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2 ACTUALITATE 

Societatea civilă rămâne un partener important 
al administraţiei publice locale de la Vulcan 
   Lucian ISPAS 
 
Legea Parteneriatului Public-Privat permite 
dezvoltarea unor colaborări necesare şi în 
acelaşi timp benefice pentru comunităţile 
locale, prin apropierea reprezentanţilor 
societăţii civile de administraţia publică. În 
acest context, Primăria Municipiului Vulcan 
derulează de mai mulţi ani astfel de 
parteneriate, cu subfiliala de Cruce Roşie şi 
Fundaţia Raza Speranţei. 
 
La ultima şedinţă a Consiliului Local Vulcan 
au fost adoptate alte 2 hotărâri pe această 
temă, care dezvoltă pe parcursul acestui an 
şi al celui viitor o paletă largă de activităţi 
dedicate comunităţii vulcănene, ce vor fi 
realizate împreună cu grupurile de societate 
civilă aflate în relaţie de parteneriat. Este 
vorba despre parteneriatul încheiat cu 
Asociaţia Doruleţ, care pune accentul pe 
păstrarea şi continuarea tradiţiilor locale şi 
cel cu Asociaţia Eu şi Tu pentru Vulcan, 
ONG-ul reprezentativ al societăţii vivile din 
Vulcan. 

“Programul activităţilor cuprinse în 
parteneriatul cu Asociaţia Eu şi TU pentru 
Vulcan are în vedere grupuri ţintă largi din 
Vulcan. Atât cei mici cât şi cei mari vor putea 
participa la toate aceste activităţi cu caracter 
social, cultural, istoric, educativ, creativ, 
ecologic, sportiv, medical, competiţional. 
Promovăm constant şi susţinem toate 
grupurile de societate civilă din comunitatea 
noastră care doresc să-şi asume un rol activ 
în dezvoltarea şi emanciparea Vulcanului”, 
arată primarul municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile. 

      Lucian ISPAS 
 
Restricţiile de circulaţie rutieră pe 
Defileul Jiului au fost prelungite până pe 
28 noiembrie 2014, conform  unui 
comunicat dat publicităţii de Compania 
Naţională de Drumuri. Prelungirea 
restricţiilor de trafic este motivată de 
faptul că vremea bună din luna 
noiembrie permite continuarea lucrprilor 
la conslolidarea versanţilor şi la turnarea 
de covor asfaltic.  
 
DN 66 Bumbeşti Jiu-Petroşani este cea 
una dintre cele mai importante artere 
rutiere care asigură legătura între 
Oltenia şi Transilvania. Până pe 28 
noiembrie aici se va circula cu trafic 
închis de luni până vineri între orele  
7:00 – 12.00 şi 14:00 – 19:30. Termenul 
de finalizare pentru toronsonul Bumbeşti 
Jiu-Petroşani, cu o lungime de 33 de 
kilometri, este sfârşitul anului 2015, 
lucrările fiind evaluate la aproximativ 
150 de milioane de lei. 

Restricţiile pe  
Defileul Jiului au fost 
prelungite până la finalul 
lunii noiembrie 

Ambulatoriul şi noua 
Urgenţă de la Uricani, 
două obiective 
sociale majore puse 
în slujba cetăţenilor  

     Lucian ISPAS 
 
Pentru cetăţenii oraşului Uricani, finalul 
anului 2014 aduce încă o veste bună. 
În scurt timp, Ambulatoriul şi Urgenţa 
din Uricani îşi vor redeschide porţile, 
după ce aici au fost realizate 
importante investiţii. Proiectul iniţiat de 
primarul Dănuţ Buhăescu, ca răspuns 
la una din cele mai importante solicitări 
venite din partea cetăţenilor oraşului 
Uricani, a primit deja de câţiva ani 
“undă verde” pentru finanţare din 
fonduri europene. O bună perioadă de 
timp, probabil şi din piedici puse de 
adversarii politici, lucrurile au bătut 
pasul pe loc. Anul 2014 a însemnat în 
schimb anul în care lucrările au fost 
demarate şi va fi anul în care 
Ambulatoriul de specialitate şi Urgenţa 
din Uricani îşi vor deschide uşile. 
Primarul oraşului Uricani spune că 
lucrările realizate aici demonstrează cu 
adevărat ce înseamnă “lucrul bine 
făcut”. Unitatea medicală din Uricani va 
fi un etalon al calităţii. Ea beneficiază 
de o staţie proprie de epurare (special 
construită pentru domeniul medical-
sanitar), de panouri solare pentru 
asigurarea independenţei energetice, 
de o clădire complet modernizată şi 
corespunzător compartimentată, de 
instrumentar medical de ultimă 
generaţie, inclusiv de un ecograf 4D. 
 
Primarul oraşului Uricani spune că 
odată cu deschiderea acestui centru 
medical, încă una din promisiunile 
făcute locuitorilor din Uricani, despre 
care adversarii săi spuneau că nu va fi 
posibilă, va fi în scurt timp, pusă la 
dispoziţia locuitorilor.  

Agende A5 
standard şi 

calendare cu 
imagini color, cu 
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un preţ imbatabil 
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3 INVESTIŢII 

Încă un vis al primarului Tiberiu Iacob Ridzi a devenit realitate  

     Tiberiu VINŢAN 
 
Multe din proiectele enunţate 
de Tiberiu Iacob Ridzi în 
campaniile electorale care i-au 
adus votul de încredere al 
cetăţenilor din municipiul 
Petroşani au fost considerate, 
la vremea respectivă, utopii. 
Printre acestea se numără şi 
dorinţa primarului din Petroşani 
de a construi în Valea Jiului 
primul bazin didactic de înot, un 
loc în care tinerii să se poată 
dezvolta armonios şi să facă, 
pe cât posibil, primii paşi spre 
performanţă în acest frumos 
sport olimpic care este înotul.  
 
Tiberiu Iacob Ridzi a lansat 
această temă în anul 2008 şi, 
bucurându-se de sprijinul soţiei 
sale, deputatul Monica Iacob 
Ridzi, a reuşit să înscrie numele 
Petroşaniului pe lista celor 15 
oraşe din România în care 
Compania Naţională pentru 

Investiţii intenţiona construirea 
unor astfel de bazine didactice 
pentru înot. La Petroşani, deşi 
investiţia a pornit cu avânt, a 
avut parte şi de sincope care au 
condus chiar la stoparea 
investiţiei pentru o perioadă de 
câţiva ani.   
 
Zilele trecute, nu doar 
comunitatea locală din 
Petroşani ci şi oamenii din 
restul Văii Jiului au avut parte 
de o veste bună, anunţată de 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi: 
“Se deschide oficial bazinul de 
înot de la Petroşani”. Nu ştim 
dacă din curtoazie sau pur şi 
simplu pentru că nu le venea să 
creadă acest lucru, foarte mulţi 
oameni politici şi edili ai 
celorlalte localităţi din Vale şi 
din judeţ au participat la acest 
eveniment, alături de câteva 
zeci de copii şi tineri din 
Petroşani. Cu toţii au putut 
constata că, atunci când 

primarul Iacob-Ridzi spunea, 
încă din zilele trecute, că 
Petroşaniul are parte de o 
“bijuterie”, nu era deloc vorba 
despre o exagerare. 
 
Noul bazin de înot de la 
Petroşani, al 12-lea de acest fel 
dat în folosinţă de Compania 
Naţională de Investiţii, este nu 
doar unul care corespunde 
celor mai noi exigenţe în 
materie, dar este totodată şi o 
bijuterie arhitectonică (atât pe 
interior cât şi pe exterior) care 
înfrumuseţează centrul 
cartierului Aeroport. “Este al  
12-lea bazin finalizat de când a 
început programul, din anul 
2009. Acest obiectiv a avut o 
perioadă de sistare de 
finanţare, a fost continuată şi 
astăzi este finalizat. 
Dimensiunea bazinului este de 
25 de metri pe 12,5 m, sunt 5 
culoare de înot cu o lăţime de 
2,5 metri. Este destinat în 
principal uzului didactic, dar 
după finalul orelor de curs, a 
programului şcolar, primăria îl 
poate da în folosinţă şi 
publicului larg”,a declarat 
directorul general al CNI, 
Manuela Irina Pătrăşcoiu. 
 
Pentru realizarea acestui 
proiect a cărui valoare este, 
potrivit devizelor în baza căruia 
deja au fost efectuate 
decontările către constructori, 
de 3,739 milioane de lei, 
administraţia locală de la 
Petroşani a contribuit cu suma 
de 329.254 lei punând de 
asemenea, la dispoziţie, în mod 

gratuit, terenul pentru 
amplasarea construcţiei. 
Primarul municipiului Petroşani 
se declară extrem de mulţumit 
de finalizarea acestui obiectiv 
pe care-l consideră încă un vis 
devenit realitate. “Este o 
investiţie mare, este o investiţie 
modernă. Toate instalaţiile care 
asigură funcţionarea acestui 
bazin, fie ele electrice, de 
încălzire a apei, de clorinare, 
ş.a.m.d., sunt la ultimul 
standard al tehnologiei. Vom 
avea cele mai bune condiţii la 
acest bazin. Astăzi am făcut 
această recepţie, bazinul va 
trece în proprietatea Consiliului 
Local, urmează în câteva 
săptămâni să primim toate 
avizele necesare şi să 
deschidem acest bazin pentru 
copii, pentru tineri, pentru 
scopul pentru care a fost 
realizat”, a declarat primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi la 
evenimentul prilejuit de 
inaugurarea oficială a acestui 
obiectiv. Primarul Petroşaniului 
a mai precizat că, deşi vorbim 
despre un bazin didactic, 
destinat elevilor, el va fi pus la 
dispoziţia tuturor celor pasionaţi 
de înot din Petroşani şi din 
Valea Jiului care doresc să-l 
utilizeze.  

Bazinul didactic de înot a fost dat în 
folosinţă la Petroşani 



4 ADMINISTRAŢIE 

Vulcanul la raport în faţa “generalului iarnă“ 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Încurajate de acţiunea similară derulată de 
câţiva ani de primarul din Petroşani, 
autorităţile locale ale municipiului Vulcan 
au vrut la rândul lor să demonstreze 
cetăţenilor din localitate că sunt pregătite, 
cu tot ceea ce este necesar, pentru a da 
piept cu capriciile iernii. În acest sens, la 
finele săptămânii trecute, după prima 
noapte în care câţiva fulgi de nea au căzut 
peste Vulcan, primarul Gheorghe Ile a 
chemat la raport responsabilii în sarcina 
cărora cade activitatea de deszăpezire a 
oraşului şi în această iarnă. 
 
Pregoterm, firma de gospodărie a 
Consiliului local Vulcan, a dislocat pe 
bulevardul Mihai Viteazu, chiar în faţa 
sediului Primăriei, aproape întregul arsenal 
de utilaje care vor acţiona pe străzile şi 
trotuarele din oraş astfel încât iarna să nu 
pună probleme de circulaţie cetăţenilor şi 
şoferilor. Potrivit directorului general al 
Pregoterm SA Vulcan, Marius Danci, firma 
dispune din punct de vedere tehnic de 
patru lame de deszăpezire plus una 
închiriată, un plug tractat şi două maşini de 
intervenţie, două freze şi două 
răspânditoare pentru trotuare, care pot 
acţiona simultan, în caz de nevoie, pe 
drumurile din Vulcan, în activităţile 
specifice de iarnă. La aceste utilaje, potrivit 
directorului general al Pregoterm, pe lângă 
personalul deservent, o grupă de 24 de 
muncitori, cu lopeţi şi alte unelte specifice 
sunt pregătiţi să intervină pentru câşţigarea 
bătăliei cu iarna. În plus, 240 de tone de 
sare, 140 de tone de nisip şi 50 de tone de 
amestec de sare şi nisip se află deja 
stocate în depozitele Pregotermului, gata 
pentru a fi utilizate, la nevoie, ca material 
antiderapant, pe străzile Vulcanului. 

Toate aceste lucruri i-au fost prezentate de 
către societatea din subordinea Consiliului 
local Vulcan, Pregoterm SA, şi primarului 
municipiului Vulcan, Gheorghe Ile. 
Directorul Pregoterm a mai precizat că, 
dincolo de dotări, pentru succesul 
intervenţiei pe timp de iarnă, a fost întocmit 
şi un Plan de Acţiune, în baza căruia se vor 
derula activităţile de deszăpezire. “Totul 
este pus la punct, până în cele mai mici 
amănunte. Ştim ce utilaje avem, ştim de de 
personal dispunem, avem un plan bine 
definit în baza căruia vom acţiona şi pot să 
vă spun că suntem bine pregătiţi pentru ca 
iarna nu doar să nu ne ia prin surprindere, 
dar chiar să câştigăm bătălia cu vremea, 
oricât ar fi ea de capricioasă”, a declarat 
Marius Danci, directorul Pregoterm. 
 
La rândul său, primarul municipiului 
Vulcan, ing. Gheorghe Ile se declară 
mulţumit de felul în care Pregotermul este 
pregătit pentru intervenţiile specifice 
sezonului de iarnă. “Încurajat de ceea ce 
am văzut astăzi, de modul în care cei de la 

Pregoterm şi cei din cadrul Serviciului de 
Gospodărie al Primăriei Municipiului 
Vulcan au înţeles să abordeze pregătirile 
pentru sezonul de iarnă, îndrăznesc să 
afirmă că atât şoferii cât şi pietonii vor 
putea circula în siguranţă în această iarnă 
pe străzile şi drumurile din Vulcan. Am dorit 
să facem această inspecţie a modului în 
care se pregăteşte sezonul de iarnă la 
Vulcan, în plin centrul oraşului, pentru ca 
toţi cetăţenii să vadă seriozitatea cu care 
este abordată această chestiune în 
municipiul nostru”, a declarat Gheorghe Ile, 
primarul municipiului Vulcan.  



5 ADMINISTRAŢIE 

Petroşaniul la raport în faţa “generalului iarnă“ 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Experienţa ultimilor ani a 
demonstrat, cel puţin la Petroşani, 
că autorităţile locale pot face faţă 
celor mai grele provocări ale iernii, 
astfel încât circulaţia rutieră şi 
pietonală, funcţionarea instituţiilor, a 
şcolilor şi spitalelor să nu fie pusă în 
pericol de capriciile iernii. Că 
lucrurile stau în continuare la fel a 
încercat să demonstreze din nou 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi prin 
acţiunea publică derulată 
săptămâna trecută, acţiune care a 
vizat prezentarea, în plin centrul 
oraşului, a utilajelor şi resurselor 
umane pe care firma care se va 
ocupa, în următorii 4 ani, de 
activitatea de deszăpezire din 
municipiul Petroşani, le are la 
dispoziţie în orice moment. „Astăzi 
facem o prezentare şi o inspecţie a 
utilajelor şi vehiculelor de 
deszăpezire pe care le avem la 
Petroşani. Firma care a câştigat 
această licitaţie este prezentă aici şi 
cu utilajele din dotare şi cu oamenii, 
având stabilit deja programul de 
intervenţie în momentul în care vor 
cădea primii fulgi de nea. La licitaţie 
au participat şase firme. 
Câştigătoare a fost această firmă 
din Haţeg. Anul acesta am alocat, 
de la bugetul local, pentru 
deszăpezire undeva în jur de 3 
miliarde lei vechi. Toate aceste 
utilaje pe care le vedeţi aici, plus 
două buldo-excavatoare pe care nu 
le-am adus aici, vor interveni la 
deszăpezirea oraşului pe timp de 
iarnă. La Petroşani cred că ultimele 
ierni nu ne-au luat prin surprindere, 
dar, cu siguranţă, din aceasta iarnă 
se va vedea o îmbunătăţire a activi-
tăţii, pentru că, spre deosebire de 
anii trecuţi, punem accentul şi avem 

şi utilajele necesare pentru 
deszăpezirea zonei din centrul civic, 
unde nu puteam intra în anii trecuţi 
cu utilajele grele pe care le 
deţineam. De asemenea, vom pune 
accent şi pe aleile şi trotuarele care 
duc către şcoli, spital şi alte instituţii 
importante. Avem suficient material 
antiderapant, avem şi sare şi nisip, 
iar ca o noutate, avem şi clorură de 
calciu pentru zona centrului civic”, a 
declarat, la acest eveniment, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Firma care a câştigat licitaţia 
organizată de autorităţile locale de 
la Petroşani pentru acest pachet de 
servicii publice este SC Eolian 
Energy din Haţeg.  Directorul 
punctului de lucru din Petroşani al 
societăţii, Melinda Rogobete 
apreciază că  “avem pregătite trei 
UNIMOG-uri, după cum vedeţi aici, 
şi tractoraşe de deszăpezit trotuare, 
cu care vom acţiona ori de câte ori 
va fi nevoie. Deszăpezirea o vom 
face atât manual, cât şi mecanic pe 
trotuare, în acest sens fiind stabilit 
un plan de acţiune. În principal, ne 
vom axa foarte mult pe străzile şi 
trotuarele care duc spre instituţii 
publice, precum şi pe străzile 
principale, după care vom acţiona şi 
pe străzile secundare şi pe 
trotuarele lăturalnice. Încercăm să 
combatem poleiul şi gheaţa cu 
ajutorul materialelor antiderapante, 
care vor fi în stoc suficiente (există 
deja 120 tone de sare, 120 tone de 
nisip şi 50 tone de clorură de calciu, 
achiziţionate de noi, la nisip şi sare 
vom completa stocul până la 200 de 
tone), dar vom avea pe străzi şi 15 
angajaţi care se vor ocupa de 
deszăpezirea manuală, fiind dotaţi 
cu lopeţi şi cinci spărgătoare de 
gheaţă.” 



6 POLITICĂ 

      Tiberiu VINŢAN 
 
Bucuria victoriei este, fără îndoială, un 
sentiment greu descriptibil. Privind prin 
prisma seacă a rezultatelor alegerilor 
prezidenţiale de duminică, Valea Jiului pare 
să să fi pierdut pe toate fronturile. Scorul 
final arată aici o victorie categorică a 
candidatului care a pierdut alegerile. Ceea 
ce, în mod evident, nu constituie un motiv 
de bucurie. Pe de altă parte, rezultatele 
obţinute în toate oraşele din Valea Jiului de 
susţinătorii lui Klaus Johannis nu sunt nici 
ele demne de laudă. Într-un cuvând, 
indiferent din ce unghi am privi lucrurile, 
Valea Jiului a pierdut acest scrutin electoral.  
 
Chiar şi aşa, liderii politici locali au datoria 
în faţa celor care i-au urmat la urne, să se 
exprime, într-un fel sau altul. În ţările 
civilizate, acolo unde politica este nu doar 
un complex de interese, ci un act asumat, 
rezultatele de acest fel se lasă cu demisii. 
La noi, se aşteaptă măcar câteva explicaţii.  
 
Pe conturile de socializare - care au fost cel 
mai eficient mijloc de comunicare în 
această campanie electorală - ale 
principalilor lideri politici din Valea Jiului, 
încă este linişte. Primii care “au scos capul” 
la declaraţii sunt liderii PNL. Într-o postare 
făcută luni dimineaţă pe pagina sa 
facebook, preşedintele PNL Petrila Costel 
Avram, considerat lider al organizaţiilor 
liberale din Valea Jiului, posta următorul 
mesaj: “Dragi cetăţeni ai Văii Jiului, 
Dragi petrileni, 16 noiembrie 1816 este ziua 
de naştere a lui Andrei Mureşanu, cel care 
a scris "Desteaptă-te, române !". 
16 noiembrie 2014 este ziua în care acest 
îndemn a vibrat în inimile a milioane de 
români din ţară şi din străinătate. Vă 
mulţumesc tuturor, celor care aţi votat 
pentru preşedintele României! Vă 
mulţumesc în mod special celor care l-aţi 
votat pe KLAUS IOHANNIS,votând astfel 
pentru o altfel de Românie: a adevarului şi 
normalităţii, a respectului şi demnităţii, a 
credinţei în Dumnezeu, indiferent de 
religie ! Doamne ajută ! Cu deosebită 
consideraţie, Costel Avram” 
 
Cu tristeţea faptului că voturile “roşii” din 
Valea Jiului au făcut posibilă şi schimbarea 

la faţă a culorii politice tradiţionale a 
judeţului Hunedoara, liderul PNL Vulcan, 
Alina Cîrstoiu lansează, printre mulţumiri şi 
felicitări câştigătorilor, scuze hunedorenilor 
pentru votul “pe invers” al Văii Jiului. 
“Câteva concluzii se impun acum la sfârşitul 
acestei campanii electorale: 1. Mulţumesc 
tuturor alegătorilor din municipiul Vulcan 
care au votat şi le mulţumesc, în mod 
special, celor care au fost alături de noi. 
30% Iohannis, 70 % Ponta. Normal ca mi-ar 
fi plăcut să fie raportul invers, dar asta-i 
zona în care trăiesc: 3874 de voturi într-un 
oraş în care şi iarba este roşie !; 
2. Mulţumesc celor din diaspora care au 
făcut eforturi mari să poată să-şi exercite un 
drept constituţional şi cred că noul 
preşedinte va face toate demersurile ca 
legea electorală să fie amendată, 
modificată, astfel încât procedura de vot să 
fie mai uşoară şi mai sigură. Dacă s-ar 
putea contabiliza voturile celor din Vulcan 
plecaţi afară, cred că altfel ar fi arătat 
procentul şi la Vulcan; 
3. Îmi cer scuze hunedorenilor că, şi din 
cauza Vulcanului, judeţul a rămas roşu: 
50,29% - 49,71%. Mai concret, deşi au fost 
câştigate alegerile în Deva, Hunedoara, 
Haţeg, Orăştie, ş.a, Valea Jiului a răsturnat 
procentul;   
4. Mulţumesc echipei mele, celor care au 
fost alături de mine în această campanie, 
care au pus la bătaie timpul lor, inteligenţa 
lor, capacitatea lor de a mobiliza şi de a 
convinge. Politica se face cu oameni şi 
pentru oameni!”, a scris Alina Cîrstoiu, pe 
facebook. 
 
Pe aceeaşi reţea de socializare, consilierul 
judeţean PNL Adrian  David scrie: 
“Campania electorală s-a încheiat. E 

vremea să ne dăm mîna cu toţii şi să 
trecem la treabă. Klaus Iohannis este omul 
pe care România îl aşteaptă de ani buni, iar 
asta se va vedea de la primele sale acte 
politice. Aşa cum până acum nu a 
dezamăgit, am convingerea că nici de acum 
înainte nu o va face!”, e de părere Adrian 
David. 
 
Revenit în PNL cu puţin timp înainte de 
primul tur al alegerilor prezindeţiale, 
Constantin Brânduşe, considerat la rândul 
său un om vertical (chiar dacă şi el unul nu 
foarte... vocal !) a reuşit performanţa de a 
duce voturile dreptei politice din municipiul 
Lupeni, de la o estimare de sub 10% la un 
scor de 30,40% după turul al doilea, în cel 
mai important fief al PSD din România: 
municipiul Lupeni. “Trendul acesta nu 
demonstrează altceva decât că, în toţi 
aceşti ani în care am spus că cetăţenii din 
Lupeni merită mai mult, merită o şansă, 
începe să prindă viaţă. Le mulţumesc celor 
care, în condiţiile extrem de grele, cu multe 
persoane “de paie” ale grupării de interese 
ale familiei Resmeriţă infiltrate care au 
acţionat împotriva candidatului nostru, am 
reuşit să obţinem un scor rezonabil care ne 
arată că drumul spre cea mai importantă 
schimbare de care are nevoie Lupeniul, 
schimbarea primarului Resmeriţă, a început 
în această zi de 16 noiembrie. Faptele 
preşedintelui Klaus Johannis va demonstra, 
în anii care urmează, că se poate face o 
politică de mult mai bună calitate şi fără a 
face gălăgie, fără a cumpăra voturi cu 
ajutoare sociale, fără a-i îndepărta de la 
urne pe cei care cred într-o Românie 
democratică”, a declarat Constantin 
Brânduşe.  
 
Dincolo de aceste declaraţii, cel puţin 
pentru o vreme, Valea Jiului are şi motive 
de bucurie. PNL şi-a impus preşedintele, 
dar PSD+UNPR+UDMR rămâne în 
continuare la conducerea Guvernului. Un 
Guvern care a lansat atât de multe 
promisiuni pentru Valea Jiului, pe care 
oamenii le aşteaptă acum onorate.  

Liderii PNL din Valea Jiului, perdanţii... câştigători ai alegerilor prezidenţiale 
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Petroşani, str.1 Decembrie 1918 nr.120,  
Telefon: 0354 - 107484, 0722 - 575244 
Vulcan, str. N. Titulescu bloc 4T parter 
Telefon: 0354-108716 
EM Paroşeni, str. Paroşeni nr. 22 
Telefon: 0354108717  

Am scăzut cu 2% dobânda la toate 
împrumuturile ! 

Am înfiinţat împrumutul special 
(cu cea mai mică dobândă) pentru 
concediul de odihnă  ! 
Participăm la bucuriile din familia 
membrilor, cu până la 500 de lei ! 

Performanţă la vârsta copilăriei 
      Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Performanţa, şi încă nu una 
oarecare, ci una la nivel naţional, 
este deja un mod de viaţă şi pentru 
cele trei fetiţe de la grădiniţa nr. 2 din 
Aeroport care au fost în centrul 
atenţiei comunităţii locale la serbarea 
“Festivalului Toamnei” din acest an. 
Maia Maria Cojocaru (grupa zero), 
Raisa Maria Ungureanu (grupa mare) 
şi Vanesa Porojnicu (clasa I), 
medaliate recent cu aur şi argint la 
cel mai important concurs naţional de 
gimnastică aerobică au avut surpriza 
de a fi felicitate şi premiate, chiar de 
către primarul municipiului Petroşani. 
 
“Am fost foarte emoţionat să mă 
întâlnesc cu trei dintre cele mai bune 
sportive junioare la gimnastica 
aerobică din România. Am avut 
ocazia să le felicit pe cele trei 
domnişoare care, în afara 
programului de grădiniţă, sunt 
ambasadori ai Petroşaniului, prin 
performanţele lor în plan sportiv.  
Consider că pentru performanţele lor 
de până acum merită premiate de 
comunitatea pe care o reprezintă la 
competiţiile sportive. În acest sens 
voi iniţia un Proiect de Hotărâre pe 
care am convingerea că toţi 
consilierii locali îl vor aproba. Pentru 
copiii noştri merită să facem 
întotdeauna eforturile necesare 
pentru a-i stimula şi motiva să facă 
cât mai multe lucruri bune”, a 
declarat la acest eveniment primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
 

Potrivit proiectului de hotărâre pe 
care primarul Petroşaniului îl va 
prezenta în Consiliul local, cele trei 
micuţe campioane, precum şi 
antrenoarea lor, prof. Adriana Popa 
de la Clubul Copiilor şi Elevilor din 
Petroşani, urmează să fie premiate 
de administraţia locală cu câte a 
1000 de lei. “Este un premiu pe  
care-l acordăm pentru munca acestor 
copii, pentru prestigiul pe care l-au 
adus comunităţii locale din Petroşani. 
Cred că va fi primul lor premiu în bani 
dar să dea Dumnezeu să fie cât mai 
multe premii de acest fel”, a mai spus 
primarul municipiului Petroşani.  

Liberalul Constantin Brânduşe afirmă că modelul Johannis poate 
avea succes şi în alegerile locale de la Lupeni  
       Tiberiu VINŢAN 
 
Succesul obţinut de candidatul 
PNL Klaus Johannis în alegerile 
prezidenţiale demonstrează, în 
opinia liderului liberal 
Constantin Brânduşe din Lupeni 
că puterea votului, mai ales al 
celor exprimat de tineri, poate 
genera schimbarea. Brânduşe 
spune că ani de zile, la Lupeni, 
PSD-ul a inoculat oamenilor 
ideea că o schimbare politică nu 
mai poate fi realizată, că un 
primar deţine toate “butoanele” 

electorale, fapt care s-a 
demonstrat a fi nereal. 
“În România tinerii au 
demonstrat că maşina de vot a 
PSD poate fi depăşită, dacă 
există voinţă. Aceste alegeri 
obligă, în mod evident şi Valea 
Jiului să-şi reconsidere 
atitudinea faţă de baronii locali 
iar, la Lupeni, acest lucru este 
mai mult decât necesar. La 
aceste alegeri, candidatul PNL 
a obţinut ceva mai mult de 30%. 
Dincolo de rezultat, care arată 
un trend ascendent firesc al 

dreptei politice, un lucru este 
evident: da, se poate ! Cred că 
următoarele alegeri din 
România, cele locale, vor 
demonstra şi la Lupeni că 
oamenii se pot despărţi de 
Cornel Resmeriţă şi de 
atitudinea acestuia faţă de oraş 
şi cetăţeni. Celor care cred în 
acest deziderat, le adresez încă 
de astăzi invitaţia să vină alături 
de mine, în noul PNL Lupeni, să 
începem drumul schimbării şi în 
oraşul nostru”, a declarat 
Constantin Brânduşe. 
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Hunedoara lui Ponta în  

Această victorie nu este a mea, este a 
voastră, a românilor! Împreună, am arătat 
în ultimele luni că nu exista imposibil, că 
orice se poate îndeplini prin credință și 
hotărâre. Prin voi, România a prins puteri 
pentru a se face bine. Am nevoie de voi, 
pentru că România noastră începe acum !  

KLAUS JOHANNIS 

    Tiberiu VINŢAN 
 
Peste 6 milioane de români, din întreaga 
ţară şi de peste hotare l-au ales în funcţia 
de preşedinte al României pentru următorii 
5 ani pe candidatul ACL Klaus Johannis. În 
faţa unei prezenţe la vot care a depăşit 
64% şi care a consemnat cel mai mare 
interes electoral al românilor din ultimii 18 
ani, a dat peste cap toate calculele 
sociologice, făcând ca avansul considerabil 
de peste 10 procente consemnat după 
primul tur în dreptul candidatului PSD 
Victor Ponta să pară un mizilic în faţa 
dorinţei românilor şi, în mod special, al 
tinerilor, de a da semnalul unei schimbări 
politice profunde în România. 
 
Aproape 300.000 de locuitori din judeţul 
Hunedoara s-au prezentat la turul II al 
alegerilor prezidenţiale, dând credit 
majoritar candidatului PSD, Victor Ponta, 
care o obţinut puţin peste jumătate din 
numărul total de voturi al hunedorenilor. În 

mod evident, rezultatele din Valea Jiului 
arată că la schimbarea culorii politice a 
judeţului Hunedoara, oamenii din această 
regiune au avut un rol decisiv. În Valea 
Jiului, Victor Ponta a obţinut peste 65% din 
numărul total al voturilor de duminică. Un 
rezultat care, spre deosebire de situaţia 
generală de la nivelul ţării, nu reprezintă o 
surpriză pentru nimeni. Nici barierele 
sondajelor, nici trendul naţional şi nici 
prezenţa la urne nu au depăşit pragul 
aşteptărilor în cele 6 localităţi din Valea 
Jiului. Acumulând faţă de primul tur câteva 
mii de voturi bune, Victor Ponta a concurat 
în Valea Jiului mai mult cu el însuşi. 
Primarii s-au întrecut între ei în a-şi 
demonstra capacitatea de mobilizare a 
electoratului şi influenţa politică asupra 
acestora. Cea mai mare prezenţă la vot au 
avot-o petrilenii, prezenţi în proporţie de 
57,83% la urne, în timp ce Aninoasa a 
obţinut cel mai bun scor pentru Victor 
Ponta (70,24%) iar Petroşaniul cel mai bun 
scor pentru Klaus Johannis (37,75%).  

Cum au votat românii la alegerile prezidenţiale 

KLAUS JOHANNIS 
VICTOR PONTA  

DIASPORA   = 89,68% 
BUCUREŞTI = 57,16% 
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România lui Johannis 

Le mulţumesc tuturor românilor care au 
venit la vot. Poporul are întotdeauna 
dreptate. L-am sunat pe domnul Iohannis 
şi l-am felicitat pentru victorie. Ne vom 
face întotdeauna datoria, pentru că 
suntem o ţară democratică.”  

 
VICTOR PONTA 

O scurtă analiză statistică, cu care 
publicaţia noastră v-a obişnuit după 
fiecare scrutin electoral, prezintă toate 
aceste realităţi. 
 
Pe scurt, în ceea ce priveşte prezenţa 
la vot, se poate constata că media 
acesteia în Valea Jiului (55,35%) a fost 
cu aproape 10 procente mai mică 
decât media naţională sau cea a 
judeţului Hunedoara (62,42%). Cel mai 
mic interes pentru aceste alegeri s-a 
înregistrat, în mod surprinzător, la 
Uricani (52,78%), acolo unde 
campania electorală a PSD a fost 
prtactic cea mai activă din toată Valea 
Jiului. La polul opus, cu un interes 
politic crescut de competiţia acerbă 
între reprezentanţii PSD şi ACL, Petrila 

a capacitat cel mai profund interesul 
alegătorilor faţă de scrutinul de 
duminică, 57,83% dintre petrileni fiind 
prezenţi la urne. În rest, datele privind 
prezenţa la vot arată astfel: Vulcan - 
54,55%, Petroşani - 56,80%, Lupeni - 
53,52%, Aninoasa - 56,60%.  
 
Dincolo de scorurile electrorale 
înregistrate cei cei doi competitori în 
judeţul Hunedoara şi, mai ales, în 
Valea Jiului, se naşte acum o legitimă 
întrebare: am câştigat sau am pierdut, 
aici, la noi acasă, alegerile 
prezidenţiale ale anului 2014. 
Răspunsul cel mai exact ni-l va oferi, 
desigur, evoluţia (sau involuţia) 
judeţului Hunedoara şi mai alea a Văii 
Jiului, în următorii 5 ani.  

Cum s-a votat în localităţile din Valea Jiului ? 
 

 

PETROŞANI VULCAN LUPENI 

ANINOASA URICANI PETRILA 

100% 

62,24% 37,75% 

100% 

69,73% 30,27% 

100% 

69,67% 30,43% 

100% 

68,80% 31,20% 

100% 

65,46% 34,54% 

100% 

70,24% 29,76% 
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“Războiul tehnologic” a fost 
dintotdeauna arma inteligentă a 
popoarelor, o confruntare în 
urma căruia nu s-au înregistrat 
distrugeri ci, dimpotrivă, 
societatea a evoluat. În urma 
unui astfel de război tehnologic, 
derulat de SUA şi Rusia în a 
doua jumătate a secolului 
trecut, în paralel cu aşa numitul 
“război rece”, s-a născut şi 
Internetul, tehnologia fără de 
care mulţi oameni, în special 
tineri, nu-şi pot imagina nici 
prezentul şi, cu atât mai puţin 
viitorul. 
 
Iniţial, prima formă de Internet a 
venit ca un răspuns al 
cercetătorilor din SUA la 
succesul rusesc al lansării pe 
orbită a navetei spaţiale 
Sputnik, în 1957. El consta de 

fapt în interconectarea în reţea 
a unor computere care 
deserveau ARPA, o agenţie din 
componenţa Pentagonului. 
Aceste computere comunicau 
între ele, informaţia fiind 
transmisă codificat prin 
intermediul unui protocol care 
reglementa transmisia de date, 
protocol numit TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/
Internet Protocol).  
 
Internetul “civil” s-a dezvoltat tot 
în anii 60-70 din secolul XX, mai 
întâi printr-o reţea de 4 
calculatoare de la Universităţile 
americane Utah, Santa Barbara 
şi Los Angeles şi Institutul de 
Cercetare din Stanfort. În scurt 
timp, intersul cercetătorilor fiind 
direct proporţional cu nevoile de 
comunicare rapidă între ei, 
reţeaua s-a extins la 50 de 
calculatoare şi a ajuns, după 
primii 10 ani, la 80.000 de 
calculatoare. În paralele s-au 
dezvoltat şi serviciile din reţea, 
odată cu apariţia poştei 
electornice, a sistemelor de 
transmisie a fişierelor de date şi 
a primelor programe de căutare 
a informaţiei în calculatoarele 
din reţea. 
 

Adevărata explozie a 
Internetului, aşa cum îl 
cunoaştem noi astăzi, a început 
însă abia în 1989, actul de 
naştere al platformei “World 
Wide Web” (www) fiind semnat 
în laboratoarele CERN de la 
Geneva (în Elveţia). Scopul 
iniţial al platformei iniţiate de 
Tim Berners Lee era de a 
asigura o comunicare între 
cercetătorii din întreaga lume 
care lucrat cu CERN.  
 
Prima versiune a programelor 
pentru a naviga pe www, aşa 
numitele “browsere” urmau încă 
tradiţia originală a Internetului – 
erau numai text. De aceea, 
sistemul a rămas, în principiu, 
neprietenos cu utilizatorii. În 
septembrie 1992 nu existau mai 
mult de 20 de servere web în 
întreaga lume. Schimbarea 
radicală s-a produs când NCSA 
(National Center for 
Supercomputing Applications) 
din SUA a scos “Mosaic” 
Browser în 1993, care era bazat 
pe o interfaţă grafică 
(Windows).  
 
Enorma creştere a web-ului a 
început virtual, dintr-o dată: În 
iunie 1993 - 130 servere Web 

erau înregistrate, iar în 1994 
erau deja 11.576 servere. 
Astăzi, putem spune că numărul 
acestora este “infinit”.  
 
Dar web-ul nu a făcut doar să 
se dezvolte sistemele de 
comunicaţie. Posibilităţile de a 
prezenta datele au crescut 
dramatic, iar curând au apărut 
poze şi animaţii pe situri, 
urmate mai apoi de sunete şi 
imagini video. Doar un mic pas 
mai era necesar pentru a aduce 
cataloage, directoare şi 
formulare de comandă pe situri 
web. Astfel, câţiva ani mai târziu 
s-a născut E-Commerce. 
 
Astăzi internetul este parte din 
viaţa noastră. Fie că vorbim 
despre corespondenţă, 
socializare, divertisment, 
educaţie, cultură, gestionarea 
de baze de date, shopping sau 
orice altceva, aproape totul se 
poate face sau se poate găsi în 
reţeaua universală care a 
devenit Internetul. Mare 
provocare a prezentului este 
acum aceea de a selecta cu 
atenţie şi eficienţă modul de 
navigare prin culoarele 
miliardelor de biţi informaţionali 
de pe Internet.  

15 

Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 

EDUCAŢIE 

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

Primul sfert de secol cu... www 
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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); 

Aforismele lui Valeriu Butulescu au 
ajuns şi în Macedonia 
   Lucian ISPAS 
 
A ieşit în aceste zile de 
sub tipar, la Editura 
ORION din Skopje, în seria 
„Satira Lumii” , volumul 
„Pesocni oazi” (Oaze de 
nisip), cuprinzând cele mai 
frumoase aforisme ale lui 
Valeriu Butulescu, în 
traducerea unuia dintre cei 
mai valoroşi satirici 
macedonieni 
contemporani: Vasil 
Tolevski. Macedoniana 
este şi ea una din cele 
peste cincizeci de limbi în 
care sunt traduse aceste 
aforisme. 
 

În postfaţa volumului, 
scriitorul Vasil Tolevski 
afirmă: „Dacă analizăm 
aforismele sale sub aspect 
temporal, este evident că 
ele se ridică deasupra 
timpului şi locului, că sunt 
eterne , nelimitate şi 
acceptate oriunde în 
lume.” 
 
Referindu-se la eveniment, 
Valeriu Butulescu a 
declarat: „Macedonia, 
asemenea Serbiei, Croaţiei 
şi Sloveniei, mi-au găzduit 
aforismele cu ani în urmă, 
pe vremea când erau încă 
iugoslave. Cărţile mele au 
fost bine primite de public, 

poate şi datorită satirei 
politice pe care o conţin. 
Politica noastră balcanică, 
de un comic împins până 
la ridicol, rămâne o sursă 
generoasă de inspiraţie.” 

Eurodeputatul Iuliu Winkler crede că UE are nevoie de un 
acord comercial favorabil cu SUA ș i nu unul realizat în pripă 
      Lucian ISPAS 
 
Deputatul european Iuliu 
Winkler este sceptic în 
privinţa încheierii negocierilor 
TTIP până în 2015 aşa cum 
şi-au propus UE şi SUA.    
"S-a spus că, în 2015, vom 
avea un tratat. Acum, 
preşedintele Barack Obama 
nu mai are majoritate nici în 
Congres, nici în Senat. În 
SUA, Congresul are atribuţii 
în negocierile comerciale", a 
afirmat Iuliu Winkler în cadrul 
unei emisiuni difuzată de 
Radio România Internaţional. 
El susţine că UE are nevoie 
de un acord comercial 
favorabil cu SUA, chiar dacă 
încheierea lui s-ar realiza 
abia în 2-3 ani şi nu atât de 
rapid precum se sperase la 
începerea negocierilor. De 
altfel, contextul politic este în 
schimbare nu numai la 
Washington, dar şi la 
Bruxelles, unde noua 
Comisie Europeană va 
imprima o nouă abordare în 
cele mai multe dintre politicile 
europene.    
 
Iuliu Winkler a atras atenţia 
asupra faptului că pentru UE 
este extrem de important să 
încheie un astfel de acord 
comercial cu SUA înaintea 

partenerilor asiatici. "TTIP 
este mult mai mult decât un 
acord comercial şi de 
investiţii. Este un acord care 
va putea avea o influenţă 
majoră asupra securităţii UE, 
asupra securităţii energetice, 
alimentare, asupra bunăstării 
cetăţenilor. Asistăm la o 
reaşezare a echilibrelor 
globale. Recent, China a 
devenit prima economie 
globală, devansând SUA. (...) 
SUA negociază tratate 
similare şi peste Pacific cu 
partenerii asiatici. Cel care va 
încheia primul un astfel de 
tratat, acela va impune 
regulile globale, iar cine face 
regula, probabil, câștigă și 
jocul. Dacă regula va fi făcută 
pe partea pacifică a globului, 
de către asiatici, în primul 
rând, și de americani, atunci 
UE va trebui să se 
acomodeze și să urmeze 
aceste reguli. Dacă reușim 
noi, Europa, să fim cei care 
facem regula globală pentru 
următoarele decenii, atunci 
ceilalţi vor trebui să ne 
urmeze şi să se acomodeze 
exemplului nostru", a explicat 
parlamentarul european Iuliu 
Winkler. 
 
Potrivit acestuia, UE nu va 
renunţa la standardele sale în 

privinţa produselor agricole, a 
siguranţei alimentare şi a 
protecţiei consumatorilor sau 
la indicaţiile geografice pentru 
produse.  
 
Winkler a mai arătat că în 
cadrul negocierilor dintre UE 
şi SUA se pune problema 
unei echivalări a acestora şi 
nu a unei uniformizări a 
reglementărilor, "ca să putem 
vorbi în aceeaşi limbă". 
"Din păcate, SUA nu este în 
top 10 în privinţa schimburilor 
comerciale cu România, 
comerţul ţării noastre fiind 
orientat, inclusiv cel cu 
produse agricole, în proporție 
de 72-73% către UE. (...) 
Deşi România este un jucător 
modest pe relaţia comercială 
cu SUA, avem şansa ca în 
următorii 2-3 ani, până la 
încheierea negocierilor TTIP, 
să identificăm oportunităţile 
de nişă pe piaţa americană şi 
în funcţie de acestea să 
promovăm produsele 
româneşti, inclusiv pe cele 
agricole şi alimentare ", a mai 
spus deputatul european. 
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    Tiberiu VINŢAN 
 
În acest număr vă oferim un reportaj  
consemnat dintr-o frumoasă destinaţie de 
duminică, pe care o puteţi parcurge  
indiferent de anotimp sau vremea de afară. 
Este vorba despre o faimoasă peşteră care 
se poate vizita tot timpul anului datorită 
temperaturii constante de 10˚C din  
interiorul ei. De altfel una din  
particularităţile generale ale peşterilor este 
cea de păstrare a unei temperaturi  
constante indiferent de vremea de afară. 
Destinaţia pe care o propunem este  
Peştera Urşilor. 
 
Situată în Munţii Apuseni, în comuna 
Pietroasa din judeţul Bihor, în imediata  
apropiere a localităţii Chişcău, la Peştera 
Urşilor se poate ajunge doar pe cale rutieră 
pe DN 76 (Oradea -Deva). Cel mai  
apropiat oraş este Beiuşul, iar dacă nu 
mergeţi cu autoturismul propriu, este bine 
de ştiut faptul că de aici, cât şi de la 
Oradea, sunt o serie de autobuze care  
circulă în mod regulat spre Chişcău.  
 
Căutând, conform unui frumos obicei  
reportericesc, o nouă destinaţie de 
duminică, am ales Peştera Urşilor 
deoarece auzisem despre  
spectaculozitatea acesteia, iar în Munţii 
Apuseni mai vizitaserăm, cu altă ocazie, nu 
mai puţin celebrul gheţar de la Scărişoara. 
Înarmaţi cu multă voie bună nici nu ne-am 
dat seama când, după câteva ore de mers 
pe un drum ca-n România, când bun, când 
mai puţin bun, când jalnic, am juns la 
peşteră. După ce am parcat maşina într-o 
parcare bine amenajată ne-am îndreptat 
nerăbdători spre gura de intrare. Un suiş 
de cinci minute pe un drum frumos  
amenajat ne-a dus la intrarea în peşteră, 
execelent amenajată într-un pavilion 
compus dintr-o sală de aşteptare, o casă 
de bilete, un mic muzeu speologic, precum 

şi un ghişeu cu obiecte artizanale. Preţul 
biletului este pe măsura unei peşteri  
respectabile, iar pentru camera foto plătim 
separat o sumă bunicică. Biletul include 
însă şi explicaţiile profesioniste ale unui 
ghid. 
 
Deja, odată cu primii paşi în Peştera  
Urşilor, realizăm că pentru splendoarea 
care ni se desfăşoară în faţa ochilor,  
bănuţii plătiţi la casa de bilete se justifică 
cu vârf şi-ndesat. Aflăm că peştera a fost 
descoperită relativ recent, în anul 1975, în 
timpul lucrărilor de exploatare a calcarului 
din cariera de la Chişcău. Până la data de 
17 septembrie 1975 peştera fusese închisă 
timp de câteva zeci de mii de ani, când 
golul subteran a fost deschis artificial prin 
dinamitarea porţii de la intrare. Primul om 
care a coborat în puţul deschis a fost  

minerul Traian Curte din aceeaşi  
localitate. Drumul parcurs de el de la  
galeria de acces pînă la Sala Mare a fost 
de ajuns pentru a-şi da seama că se afla în 
mijlocul unei descoperiri speologice cu 
adevărat unice. 
 
Deşi vânătorii de producţii record din era 
comunistă au încercat „ascunderea”  
peşterii deorece aceasta punea în pericol 
exploatarea marmurei şi calcarului din 
zonă, un grup de speologi amatori au intrat 
pe “fir” şi, după o primă explorare a peşterii 
au decis că acesta trebuie conservată. Prin 
urmare, cariera de la Chişcău a fost 
închisă.  
 
Mai târziu, cercetările din Peştera Urşilor 
au fost continuate de marele explorator 
român Emil Racoviţă urmând ca cinci ani 

Locul în care natura 
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mai târziu, la 14 iulie 1980, aceasta să 
poată fi  vizitată de oricine, o bună parte a 
peşterii fiind amenajată pentru vizitatori şi 
inclusă în circuitul turistic al ţării.  
 
Încă de la bun început, Peştera Urşilor a 
fost amenajată la nivelul tehnicii mondiale 
în domeniu, iar de atunci peste 300.000 de 
turişti de la noi şi din străinătate i-au trecut 
pragul şi i-au admirat frumuseţile. 
 
Peştera Urşilor are o lungime de peste 
1.500 m, fiind compusă din galerii aflate pe 
două nivele: galeria superioară, lungă de 
488 m destinată circulaţiei turiştilor şi  
galeria inferioară, ce are o lungime de 521 
m destinată şi astăzi numai cercetărilor  
ştiinţifice. Numele peşterii se datoreză  
numeroaselor fosile de urşi de cavernă 

descoperite aici, ea fiind un loc prielnic de 
adăpost animalelor acum 15.000 de ani. Se 
crede că, din cauza căderii unei stânci, 
gura peşterii a fost închisă, iar peste 140 
de urşi au rămas blocaţi înăuntru.  
Infometaţi, aceştia s-au atacat reciproc 
până când au murit cu toţii. De altfel, în 
galeria Emil Racoviţă se poate admira un 
schelet de urs aflat în poziţia în care l-a 
surprins veşnicia.  
 
Cele patru săli ale peşterii - sala 
Lumânărilor, sala Spaghetelor, sala Emil 
Racoviţă şi sala Oaselor - ne întâmpină cu 
impresionantele stalagmite şi stalactite 
care au dat naştere unor adevarate opere 
de artă sculptate de Mama Natură: 
“Mastodontul”, “Draperiile din Galeria  
Urşilor”, “Portalul”, “Pagodele”, “Lacul cu 

nuferi”, asemenea celor de ceară, de un 
alb pur ce lasă frâu liber imaginaţiei  
oricărui vizitator. În faţa ochilor ni se  
desfăşoară o lume subterană fantastică, 
unde apa şi-a croit cu răbdare, picătură cu 
picătură, o lume numai a ei pe care ne-a 
dăruit-o cu generozitate, după mii de ani, şi 
nouă. Splendoarea ce ni se desfăşoară în 
faţa ochilor nu poate fi lense descrisă în  
cuvinte, aşa cum nici măcar imaginile foto 
sau video nu pot surprinde ceea ce ochiului 
îi este dat să vadă cu adevărat. Acolo, în 
măruntaiele pământului, o minunată 
“catedrală” a naturii ţi se desfăşoară în jurul 
tău. Albă, frumoasă şi tăcută.  
 
După un tur complet, ieşim nu fără regret la 
lumina soarelui cu promisiuna că vom mai 
reveni. Măreţia şi succesul la public ale 
Peşterii Urşilor ne bucură şi ne întristează 
în acelaşi timp. Ne bucură pentru că, acolo, 
oameni cu adevărat iubitori ai naturii au 
ştiut să prezinte peştera miilor de turişti 
care au venit să o vadă. Ne întristrează 
pentru că ştim că aici, în Valea Jiului,  
undeva ascunsă între stâncile de la 
“graniţa” Vîlcanului şi Retezatului există 
una dintre cele mai bogate şi cele mai 
spectaculoase zone castice din Europa. 
Puţini sunt însă cei care se pot lăuda cu 
faptul că au pătruns în vreuna din peşterile 
din zona Câmpuşelului şi care pot confirma 
că acestea egalează, prin frumuseţe, deja 
celebra Peşteră a Urşilor.  
 
Trăim însă cu speranţa că într-o bună zi, 
autorităţile vor avea disponibilitatea de a 
cerceta şi amenaja pentru turişti şi  
frumoasele peşteri de lângă noi, ferindu-le 
în acelaşi timp de distrugerile vânătorilor de 
comori. Până atunci paşii ni se vor  
îndrepta spre alte spectaculoase lumi  
subterane care ne aşteaptă spre a fi  
vizitate, admirate şi prezentate iubitorilor de 
drumeţii şi frumuseţi ale naturii. 

şi-a vernisat expoziţia de  artă 
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DIVERTISMENT 

Auzim la televizor, zi de zi 
expresia “Evitaţi consumul de 
sare, zahăr şi grăsimi”. Dacă, 
într-adevăr, în consumul 
alimentar, excesele de zahăr, 
sare şi grăsimi pot dăuna 
sănătăţii, toate aceste produse 
pot fi “aur curat” în alte 
activităţi.  
De pildă, dacă nu vreţi să 
cheltuiţi bani pe tabletele 
împotriva ţânţarilor, puteţi 
prepara un amestec la fel de 
eficient din  două ceşti de lapte, 
puţin peste 100 de grame de 
zahăr şi circa 50 de grame de 
piper. Fierbeţi acest amestec 
timp de 10 minute, amestecând 
ocazional. Puneţi apoi mixtura 

în boluri şi aşezaţi-le strategic 
în casă sau chiar pe lângă 
casă. Acestea vor atrage nu 
doar ţânţarii, ci şi alte insecte 
deranjante.  
 
Tot la fel e bine să ştiţi despre 
sare că este un excelent 
degresant. Petele de grăsime 
sunt într-adevar o pacoste, dar 
ele pot fi uşor îndepărtate, dacă 
înainte de a spăla rufele, se 
presară un strat generos de 
sare peste pete. Apoi, hainele 
pot fi spălate în mod normal, cu 
mâna sau în maşina de spălat 
iar petele vor dispărea complet. 
Dacă în bucătărie, uleiul 
înseamnă mai mult ca sigur 

colesterol, în tehnica 
înfrumuseţării tenului, acesta 
are un rol cât se poate de 
benefic. Astfel, dacă aveţi 
senzaţia că produsul potrivit 
pentru o piele fină de tot nu 
există, încercaţi să combinaţi 4 
linguriţe de ulei de măsline cu 3 
linguriţe de sare. Pasta obţinută 
astfel se aşează pe faţă, timp 

de 2 minute după care se 
îndepărtează uşor cu apă 
călduţă. Folosiţi această 
mixtură în fiecare zi, timp de o 
săptămână, după care răriţi 
aplicarea acestui tratament, 
reducând zilele de 
înfrumuseţare la 3 pe 
săptămână. Rezultatele vor fi 
vizibile.  

 

Numai de bine 
despre sare, zahăr  

şi grăsimi 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
La balul vânătorilor, unul dintre 
participanţi se destăinuie: 
- După mine, animal mai şiret decât 
vulpea nu există! Nu demult, am mers 
pe urmele unei vulpi o zi întreagă şi, 
când în sfârşit am împuşcat-o, s-a 
dovedit a fi câine! 
*** 
- De ce ai venit la mine, spuse un 
dentist unui ţigan, care avea toţi dinţii 
îmbrăcaţi în aur? 
- Am venit să-mi pui o alarmă! 
*** 
Un tânăr îi spune, supărat, unui 
prieten: 
- Până mai ieri aveam o viaţă foarte 
activă: jucam tenis, fotbal, biliard, 
şah... participam la raliuri... Totul s-a 
terminat, din păcate, când mi-a căzut 
Windows-ul. 
*** 
Badea Gligor, un ardelean blajin, se 
întoarce acasă de la înmormantarea 
soacrei. Cand ajunge în faţa uşii de la 

intrare, o ţiglă se desprinde din 
acoperiş şi-l loveşte în cap. Ridicând 
ochii spre cer, spune: 
- No, ai şi ajuns? 
*** 
La judecător: 
- Domnule, ca martor, ştiţi cât primiţi 
dacă depuneţi mărturie falsă ? 
- Sigură că da, domnule judecător. 
Inculpatul o zis că 100 de lei. 
*** 
Două doamne stau la o cafea. Una, 
uitându-se la ceas, spune: 
- Sunt foarte îngrijorată. Soţul meu nu 
a întârziat niciodată aşa mult. Cred că 
şi-a găsit altă femeie... 
- Vai, tu ! Dar de ce te gândeşti la ce e 
mai rău. Poate că l-a călcat vreo 
maşină... 
*** 
Un vânător intră într-un magazin de 
profil: 
- Pantaloni de camuflaj aveţi ? 
- Avem, numai că nu-i găsim. 

Catrene cu... tâlc 

De la curent e debranşat, 
De la căldură, decuplat. 
Numai la frig şi sărăcie 
Este cuplat pe veşnicie. 

de Gheorghe Niculescu 

Unui debranşat 
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De multe succesul marilor campioni 
sportivi nu este generat doar de 
rezultatele obţinute în clasamentul 
uneia sau alteia din comnpetiţiile la 
care iau parte. Există, în viaţa 
marilor campioni, momente în care 
prin sport, atrag atenţia asupra unor 
situaţii sociale în care implicarea 
oamenilor, a societăţii, este 
esenţială şi obligatorie.  
 
Un astfel de concurs se derulează în 
fiecare an în micuţul oraş-stat 
Monaco. Iar la concurs, de câţiva 
ani, pe linia de start se aşează şi 
Toma Coconea, campionul Văii 
Jiului. Pentru determinarea sa de a 
participa la acţiuni care implică nu 
doar pregătire sportivă de excepţie, 
ci şi un suflet mare, considerăm că 
Toma Coconea merită să fie 
“Premiantul săptămânii”. 

TOMA COCONEA 
sportiv 

COMUNICAT 
 

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 
restricţionată după următorul program: 

- în data de 19.11.2014, în oraşele Uricani, Lupeni, 
Vulcan şi Aninoasa între orele 10 -20; 

- în data de 20.11.2014, în oraşele Uricani, Lupeni, 
Vulcan şi Aninoasa între orele 0.00 - 05.00; 
Menţionam că programul de furnizare a apei potabile poate fi 
prelungit sau redus în anumite zone de distribuţie în funcţie de 
disponibilul de apă potabilă din sursele locale ale oraşelor 
respective. 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi 
mulţumim tuturor beneficiarilor serviciilor noastre pentru 
înţelegere. 

 
CONDUCEREA 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. PETROŞANI 

Împrumuturi în condiţii speciale 
oferite membrilor CAR Parîngul 
pentru sărbătoarea Crăciunului 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Sărbătorile de Crăciun 
trebuie să fie fericite 
pentru fiecare om. 
Pornind de la acest 
principiu, dar şi de la 
rolul pe care şi l-a 
asumat pe piaţa 
financiară din Valea 
Jiului, CAR Parîngul 
IFN Petroşani 
lansează o ofertă 
specială de 
împrumuturi destinată 
tuturor membrilor casei  
de ajutor reciproc, 
precum şi celor care 
doresc să devină 
membri ai acestei 
instituţii de 
întrajutorare. Astfel, în 
perioada 15 noiembrie 
- 20 decembrie, CAR 
Parîngul IFN 
derulează campania 
promoţională de 
împrumuturi denumită 

firesc “Împrumutul de 
Crăciun”. Potrivit 
preşedintelui CAR 
Parîngul IFN, în cadrul 
acestui program se 
acordă membrilor CAR 
un împrumut în condiţii 
speciale, după cum 
urmează:  
- suma maximă ce 
poate fi împrumutată 
de un beneficiar este 
de 2.000 de lei; 
- dobânda nominală 
aplicată acesteui 
împrumut este de 
numai 5%; 
- dobânda suportului 
social aferent acestui 
împrumut este de 
0,3%; 
- perioada de 
rambursare a 
împrumuturlui este de 
12 luni;  
Garantarea 
împrumutului se face 
cu fondul social şi un 

girant. 
 
“Unul din atributele pe 
care noi îl avem în 
gestionarea caselor de 
ajutor reciproc este 
acela de a da face în 
aşa fel încât 
beneficiarii noştri să 
aibă cât mai multe 
motive de bucurie. Iar 
Crăciunul este un 
astfel de moment”, 
spune Dumitru 
Răscolean, 
preşedintele CAR 
Parîngul.  
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Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Toma Coconea adună 
eurocenţi la Monaco în 
concursul de caritate 
“No finish line” 

     Lucian ISPAS 
 
Apreciatul sportiv al Văii Jiului Toma 
Coconea este prezent şi anul acesta la 
concursul de caritate “NO FINISH 
LINE”, un eveniment sportiv de amploare 
care se desfaṣoară sub patronajul 
Principelui Albert de Monaco. Evenimentul a 
fost iniṭiat în 1999 de Asociaṭia 
Internaṭională “CHILDREN & FUTURE” care 
promovează drepturile copiilor defavorizaţi şi 
are ca scop strîngerea de fonduri pentru 
susţinerea copiilor aflaţi în suferinţă şi din 
din zonele foarte sărace. 
 
Competiţia, începută deja pe 15 noiembrie, 
la Port Hercule din Monaco mobilizează un 
număr foarte mare de participanṭi, iar 
principiul competiṭiei este unul simplu: 
fiecare participant trebuie sa parcurgă cât 
mai mulṭi kilometri în alergare pe circuitul de 
1400 m care este deschis 24/24 ore timp de 
8 zile, iar fiecare kilometru parcurs aduce o 
donaṭie de 1,15 euro pentru susţinerea 
acestor cauzele. Cu cât reuşește să alerge 
mai mulţi kilometri, cu atît mai mari vor fi 
fondurile strânse de fiecare participant în 
parte. 
 
Începînd cu anul 1999 cînd a avut loc prima 
ediṭie, sumele care s-au strîns de-a lungul 
timpului de la donatori sau de la sponsori 
sunt fantastice iar rezultatele în unele cazuri 
în care s-au investit aceşti bani au fost 
excepţionale. S-au alergat în total 1.518.830 
de km şi s-au strîns din donaţii 1.628.000 de 
euro care au fost investiţi în proiecte 
dedicate copiilor din zonele subdezvoltate 
sau cu probleme grave de sănătate. 
 
În 2014 cursa se desfăşoară între 15 i 23 
noiembrie, iar printre cei  peste 10.000 de 
participanţi din toată lumea se numărăr şi 
Toma Coconea şi Daniel Hălăstăuan din 
Valea Jiului.  


