S.C . Apa Serv Valea Jiului S.A.  Petroşani anunţă utilizatorii 
din oraşele Uricani, Lupeni, Vulcan şi Aninoasa  că pentru 
implementarea proiectului major de investiţii “Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Hunedoara (Valea Jiului)”, respectiv  pentru efectuarea 
lucrărilor de reabilitare a staţiei de tratare a apei potabile Valea 
de Peşti şi a captării Lazăru, distribuţia apei potabile va fi 
restrictionată după următorul program: 
 
- în data de 05.11.2014, în oraşele Uricani, Lupeni, Vulcan şi 
Aninoasa între orele 10 -20; 
- în data de 06.11.2014, în anumite zone de distribuţie izolate 
amplasate la cote mai înalte din oraşele menţionate anterior, 
între orele 0.00 -05.00. 
 
Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi mulţumim 
tuturor beneficiarilor serviciilor noastre pentru înţelegere. 

 
CONDUCEREA 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI SA 
PETROŞANI 

Iubitorii de şah din Valea Jiului demonstrează că sunt hotărâţi: 

“Vreau să fiu mare maestru” 

       Ioan Dorel ŞCHIOPU 
 
Miercuri, 29 octombrie 2014, 
Şcoala Generală “Teodora 
Lucaciu” din Vulcan a fost gazda 
fazei locale a Concursului de 
şah “Vreau să fiu mare maestru”.  
 
Competiţia – desfăşurată sub 
egida Federaţiei Române de 
Şah şi a Ministerului Tineretului 
şi Sportului, cu sprijinul Primăriei 
Vulcan şi Colegiului Tehnic 
“Mihai Viteazu” din aceaşi 
localitate – este parte a 
proiectului “Pierre de Coubertin”, 
un proiect educaţional prin care 
se urmăreşte atragerea copiilor 
către practicarea sportului minţii. 
 
Concursul de şah rapid de la 
Vulcan s-a desfăşurat pe trei 
categorii de concurs, respectiv: 8 

ani, 10 ani şi 12 ani. Copiii care 
învaţă primele secrete ale 
şahului s-au confruntat în cadrul 
unei categorii special destinată 
începătorilor. La acest concurs 
au participat 53 de copii din 
Valea Jiului. Câştigătorii celor 
trei categorii principale, atât la 
fete cât şi la băieţi, s-au calificat 
pentru faza zonală a competiţiei, 
care va avea loc la Timişoara. 
 
La festivitatea de premiere a luat 
parte și primarul municipiului 

Vulcan, Gheorghe Ile, care  
s-a arătat plăcut surprins de 
numărul participanţilor la acest 
concurs, a susţinut nevoia de 
atragere a cât mai mulor copii 
spre practicarea sportului minţii 
şi a promis un sprijin sporit în 
anul 2015 din partea primăriei 
pentru şahul vulcănean. 
Dincolo de probele de concurs, 
la acest eveniment a fost 
evocată personalitatea lui Pierre 
de Coubertin – părintele 
Jocurilor Olimpice moderne şi  
s-au prezentat celor prezenţi 
principiile olimpismului. Crezul 
lui Pierre de Coubertin „Ai 
învins? Continuă! Ai pierdut? 
Continuă!” a fost însuşit de toţi 
copiii prezenţi, aceştia 
scandându-l în cor la finalul 
festivităţii de premiere. 
 
Toţi participanţii au primit 
diplome şi medalii. Arbitrajul a 
fost asigurat de antrenorii de la 
CSM Jiul Petroşani – Alin 
Apostu şi Gheorghe Scurhan – 
care au urat mult succes 
participanţilor la faza zonală de 
la Timişoara. 

Clasament: 
 

Băieţi – 8 ani: 
I. Berechet Eduard Mihai 
II. Ancuţa Aris Mario 
III. Vătăşelu Robert Andrei 
Fete – 8 ani: 
I. Şchiopu Oana Magdalena 
II. Albescu Andreea 
Băieţi – 10 ani: 
I. Maidik Alexandru 
II. Gircsis Raul 
III. Moise Gabriel 
Fete – 10 ani:  
I. Iosib Dariana 
II. Albescu Alexandra 
III. Bulai Andreea 
Băieţi – 12 ani:  
I. Secrieru Andrei 
II. Motroc Sergiu 
Fete – 12 ani:  
I. Ivan Violeta 
Băieţi – debutanţi:  
I. Pardos Norbert 
II. Grancea Darius 
III. Enache Raul 
Fete – debutanţi:  
I. Ionaşc Ana-Maria 
II. Petculescu Diana 
III. Rotaru Ancuţa 

Două evenimente culturale de 
excepţie, petrecute în ultimele 
săptămâni în Valea Jiului, au fost 
generate de maestrul Ion Barbu. 
Promotor al ideii potrivit căruia o 
mină cu istoria celei de la Petrila 
poate funcţiona încă sute de ani de 
acum înainte drept spaţiu cultural 
de excepţie, la ideea lui Ion Barbu 
fosta staţie de pompe a minei 
Petrila a devenit Centrul Cultural 
Pompadou.  
Tot la ideea lui Ion Barbu, insuflată 
primarului Petroşaniului a fost 
reeditată una dintre cele mai 
frumoase lucrări literare semnate 
de Ion D. Sârbu, “Povestiri 
petrilene”. 
Cu convingerea că încă multe alte 
semne ale culturii de înaltă ţinută 
poartă amprenta sa, considerăm 
de cuviinţă că Ion Barbu este 
“Premiantul săptămânii”. 

Ion BARBU 
Promotor al mişcării culturale din Valea Jiului 
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Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Fabrica lui Moş Crăciun ăşi deschide şi în 
acest an porţile la Petroşani 

      Lucian ISPAS 
 
Fabrica lui Moş Crăciun 
îşi deschide porţile şi în 
acest an la Petroşani. 
Mai multe ONG-uri din 
localitate vor fi părtaşe 
la acest eveniment 
organizat pentru al IV-
lea an consecutiv de 
Asociația Casa Pro 
Urbis şi, în acest an, vin 
şi elevii de liceu, care 
pot deveni voluntari. 
 
Sute de copii din familii 
sărace, bătrâni şi 
nevoiași au primit în 
ultimii 3 ani pachete de 
sărbători. A fost vorba 
de haine, jucării şi 
alimente de strictă 
necesitate în prag de 
Crăciun și organizatorii 

spun că nu au 
abandonat ideea. Ba 
mai mult, au cooptat şi 
tinerii liceeni în acest 
proiect şi fabrica se va 
deschide într-o lună. 
 
Tinerii se vor implica să 
le lumineze sărbătorile 
celor nevoiași, iar de 
Ziua Voluntariatului în 5 
decembrie, vor porni 
acțiunea. Asta pentru 
că, în ultimii ani, 
acţiunea a avut un 
succes nebănuit inițial. 
„În primul an, când am 
fost cuprinşi într-un 
proiect european, au 
fost donaţii mult mai 
mari, având în vedere 
că şi orașele înfrăţite au 
contribuit la acest 

eveniment. Apoi am 
avut 2 ani în care am 
adunat aproape 800 de 
pachete de fiecare dată, 
care au ajuns la cei 
săraci, prin intermediul 
şcolilor sau asociațiilor 
care se ocupă cu 
întrajutorarea celor 
nevoiaşi”, a precizat 
preşedintele Asociaţiei 
casa pro Urbis, Eduard 
Wersanski. 
 
Fabrica lui Moş Crăciun 
va fi amplasată, ca de 
obicei, în zona centrală 
a municipiului 
Petroşani, în Parcul 
Carol Schreter şi va 
porni cu motoarele la 
maxim la începutul lunii 
decembrie. 


