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2 COMUNITATE 

“Fabrica lui Moş Crăciun” şi-a deschis porţile la Petroşani 
pentru copiii nevoiaşi ai oraşului 
Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Ziua Internaţională a Voluntariatului, 
marcată în fiecare an în 5 decembrie, a 
găsit comunitatea Petroşaniului unită în 
jurul unui proiect sensibil, menit să aducă 
un crâmpei de bucurie, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, tuturor copiilor din 
acest oraş. 
 
Reprezentanţii societăţii civile din acest 
oraş, reuniţi în cadrul Asociaţiei “Casa Pro 
Urbis” au luat decizia de a derula şi în 
acest an proiectul intitulat “Fabrica lui Moş 
Crăciun”, devenit deja o frumoasă tradiţie 
în comunitatea locală a Petroşaniului. 
Potrivit preşedintelui Asociaţiei Casa Pro 
Urbis, Eduard Wersanski, în esenţă, acest 
proiect este cât se poate de simplu dar, în 
acelaşi timp, unul marcat de sentimentul 
solidarităţii. “Practic noi, cei de la Pro 
Urbis, am amplasat un cort în faţa Primăriei 
municipiului Petroşani, unde vom primi în 
zilele următoare, donaţiile cetăţenilor care 
pot fi sub formă de bani, alimente 
neperisabile, haine pentru copii, jucării, 
rechizite şcolare etc. Cu aceste donaţii 
vom face pachete, cât mai multe pachete, 
pe care le vom împărţi, în preajma 
Crăciunului, copiilor nevoiaşi din oraşul 
nostru”, spune Eduard Wersanski.  
 
Campania de donaţii se va derula până la 
finalul acestei săptămâni, mai exact până 
pe data de 12 decembrie la cortul Moşului 
Crăciun, care este deschis zilnic între orele 
9,00 şi 15,00. Zi de zi, la cort se vor afla 
tineri voluntari ai unităţilor de învăţământ 
care au subscris acestui proiect, reespectiv 
de la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, 
Colegiul Economic “Hermes”, Colegiul 
Tehnic “Dimitrie Leonida”, Colegiul 

Naţional “Carmen Sylva”, Şcoala 
Gimnazială “IG Duca”, Şcoala generală nr. 
7 şi Grădiniţa PP3. Aceştia vor fi, în cursul 
acestei săptămâni, ajutoarele Moşului care 
se vor ocupa cu colectarea donaţiilor de la 
cetăţeni, dar care, în acelaşi timp, vor oferi 
scurte recitaluri de colinde trecătorilor. 
Donaţii pot face însă şi cei care ajung după 
ora 15,00, aceştia putând lăsa pachetele la 
personalul de la poarta Primăriei 
municipiului Petroşani. 
 
“Fabrica lui Moş Crăciun“ şi-a deschis 
oficial porţile chiar în ajun de Moş Nicolae, 
la eveniment fiind prezent şi primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
un promotor al voluntariatului şi un 
susţinător al activităţilor Asociaţiei “Casa 
Pro Urbis”. Acesta s-a arătat deosebit de 
încântat de perseverenţa societăţii civile 
locale şi în derularea acestui frumos 
proiect de solidaritate. “Acest proiect este 
unul care a demonstrat şi în anii precedenţi 
un remarcabil spirit de solidaritate al 
comunităţii locale din municipiul Petroşani. 
Faptul că cei de la Asociaţia Casa Pro 
Urbis au luat decis de a-l continua şi în 
acest an este absolut remarcabil şi am 
convingerea că el va contribui la o 
consolidare a spiritului civic şi umanitar, 
dar sunt la fel de convins că proiectul 
“Fabrica lui Moş Crăciun” va aduce bucurie 
şi copiilor nevoiaşi din oraşul nostru, motiv 
pentru care vreau să le mulţumesc 
iniţiatorilor acestui proiect şi tuturor celor 
care dau din puţinul lor puţin, pentru a 
aduce un crămpei de bucurie şi celor 
nevoiaşi”, a arătat în discursul rostit la 
deschiderea Fabricii lui Moş Crăciun, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Primele daruri pentru copiii vulnerabili 

social au venit deja, chiar la momentul de 
deschidere, de la o clasă de copii ai unei 
şcoli din Petroşani. Dacă doriţi să vă 
număraţi printre cei care pot aduce un 
necesar zâmbet de Crăciun pe un chip de 
copil, Fabrica lui Moş Crăciun vă aşteaptă 
să-i călcaţi pragul cu darul dumneavoastră.  
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Pentru copiii de la organizaţia “Salvaţi copiii” din Petrila, anul 
acesta Moş Nicolae a fost liberal 
Tiberiu VINŢAN 
 
Puţini sunt, din păcate, oamenii politici 
care simt nevoia de a face acte de 
caritate doar din dorinţa de a face un 
bine, doar din nevoia de a-şi umple 
sufletele de fericire prin bucuria celor 
care au primit darul dat din suflet.  
 
Din fericire, astfel de oameni, pentru 
care viaţa politică înseamnă mai mult 
decât disputele cu adversarii sau 
goana după voturi, se regăsesc în 
frumoasa echipă a PNL Petrila. Aici, 
oamenii par să se fi adunat sub 
stindardul galbel-albastru al mişcării 
liberale după alte criterii decât cele 
care reprezintă astăzi clasa politică 
românească. La PNL Petrila, politica 
se face cu discernămân, cu raţiune, 
dar în multe momente de peste an, se 
face şi cu suflet, şi cu responsabilitate 
socială.  
 
Încă o dovadă a acestei realităţi care 
marchează activitatea PNL Petrila s-a 
materializat de Moş Nicolae, ziua în 

care liberalii de la Petrila au fost alături 
de copiii de la Organizaţia “Salvaţi 
copiii” din Petrila, cărora le-au adus 
cadouri (jucării şi dulciuri) şi împreună 
cu care au sărbătorit praznicul 
Sfântului Nicolae. Alături de echipa 
PNL din Petrila (în frunte cu 
preşedintele Costel Avram, cu liderul 
organizaţiei de femei, Doiniţa Bălănesc 
şi liderul organizaţiei de tineret, Daniel 
Preda) s-au aflat şi scriitorii Florin Iaru, 
Ioan Lascu, Ioan Hirghiduş şi Marian 
Boboc.  
 
“Nici un efort nu este prea mare atunci 
când ai posibilitatea să le faci unor 
copiii o bucurie, mai ales când este 
vorba despre copii care nu au foarte 
multe momente de bucurie în viaţa lor 
de zi cu zi. Mă bucur că şi de Moş 
Nicolae noi am reuşit să facem acest 
lucru, nu din raţiuni politice, ci pur şi 
simplu pentru că suntem oameni care 
credem că e bine să faci bine, atunci 
când Dumnezeu îţi dă o astfeld e 
şansă”, a declarat Costel Avram, 
liderul liberalilor din Petrila. 

De “Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi” la Petroşani s-a demonstrat că, 

ORICE IMPEDIMENT ÎN VIAŢĂ POATE FI ÎNFRÂNT PRIN ATITUDINE ! 

   Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Atunci când ai voinţă, încredere în 
sine şi atitudine, nu există nici un 
impediment şi nici o o barieră care 
să stea în calea succesului tău 
personal. Cuvintele de mai sus nu 
sunt un “motto” pentru vreun 
“oracol” de liceean, ci reprezintă 
concluzia unui eveniment de 
excepţie, care a avut loc pe 3 

decembrie la Petroşani, zi care 
marchează la nivel internaţional 
“Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi”. 
 
La Petroşani, de câţiva ani buni, 
avem ocazia să cunoaştem şi să 
admirăm exemplul de viaţă al unor 
copii şi tineri pentru care 
dizabilităţile fizice nu au constituit o 
frână. Exemplul de succes 
prezentat, în acest sens, la 

serbarea din acest an a 
persoanelor cu dizabilităţi de la 
Petroşani, a fost cel al domnişoarei 
Anca Hoară, economist în cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială de la 
Primăria Petroşani. “Am înţeles că 
o persoană cu dizabilităţi nu 
înseamnă să renunţe la visele sale 
şi trebuie să facă totul cu ambiţie 
pentru a reuşi. Poate mulţi dintre 
dumneavoastră ştiţi, eu azi lucrez în 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
din Petroşani şi aş vrea să-i 
mulţumesc domnului primar şi 
doamnei directoare Cristina Mraz, 
care mi-au oferit posibilitatea 
încadrării ca economist, arătând 
astfel ceea ce pot. Vreau să le 
mulţumesc colegelor mele din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială, care m-au primit frumos şi 
care m-au adoptat, dar şi părinţilor 
mei care au fost şi sunt mereu 
alături de mine. Ceea ce vreau să 
reţineţi este că dacă vreţi să reuşiţi 
– şi sunt convinsă că fiecare dintre 
aceşti copii de-aici are această 
dorinţă - cuvintele “nu pot” trebuie 
eliminate din vocabular ! În viaţă 
orice om are dificultăţi, dar ţine de 
el şi de cei din jurul său pentru ca 

acesta să reuşească”, a spus Anca 
Hoară, într-un discurs impecabil, 
care a smuls ropotele de aplauze 
ale publicului. 
 
Peste 150 de copii cu dizabilităţi din 
Petroşani au demonstrat, prin 
muzică, dans şi prin felul lor de a fi 
că orice dizabilitate poate fi învinsă 
şi că orice om are un rol bine definit 
în comunitatea din care face parte: 
„Vreau să transmit copiilor cu 
dizabilităţi şi părinţilor lor faptul că 
ei sunt copiii noştri speciali, copii 
care au nevoie de mult mai multă 
grijă decât toţi ceilalţi. De la an la 
an, văd că această acţiune este 
organizată tot mai bine, dar asta se 
întâmplă şi din cauză că şi copii fac 
progrese extraordinare. Majoritatea 
dintre ei încep să ştie tot mai multe 
poezii, cântece, se integrează în 
comunitate din ce în ce mai vizibil. 
Este meritul, în primul rând, al celor 
care au grijă şi se ocupă de ei. Noi 
trebuie să fim conştienţi cu toţii, că 
ei, toţi, sunt ai noştri şi trebuie să 
avem mereu grijă de ei”, a declarat 
la rînduzl său, primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
prezent la acest eveniment. 
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Uricani, Bd. Muncii, 
 Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Petroşani, str.1 Decembrie 1918 nr.120,  
Telefon: 0354 - 107484, 0722 - 575244 
Vulcan, str. N. Titulescu bloc 4T parter 
Telefon: 0354-108716 
EM Paroşeni, str. Paroşeni nr. 22 
Telefon: 0354108717  

Am scăzut cu 2% dobânda la toate 
împrumuturile ! 

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

Lecţia de voluntariat a primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi 

Tiberiu VINŢAN 
 
Prezenţa primarului municipiului 
Petroşani alături de copiii cu nevoi 
speciale care frecventează “Casa 
Pollicino” a devenit deja un lucru 
firesc pentru aceştia. De câte ori are 
ocazia, primarul Petroşaniului 
derulează activităţi de voluntariat în 
cadrul acestei instituţii sociale de 
excepţie, dând o mână de ajutor 
personalului de la bucătărie sau 
implicându-se în activităţile 
educaţionale cu copiii.  
 
La fel s-a întâmplat şi la începutul 
acestei luni când, în ajun de Moş 
Nicolae, Tiberiu Iacob Ridzi a ajuns 
din nou la Casa Pollicino pentru a da 
o mână de ajutor. “Pregătirile pentru 
sărbătorile de iarnă de la Casa 
Pollicino, sunt un prilej să îmi aduc şi 
eu o contribuţie modestă. De data 

aceasta, doamnele care au grijă de 
copiii de aici m-au provocat să facem 
împreună sarmale. Partea care mi-a 
revenit a fost cea de împachetat 
carnea în foile de varză. Nu-i tocmai 
greu, dar nici foarte uşor. Dar, într-un 
final, bucuria şi mulţumirea 
sufletească a faptului că ai putut fi de 
folos unor copiii absolut deosebiţi 
este una deosebită şi vă invit pe 
fiecare dintre cei care doriţi să 
experimentaţi aceste sentimente să o 
faceţi, fie la Casa Pollicino, fie în alte 
instituţii de cest fel”, spune primarul. 
 
Ca o dovadă a faptului că atunci 
când dăruieşti dragoste, primeşti 
dragoste, primarul Petroşaniului a 
fost nu doar primit de copii în atelierul 
de confecţionat felicitări de Crăciun, 
ci a fost unul dintre fericiţii destinatari 
ai unor astfel de felicitări, oferite cu 
dragoste de copiii de la Pollicino.  

Clubul Femina al doamnelor social-democrate 
din Valea Jiului la un an de activitate 
      Tiberiu VINŢAN 
 
A trecut un an de când, la 
iniţiativa doamnei Violeta 
Burlec, la Petroşani, avea să ia 
fiinţă “Clubul Femina”, un inedit 
grup de socializare şi acţiune al 
doamnelor social-democrate din 
Petroşani. Un an cu multe 
împliniri şi satisfacţii, un an în 
care doamnele din PSD au reuşit să aducă bucurie pentru foarte mulţi 
semeni. Aniversarea primului an de activitate al Clubului Femina a avut loc la 
Petroşani, de Sf. Varvara, reunind o participare selectă şi oaspeţi de seamă. 
 
Consecventă raţiunilor pentru care a dat viaţă acestui proiect, şi această 
întâlnire aniversară a reuşit să mai facă un bine. Astfel, potrivit Violetei 
Burlec, preşedinta Clubului Femina din Petroşani, din donaţiile primite la doi 
copii cu probleme grave de sănătate vor avea şansa de a se opera într-o 
clinică din străinătate.  
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     Tiberiu VINŢAN 
 
Nu ştiu ce sentimente l-ar fi încercat pe Ion 
D. Sârbu dacă ar fi putut fi prezent, 
sâmbătă, 6 decembrie în fosta sală de 
pompe 2 (devenită între timp Centrul 
Cultural POMPAdou) a aproape fostei mine 
de la Petrila, acolo unde un grup de 
discopoli ai celui mai cunsocut dintre 
scriitorii Văii Jiului au desăvârşit un nou 
capitol din istoria culturii contemporane, 
lansând oficial pe piaţă “Caietele 
Colocviului naţional Ion D.Sîrbu”.  
 
Evenimentul, generat de aceaşi dorinţă a 
preşedintelui Asociaţiei “Rosa Multiflora”, 
Costel Avram, de a aduce la lumină 
personalitatea ilustrului petrilean care a 

fost Ion D. Sîrbu, constituie un fericit epilog 
al colocviului organizat în vara acestui an, 
pentru a marca 95 de ani de la naşterea, 
respectiv 25 de ani de la trecerea în 
nefiinţă a scriitorului care a înscris viaţa 
petrilenilor, viaţa minerilor Văii Jiului, la loc 
de cinste în istoria literaturii române.  
 
Şi de această dată, în ineditul spaţiu 
cultural construit de Ion Barbu în fosta sală 
de pompe a minei Petrila, s-au adunat 
pentru a cinsti evenimentul cultural de 
excepţie, o seamă de oameni “cu... carte la 
cap”, de la scriitori renumiţi ai ţării (Florin 
Iaru sau Ioan Lascu) ori ai Văii (Marian 
Boboc sau Ion Hirghiduş) şi până la 
respectaţi oameni iubitori de cultură de la 
Petrila şi de pe întreg cuprinsul Văii Jiului.  

“Nimeni n-a regretat întâlnirea de la acest 
eveniment, pentru că dialogul cultural a 
fost unul de cea mai înaltă calitate şi, în 
plus, toată lumea a avut parte şi de carte, 
mai exact de cartea pe care Asociaţia 
Rosa Multiflora a sponsorizat-o. Cartea 
reuneşte toate lucrările prezentate de 
oamenii de cultură care au participat la 
colocviul organizat în vara acestui an, tot la 
Petrila, pentru a rememora viaţa scriitorului 
Ion D. Sîrbu”, a declarat Costel Avram, 
organizatorul acestui eveniment.  

Ion D. Sîrbu s-a întors la mina Petrila, sub 
spiritul unei întâlniri culturale de excepţie 
propusă de Asociaţia Rosa Multiflora 

De Moş Nicolae, la Petroşani s-a dat startul sărbătorilor de iarnă  
    Tiberiu VINŢAN 
 
Câteva sute de copii, însoţiţi de 
părinţi şi bunici au venit vineri 
seara în Parcul Central “Carol 
Schreter” din Petroşani pentru a  
participa la momentul simbolic 
al pornirii iluiminatului 
ornamental din Petroşani, 
moment care dă startul oficial al 
sărbătorilor de iarnă în această 
localitate.  
 
Ca de fiecare dată, primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi şi-a dorit să 
împartă bucuria momentului cu 
toţi copiii prezenţi în parc, 
lansându-le acestora invitaţia 
de a urca pe scenă alături de el 
pentru a apăsa butonul magic 
care aprinde luminile de 
sărbătoare de la Petroşani. 
Vineri am reuşit ,cu ajutorul 
preţios al copiilor, să-i luminăm 
calea lui Moş Nicolae, pe care 
copiii l-au aşteptat conform 

tradiţiei, cu ghetuţele lustruite, 
să le aducă daruri, dacă 
desigur au fost cuminţi. Am 
aprins luminiţele de sărbătoare 
în Parcul Carol Schreter şi pe 
bulevard, dar simbolic ne-am 
reaprins cu toţii luminiţele 
sufletelor, pentru ca frumuseţea 
acestei perioade din an să 
strălucească cât mai tare, în 
comunitatea noastră”, ne-a 
declarat primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Pentru iluminatul ornamental de 
sărbători, la Petroşani au fost 
achiziţionate anul acesta 
instalaţii şi ornamente noi, dar 
şi cele vechi au fost montate, 
astfel încât lumina sărbătorilor 
de iarnă să strălucească în cât 
mai multe din cartierele 
oraşului, nu doar pe centru.  
 
În premieră, anul acesta la 
Petroşani, pe Centrul Civic, în 

zona squarului din vecinătatea 
Teatrului Ion D. Sîrbu a fost 
deschis şi un minitârg de 
Crăciun, cu produse specifice 
(dulciuri, vin fiert, ceai etc.) care 
va funcţiona până anul viitor, la 
Sf. Ion.  
 

Aprinderea iluminatului stradal 
ornamental consemnează, la 
Petroşani, ca în fiecare an, 
startul unei luni întregi de 
activităţi culturale, artistice şi de 
divertisment, la care sunt 
aşteptaţi să participe cât mai 
mulţi cetăţeni ai urbei.  
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Guvernul a lansat în dezbatere publică Strategia Energetică a României 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Departamentul pentru Energie din cadrul 
Ministeruzlui Economiei a finalizat viitoarea 
Strategie Energetică a României. 
Documentul a fost transmis, în primă fază, 
tuturor liderilor formaţiunilor politice din 
România pentru analiză, urmând ca 
începând de astăzi, dpcumentul să fie 
disponibil tuturor celor interesaţi, spre 
dezbaterea publică.  
 
Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan 
Nicolescu,  apreciază că documentul 
elaborat fără costuri, fără consultanți 
externi, doar cu resurse umane proprii 

prezintă o radiografie a stării sistemului 
energetic românesc, o radiografie a 
angajamentelor asumate de România ca 
stat membru al Uniunii Europene, prin 
acordurile internaţionale. 
Ministrul Energie spune că, după feed-
back-ul dezbaterilor publice pe tema 
documentului, ministerul urmează să 
lucreze la etapa finală a proiectului, etapa 
în care vor fi prezentate scenariile de 
dezvoltare și politicile pe care România 
urmează să le implementeze în următorii 
20 de ani.  
 
Specialiştii din industria energetică a Văii 
Jiului speră ca, de data aceasta, 

documentul să cuprindă şi cerinţa 
oamenilor din Valea Jiului şi anume cea 
referitoare la declararea huilei drept 
resursă strategică de inters naţional.  

Persoanele anchetate în dosarul de corupţie care-l vizează pe  
Mircea Ioan Moloţ vor fi cercetare în libertate, sub control judiciar 
    Lucian ISPAS 
 
Ştirea bombă a săptămânii 
trecute a fost legată de 
arestarea preşedintelui 
Consiliului Judeţean 
Hunedoara, liberalul Mircea 
Moloţ şi a unor apropiaţi ai 
acestuia, eveniment produs 
miercuri, 3 decembrie. Mircea 
moloţ, îm,preună cu 
vicepreşedintele CJ 
Hunedoara, Tiberiu Balint au 
fpost ridicaţi chiar din şedinţa 
Consiliului Judeţean şi duşi la 
sediul DNA – Serviciul Teritorial 
Alba Iulia, cu o dubă a 
Jandarmeriei, pentru audieri.  
 
Ce acuzaţii i se aduc 
preşedintelui Consiliului 
Judeţean Hunedoara ? 
 
Potrivit anchetatorilor, la 
sfârşitul anului 2011, în calitate 
de preşedinte al CJ Hunedoara, 
Mircea Moloţ şi-ar fi traficat 
influenţa reală pe care o avea 
asupra lui Victor Arion — 
director general al SC Apaprod 
SA Deva, societate al cărui 
acţionar majoritar este CJ 
Hunedoara (76,72%) alături de 
consiliile locale din judeţ, în 
scopul avantajării SC Viva 
Construct SRL Deva, în cadrul 
procedurii de atribuire a 
contractului “Măsuri temporare 
pentru tratarea apei uzate în 
Deva şi Hunedoara prin 

aerarea artificială a apei uzate 
deversate în râurile Mureş şi 
Cerna prin canalele deversate 
de la staţiile de epurare a apei 
uzate” şi a permis demararea 
lucrărilor înaintea finalizării 
procedurii de achiziţie. În 
schimbul sprijinului oferit, Victor 
Axinte, administrator şi acţionar 
al SC Viva Construct SRL, a 
cedat execuţia unei părţi din 
lucrările pe acest contract către 
SC Vivanty Industries SRL 
Şoimuş, societate controlată 
direct în calitate de asociat şi 
administrator de către Roberto 
Patrik Venter — ginerele lui 
Moloţ. 
 
De asemenea, procurorii susţin 
că Mircea Moloţ şi-ar fi traficat 
influenţa reală pe care o avea 
asupra lui Victor Arion, pentru 
ca, în schimbul unui alt 
contract, societatea acestuia să 
asfalteze o stradă din satul 
Mărtineşti, unde Moloţ deţine 
un imobil. Sursele judiciare au 
mai declarat că în perioada 
2010-2014 Mircea Moloţ a creat 
şi pus în funcţiune un circuit 
financiar prin care fondurile 
publice legal aprobate pe 
proiecte au ajuns în conturile 
unor societăţi care nu 
îndeplineau criteriile de 
calificare privind capacitatea 
tehnică şi/sau profesională, 
economico-financiară, precum 
şi experienţa similară, dar erau 

controlate de către persoane 
din cercul său relaţional, 
respectiv ginerele Roberto 
Venter şi alte persoane 
interpuse devenite formal 
reprezentanţi ai acestor 
societăţi. 
 
De asemenea, la data de 19 
octombrie 2014, Mircea Moloţ 
s-ar fi folosit de autoritatea sa 
de preşedinte al CJ Hunedoara 
şi de funcţia de conducere din 
PNL pentru direcţionarea unor 
fonduri guvernamentale către 
bugetul comunei Turdaş, 
judeţul Hunedoara, în tranşe, 
contrar dispoziţiilor legale, 
suma finală fiind condiţionată 
de modul în care alegătorii din 
comuna respectivă îşi vor 
exprima opţiunea de vot. 
 
La percheziţiile din 7 noiembrie, 
procurorii DNA au găsit în biroul 
lui Mircea Moloţ din cadrul CJ 
Hunedoara şi un document 
clasificat secret de stat nivel 
“secret”, document interzis la 
deţinere de către persoane 
neautorizate. 
 
În acelaşi dosar mai sunt 
urmăriţi penal vicepreşedintele 
CJ, Tiberiu Balint; ginerele lui 
Mircea Moloț, Robertto Venter; 
administratorul SC TRANS 
CONSTRUCT SRL, Emanoil 
Milică Pup; directorul general al 
SC APAPROD SA, Victor Arion;  

administratorul SC VIVA 
CONSTRUCT SRL, Vasile 
Axinte şi administratorul SC 
FABIMAR PRESTCOM SRL, 
Mariana Frăţilescu. Cu toţii au 
fost reţinuţi de procurori pentru 
24 de ore după o zi de audieri. 
 
Solicitarea procurorilor privind 
menţionerea stării de arest 
pentru o perioadă de 29 de zile 
nu a fost însă aprobată de 
instanţele de judecată, care a 
dispus continuarea cercetărilor 
în libertate, sub control judiciar, 
pentru toate persoanele vizate.  
 
La işeirea din sala de judecată, 
Mircea Ioan Moloţ s-a declarat 
din nou nevinovat, considerând 
absurde toate argumentele 
prezentate de procurori. 
Avocatul presedintelui CJ 
Hunedoara, Radu Chirita, a 
declarat la iesirea de la DNA, 
referitor la acuzatia ca se 
dadeau bani preferential 
comunelor, ca “acuzaţia este 
una hilară, pentru că în acea 
sedinţă s-au alocat bani pentru 
40 de primării, şi nu Mircea 
Moloţ a dat banii, ci întreg 
Consiliul Judeţean”. La rândul 
său, vicepreşedintele 
Consiliului judeţean Hunedoara, 
Tiberiu Balint, a declarat că 
“suntem acuzaţi că ne-am făcut 
treaba, că am asfaltat drumuri 
şi am făcut investiţii pentru 
cetăţeni.” 
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Sfânta Varvara a devenit oficial Ocrotitoarea Spirituală a 
Municipiului Petroşani 

      Lucian ISPAS 
 
Prin hotărârea Consiliului Local 
al municipiului Petroşani, 
Sfânta Varvara, protectoarea 
minerilor, a fost declarată drept 
Ocrotitoarea Spirituală a 
Petroşaniului. 
 
Pentru a puncta acest moment 
deosebit din viaţa comunităţii, 
în cele două biserici din 
Petroşani care poartă numele 
Sfintei Varvara au fost 
organizate ceremonii religioase 
cu carcater special, la care au 
participat numeroşi preoţi, 
reprezentanţi ai administraţiei 
locale şi un număr semnificativ 
de credincioşi.  
 
Tot în cinstea acestui 
eveniment, în avanpremieră, pe 
3 decembrie, a avut loc la sala 
de marmură a Primăriei un 
concurs cu participarea elevilor 
de la şcolile din municipiu, 
inspirat de viaţa muceniţei. 
Copiii au demonstrat serioase 
cunoştinţe de cultură generală 
legate de Sfânta Varvara. 
Evenimentul nu a trecut 
neobservat de către primarul 
Petroşaniului, Tiberiu Iacob 
Ridzi, care a ţinuit să ne descrie 
acest moment astfel: 
“Mulţumesc bunilor părinţi Mihai 
Munteanu şi Jeno Szasz care 
au reuşit prin acest inedit 
concurs să apropie copiii şi mai 
mult de învăţătura creştină, 
pentru colaborarea minunată şi 

pentru implicarea lor deosebită 
în viaţa spirituală a comunităţii 
noastre. Le mulţumesc în 
acelaşi timp copiilor care au 
făcut o dată în plus dovada că 
spiritul Sfintei Varvara, locul şi 
rolul acestai în viaţa comunităţii 
noastre, este cunoscut şi dus 
mai departe, din generasţie în 
generaţie.” 
 
De ziua Sfintei Varvara, 
primarul Tiberiu iacob Ridzi, 
precum şi alţi reprezentanţi ai 
administraţiei locale din 
Petroşani au fost prezenţi 
alături de înalte feţe bisericeşti 
şi de un număr mare de 
cetăţeni la slujbele religioase 
care au avut loc la biserica 
Ortodoxă “Sfânta Varvara” din 
cartierul Aeroport, respectiv la 
biserica romano-calotică “Sf. 
Varvara” din centrul 
municipiului Petroşani. 
 
La Biserica Sfânta Varvara din 
Aeroport, ctitorită în Petroşani 
de minerii Văii Jiului în urmă cu 
două decenii, a avut loc o 
slujbă religioasă impresionantă 
la care au participat înalte feţe 
bisericeşti. P.S. Gurie şi P.S. 
Andrei Făgărăşanul au oficiat 
slujba religioasă alături de toţi 
preoţii ortodocşi din Petroşani. 
“Ne bucurăm de această 
sărbătoare în zona aceasta 
binecuvântată de Dumnezeu, în 
Petroşani şi în toată Valea 
Jiului. Este o sărbătoare la care 
sunt invitaţi toţi locuitorii din 
această Vale şi în mod special 
cei care lucreaztă în mină, cei 
care intră în adâncul 
pământului să scoată de acolo 
aurul negru atât de necesar 
pentru economia noastră. 
Dumnezeu să binecuvânteze 
ţinuturile acestea, harul 
Domnului nostrum Isus Hristos, 
dragostea lui Dumnezeu Tatăl 
şi împărtăşirea Sfântului Duh să 
fie cu toţi, Amin”, a declarat PS 
Gurie, episcopul Devei şi 
Hunedoarei. 
 
“Am participat cu mare bucurie 
la ceremoniile religioase care 

au avut loc la cele două biserici 
cu hramul Sfintei Varvara din 
oraşul nostru. Este un lucru 
extraordinar faptul că au fost 
prezenţi în rândul comunităţilor 
de credincioşi episcopul Gurie 
şi episcopul Andrei (la biserica 
ortodoxă), respectiv un sobor 
de nu mai puţin de 30 de preoţi 
la slujba de la Biserica romano-

catolică din Centru, aşa cum vă 
mărturisesc că am fost profund 
impresionat de faptul foarte 
mulţi oameni din comunitatea 
noastră au venit la această 
sărbătoare, cu inima deschisă”, 
a declarat la rândul său, Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani. 
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KLAVIER ART - concert pe muzică de pian la Petroşani 
     Lucian ISPAS 
 
Vineri şi sâmbătă a avut loc la 
Petroşani ediţia a III-a a 
concursului de pian pentru copii 
organizat de Primăria şi 
Consiliul local al Municipiului 
Petroşani, Asociaţia “Klavier 
Art”, Şcoala gimnazială 
“I.G.Duca”-Petroşani şi Muzeul 
Naţional “George Enescu”-
Bucureşti, sub genericul 
KLAVIER ART. 
 
Prezent la ceremonia de 
deschidere a concursului, 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi s-a arătat 
deosebit de încântat de faptul 
că într-un oraş industrial de 
provincie, muzica clasică a 
reuşit nu doar să stârnească un 
interes deosebit, ci să formeze, 
graţie unor dascăli de excepţie, 

tineri talentaţi care confirmă la 
concursurile naţionale şi 
internaţional de muzică clasică. 
“Şi succesul acestui proiect 
artistic de exepţie, dar şi felul în 
care profesorii şi copiii de la 
mica noastră “şcoală de artă” 
din Petroşani ne aduc bucurii 
prin concertele lor şi satisfacţii 
prin succesele obiţinute, ne-au 
convins să ducem mai departe 
tradiţia acestui concurs şi, în 
acest context, am luat decizia 
să achiziţionăm, anul viitor, şui 
un pian performant pentru 
aceşti copii minunaţi”, a 
declarat, în discursul său, 
primarul Petroşaniului.  
 
La ediţia din acest an a 
concursului Klavier Art de la 
Petroşani au participat 33 de 
elevi din Bucureşti, Târgu-Jiu, 
Gheorghieni, Deva, Hunedoara 

şi Petroşani. 

Anul acesta, Marele Premiu i-a 
revenit lui LOGOJAN MIRCEA, 
elev în clasa a VIII-a la Liceul 
Sigismund Todutza din Deva, 
cls.prof. Doina Ona.  
 
Juriul, alcătuit din pianişti şi 

profesori de la Universitatea 
Naţională de Muzică şi Colegiul 
Naţional de Arte “Dinu Lipatti”-
Bucureşti şi de la Şcoala 
gimnazială“I.G.Duca” din 
Petroşani, a acordat tuturor 
profesorilor participanţi diplome 
de excelenţă. 
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Spiritul cenaclului de folk renaşte cu succes la Vulcan ! 
“Te salut generaţie-n blugi !” 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Încă de anul trecut, două 
profesoane curajoase de la 
Şcoala gimnazială nr. 5 Vulcan 
(Dana Tacea) şi Şcoala generală 
Avram Stanca din Petroşani 
(Elisabeta Rovinar) şi-au propus 
să ia pulsul unei noi generaţii de 
tineri faţă de muzica folk, un 
fenomen muzical care a marcat 
ultimele decenii ale secolului 
trecut în România. Succesul 
primei ediţii a festivalului de folk 
„Te salut generaţie-n blugi !” de la 
Vulcan, festival dedicat memoriei 
poetului Adrian Păunescu a 
demonstrat că folkul este un gen 
muzical viu şi pentru noile 
generaţii de tineri.  
 
Pornind de la această concluzie, 
ediţia a doua a festivalului de folk 
de la Vulcan, dublată de un la fel 
de inedit concurs de recitaluri de 
poezie, a venit ca un eveniment 
firesc, dar de o amploare mult mai 
mare. Anul acesta, festivalul de 
folk de la Vulcan a devenit festival 
judeţean şi mai bine de 30 de 
concurenţi s-au aliniat la startul 
concursului de la Vulcan.  
 
Găzduit de elegantă sală de 
spectacole a Cinematografului din 
Vulcan, Festrivalul de folk „Te 
salut generaţie-n blugi !” s-a 
bucurat nu doar de o participare în 
concurs foarte mare, ci şi de o 
sală plină până la refuz (cam aşa 
cum se întâmpla pe vremuri la 
spectacolele Cenaclului „Flacăra”) 
de un public dornic să asculte 
poezie românească de calitate şi 
muzică live de cea mai înaltă 
ţiunută. „Este ceva extraordinar 
ceea ce vedem astăzi la Vulcan. 
Mă bucur nespus că acest gen de 
muzică este apreciat de tineri, dar 
şi mai mult mă bucur când văd că 
tinerii din oraşul nostru, din Valea 
Jiului şi din judeţul nostru, au atât 
de mult talent şi sunt capabili să 
ne impresioneze ca nişte artişti de 
cea mai înaltă clasă”, a remarcat 
şi Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan, prezent la 
spectacol.  
 
Un juriu condus de apreciatul 
solist de folk clujean Ionuţ Mangu 
(el însuşi plăcut surprins de 
talentul copiilor şi tinerilor din 
Valea Jiului), din care au mai făcut 
parte cei mai cunoscuţi solişti de 
folk din Valea Jiului (Cătălin Stepa 
şi Florin Paul Camen), actorul 
Mihai Sima de la Teatrul din 
Petroşani şi profesorul Cosmina 
Tudoran au avut o misiune extrem 
de grea în evaluarea 
concurenţilor. La capătul uneri 

dificile, dar corecte jurizări, 
câştigătorii ediţeii a II-a a 
festivalului „Te salut generaţie-n 
blugi” de la Vulcan au fost 
desemnaţi următorii:  
 
SECŢIUNEA RECITARE POEZIE  
PREMIUL I: ŞCHIOPU ANDREI 
PREMIUL II: PLEŞAN RALUCA 
PREMIUL III:  COMAN  
GEORGIANA şi GHIRĂU  
BOGDAN  
MENŢIUNI:  CONDURAT  
ALEXANDRU  
CRISTIŞOR  ANDRA  
ŞTEFOI  ANDREEA 
SECŢIUNEA INTERPRETARE 
FOLK –INDIVIDUAL - CLASELE 
PRIMARE: 
PREMIUL I : DONISĂ  LUMINIŢA  
ELENA 
PREMIUL II: GHIURA  DIANA 
PREMIUL III: MARICA  MIHNEA  
DANIEL 
MENŢIUNE:  SCREDEANU  
MARA  
SECŢIUNEA INTERPRETARE 
FOLK –INDIVIDUAL - GIMNAZIU 
PREMIUL I: NICOLA RALUCA 
PREMIUL II: ION RALUCA 
PREMIUL III: BARBU RĂZVAN 
MENŢIUNI:  MARCIUC 
EMANUEL, GURLUP  MARIAN  
MARIUŢAC  GABRIELA 
HORVATH ADELINA  
SECŢIUNEA INTERPRETARE 
FOLK –INDIVIDUAL - LICEU 
PREMIUL I: BĂDĂRĂU RAHELA 
PREMIUL II: EKART  BIANCA 
PREMIUL III: FIERARU  
LOREDANA 
MENŢIUNI:  GHIURA LAVINIA,  
ŞTEFAN ADRIANA, STOICA 
ALICE, LEŞ PAULA  
SECŢIUNEA INTERPRETARE 
FOLK – GRUPURI -GIMNAZIU 
PREMIUL I: ROTARU  DARIA şi 
TROFIN PAUL 
PREMIUL II : DOBRE DALIA şi 
ANGHEL RAUL 
PREMIUL III : HORVATH 
ADELINA şi MARIUŢAC  
GABRIELA 
MENŢIUNE: BERCHI LARISA şi 
DOLCU ALEXANDRA  
SECŢIUNEA INTERPRETARE 
FOLK – GRUPURI -LICEU 
PREMIUL I :  BLANCA  MARICA  
Şi GHERGHE  ALIN 
PREMII  SPECIALE: 
CEA MAI BUNĂ VOCE: BLANCA  
MARICA 
CEL MAI BUN CHITARIST : 
TACEA CĂLIN 
MARELE PREMIU AL 
FESTIVALULUI 
CIOACĂ MARINA şi TACEA 
CĂLIN 
 
Tuturo, sincere felicitări şi săli 
pline la concertele pe care cu 
siguranţă le vor mai mai susţine ! 
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    Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Pentru al doilea an consecutiv, 
Consorţiul Regional pentru 
Învăţământ şi Ocupare Vest, 
adică CRIO Vest, a împărţit 
liceelor şi colegiilor cu profil 
tehnic din judeţul nostru o serie 
de titluri de excelenţă, în semn 
de recunoaștere a 
EXCELENŢEI în activitate a 
şcolilor din regiune.  
 
Scopul principal al acestor 
premii este acela ca excelenţa 
să fie cunoscută de către cei 
care doresc să opteze pentru o 
carieră profesională, dar şi să 
ştie unde să găsească 
excelenţa în educaţie, în 
domeniul tehnic. CRIO Vest 
activează astfel ca un fin 
observator al pieţei muncii, 
urmăreşte dinamica cererii de 
calificări şi competenţe la nivel 
regional, naţional sau european 
şi recomandă pe baza studiilor 
efectuate, atât şcolilor cât şi 
angajatorilor, informaţii 
preţioase privind calificările 
relevante pentru piaţa muncii.  
 
Anul acesta au fost oferite titluri 
de excelenţă pentru 
douăsprezece unităţi şcolare 
hunedorene, premii împărţite pe 
patru arii de interes: 
ATRACTIVITATE, 
RELEVANȚĂ, DEZVOLTARE 
ŞI INOVARE.  
 

Printre câștigători s-au numărat 
şi instituţiile de învăţământ 
mediu tehnic din localităţile Văii 
Jiului. Spre exemplu, Colegiul 
Tehnic “Mihai Viteauz” din 
Vulcan a fost laureatul a două 
premii de excelenţă, de un 
număr similar de premii 
bucurându-se şi Colegiul 
Tehnic „Dimitrie  Leonida” din 
Petroşani.   
 
“Sunt două premii care ne 
onorează şi ne obligă în acelaşi 
timp. Colegiul nostru a căutat 
să se adapteze permanent 
cererii de noi calificări de pe 
piaţa muncii. Am căutat să 
oferim posiblităţi de formare în 
diverse domenii nu numai a 
celor tineri ci şi a celor care din 
diverse motive nu au absolvit o 
şcoală la timpul potrivit. 
Obiectivul nostru este acela de 
a oferi tuturor persoanelor 
oportunitatea de a învăţa pentru 

că dreptul la educaţie este un 
drept fundamental al omului. În 
acest scop am înfinţat de câţiva 
ani programul “A doua şansă”, 
program care se bucură de un 
real succes şi care a cântărit în 
acoradrea celor două titluri. 
Chiar dacă numărul elevilor 
este în scădere fenomen 
datorat în special de scăderea 
demografică a populaţiei, 
încercăm să oferim domenii de 
calificare variate pentru toate 
nivelurile, inclusiv şcoală 
posticeală sau de maiştri”, a 
ţinut să ne precizeze prof.  
Gabriela Rus, directorul 
Colegiului Tehnic “Dimitrie 
Leonida” din Petroşani.  
 
La evenimentul care a avut loc 
la Deva, a participat şi primarul 
municipiului Vulcan, căruia i-a 
revenit misiunea de a înmâna 
distincţiile CRIO  Vest câştigate 
de Colegiul Tehnic “Mihai 

Vitreazu” din Vulcan. “Pentru 
şcoala vulcăneană şi pentru 
comunitatea noastră locală, în 
general, un astfel de premiu 
este mai mult decât onorant. Un 
astfel de premiu nu face altceva 
decât să confirme că în 
învăţământul tehnic liceal din 
municipiul Vulcan, atunci când 
vorbim despre educaţie, vorbim 
şi despre excelenţă. Felicit 
corpul profesoral al Colegiului 
nostru, elevii şi pe toţi cei care 
au făcut posibilă obţinerea 
acestei noi performanţe”, ne-a 
delcarat Gheorghe Ile.  
 
Programul de acordare a 
titlurilor de excelenţă continuă 
şi în 2015 noutatea fiind 
introducerea unei noi arii, cea 
de BUSINESS. Noi nu putem 
decât să le dorim 
reprezentanţilor şcolilor tehnice 
din Valea Jiului mult succes în 
continuare. 

Titluri de excelenţă pentru Colegiile Tehnice din Petroşani şi Vulcan 

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

În ultimul timp, turismul de 
sfârşit de săptămână a 
cunoscut o amploare deosebită. 
Oamenii, după o săptămână de 
muncă caută oaze de linişte dar 
şi de agreement, la care să se 
adauge şi o bucătărie pe 
măsură.  

De un real succes se bucură 
locaţiile tematice, locaţii care au 
ţesute în jurul lor povești sau 
legende. Nu mică ne-a fost 
mirarea când la o aruncătură de 
băţ de municipiul Deva în 
localitatea Chimindia, pitit 
printre dealuri pitotesti, am 
descoperit un castel numit al... 
lupilor. Este un castel în 
adevăratul sens al cuvântului, 
cu un restaurant cu preparate 
regale, vinotecă şi camere 
tematice dar şi o impresionantă 
grădină în care se pot  
desfăşura diverse activităţi 
sportive sub atenta îndrumare a 
câtorva castelani inimoşi.  

Castelul Lupilor așa cum îl 
cunoaştem noi acum, este 
construit  pe ruinele unui vechi 
castel de la 1856. Păstrându-se 
arhitectura iniţială, castelul este 
alcătuit la subsol dintr-o cramă 
şi o cameră ascunsă unde poţi 
beneficia de o intimă  cină 
romantică, apoi un salon, bar şi 
restaurant, iar la etaj şi în turn 
opt camere tematice, 
amnenajate să ne poarte pe 

aripi de poveste. Întreaga 
atmosferă este una medievală, 
iar camerele tematice (arabă, 
ţărănească, de tortură, 
chinezească, 
romană,apartamentul alb, 
apartamentul negru sau camera 
prințsei) reprezintă o adevărată 
încântare pentru cei care 
doresc să petreacă un sejur 
magic la acastă destinaţie.  

Curioşi, am întrebat de unde 
până unde denumirea de castel 
al lupilor. Ni s-a oferit o 
explicaţie în care adevărul 
istoric s-a împletit armonios cu 
legenda. Potrivit “castelanilor”, 
lupul este un simbol ancestral 
pentru nesupunere, inteligenţă, 
dreptate şi apare foarte des în 
viaţa dacilor.  

 

De altfel steagul dacic 
reprezintă un dragon cu cap de 
lup și trup de șarpe.Se spune  
că Marele Lup Alb ar fi unit sub 
steagul său pe toţi lupii de pe 
aceste meleaguri pentru a ajuta 
în lupte pe strămoşii noştri daci, 
iar o piatră veche din temelie 
poartă imprimată pe ea o labă 
de lup.  

Aerul de mister înconjurat de 
ceva adevăr istoric este 
întreţinut şi de faptul că la nici o 
oră distanţă, ascunsă în creierii 
munţilor se află Sarmizegetusa 
Regia, capitala şi în același 

timp leagănul civilizației dacice. 
De altfel Castelul Lupilor este 
înconjurat de o serie de 
obiective turistice începând cu 
cetăţile dacice, Cetatea Devei, 
Castelul de la Hunedoara şi 
terminând cu bisericile din Ţara 

Haţegului sau parcurile natural 
din jur, turiştii având astfel 
posiblitatea ca la castel să-şi 
aşeze tabăra, iar de aici să 
colinde împrejurimile 
fascinante. 
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    Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
După întâlnirea cu Braşovul, el însuşi un 
reper turistic excepţional, ai multe variante 
de explorare turistică de ales. Jur împrejur, 
pe o rază de 30 km, civilizaţia se află în 
perfectă armonie cu natura. Totuşi, una 
dintre cele mai spectaculoase trasee 
turistice este traversarea pasului  
Rucăr-Bran.  

Veche poartă de legătură între Transilvania 
şi Muntenia, Pasul Rucăr-Bran este 
menţionat în scrierile vremurilor încă din 
perioada geto-dacilor. Culoarul montan 
amplasat la o altitudine de 1254 m, are 
creste joase şi separă munţii Bucegi de 
munţii Iezer şi Piatra Craiului. Drumul în 
serpentine, care leagă Braşovul de 
Câmpulung Muscel trece prin două localităţi 
importante, Rucăr şi Bran şi oferă turiştilor, 
indiferent de anotimp, o privelişte 
nemaiîntâlnită. Pe lângă satele tradiţionale 
Măgura, Fundata sau Cheia care abundă 
de turişti mai tot timpul anului, natura a fost 
generoasă cu locurile din această parte a 
ţării, putându-se astfel admira minunate 
exemplare de forme carstice în cheile 
Dâmbovicioarei, Ghimbavului sau Urşilor,  
în peşterile Dâmbovicioara sau în zona 
abruptă de Vest şi Nord-Vest al Munţilor 

Bucegi. Satele risipite pe culmi par şi ele 
parcă desprinse dintr-un tablou de Nicolae 
Grigorescu. 
 
Deşi pensiunile, dar şi locuinţele localnicilor, 
sunt dotate la standarde înalte de confort, 
totuşi ele îşi păstrează tradiţia ancestrală 
întâlnită în elementele de folclor ce 
împodobesc sculpturile în lemn ale porţilor 
sau în  diversele obiecte de artizanat. Iar 
dacă vrei pentru acasă o ie ţărănească sau 
un ştergar înflorat, sigur le vei găsi în zecile 
de magazine de souveniruri din această 
zonă în care păstrarea şi transmiterea 
moştenirii culturale este un lucru sfânt.  
 
Oamenii locurilor au ştiut să pună în valoare 
toate atuurile cu care au fost binecuvântaţi: 
frumuseţea naturii, tradiţia populară, 
legendele dar mai ales evenimentele 
istorice la care au fost martori oameni şi 
locuri. Aflat între două „ţări”, cea a Bârsei şi 
cea a Făgăraşului, pasul Rucăr-Bran a fost 
străbătut în vechime de armatele romane, 
iar mai târziu de Negru Vodă. Cel mai 
enigmatic voievod al românilor l-a traversat 
pentru a ajunge la Câmpulung Muscel, 
viitoarea Capitală în jurul căreia s-a format 
Voievodatul Ţării Româneşti. După marele 
istoric Nicole Iorga, chiar şi locul Bătăliei de 
la Posada din 1330 se află situat undeva în 
acest pas. 

Pasul Rucăr-Bran şi  
legendele sale vândute 

de oamenii locurilor 
la pachet cu tradiţia şi  

buna-dispoziţie  
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În vremea lui Mircea cel Bătrân, în 
anul 1413, acesta a stabilit la Bran 
turciul sau vama Ţării Româneşti, 
acordând în acelaşi timp 
importante privilegii comerciale 
negustorilor din Braşov. Zonă de 
interes şi pentru partea maghiară 
deoarece vama de la Bran aducea 
importante fonduri coroanei, se 
impunea construirea unei cetăţi a 
căror soldaţi să apere vama din 
trecătoare de numeroşii tâlhari care 
se aciuiseră prin pădurile din 
apropiere şi care prădau negustorii 
şi dintr-o parte şi din alta a 
munţilor. 
 
Atestat documentar pentru prima 
dată în 1337, într-un document 
semnat de Ludovic I D´Anjou,  
castelul de la Bran a fost pe rând, 
când al maghiarilor, când al 
românilor, după cum o cereau 
interesele politice ale vremii. Cu 
adevărat fortificat şi amenajat a fost 
însă pe vremea lui Iancu de 
Hunedoara. Fiecare perioadă, 
fiecare curent arhitectonic şi-a adus 
contribuţia în realizarea construcţiei 
castelului devenit, datorită unor 
împrejurări cel mult ciudate, una 
din emblemele româneşti 
recunoscute peste hotare. Legenda 
din spatele castelului Bran îl are în 
spate pe Contele Dracula, personaj 
care îl are drept corespondent în 
realitate pe domnitorul Vlad Ţepeş. 
  
După cum se ştie, Dracula a prins 
viaţă în urma romanului omonim 
scris de irlandezul Bram Stocker în 
secolul al XIX-lea. Romanul a ajuns 
atât de cunoscut de-a lungul 
timpului încât a ajutat imaginea 
castelului să evolueze atrăgând 
anual o sumedenie de turişti mai 
ales în timpul sărbătorilor, când se 
crede că spiritele şi fiinţele de 
dincolo de adâncuri se întorc 
pentru o perioadă printre muritori. 
Ironia face ca Vlad Ţepeş, 
domnitorul cu trăsături de vampir, 
să nu fi locuit niciodată în acest 
castel, fapt dovedit istoric. Poate l-a 
vizitat cândva, având în vedere 
legătura lui de rudenie cu Iancu de 
Hunedoara, dar nu s-a păstrat nici 
o mărturie a şederii lui în castel.  

 
Cu toate acestea, povestea este 
atât de răspândită, încât nu mai 
interesează pe nimeni adevărul 
istoric. Mai ales datorită faptului că 
de ceva vreme în castel s-au turnat 
o mulţime de filme şi  periodic au 
loc diverse baluri mascate şi 
petreceri tematice ce reprezintă 
pentru zonă o adevărată afacere. 
Locuitorii din această zonă ştiu să 
vândă, şi încă foarte bine !, un mit 
care în trecut a fost puţin deranjant. 
 
Iar lucrurile nu se opresc aici. În 
centrul staţiunii Bran a fost 
construită Casa Groazei  ce 
reprezintă de fapt  un traseu care 
durează aproximativ 10-15 minute 
şi se desfăşoară în 12 camere 
special decorate, pentru a trezi 
teama tuturor persoanelor ce 
vizitează această atracţie. 
Camerele au lumini, actori şi 
sonorizare diferite, fiind adecvate 
temei pentru care a fost decorată, 
astfel aici va puteţi întâlni cu 
personaje precum "Contele 
Dracula", "Doctor Frankenstein" iar 
spre finalul traseului vă puteţi 
întalni chiar cu "Satana" (ptiu !!!). 
Toate aceste efecte sunt realizate 
pentru a introduce turistul în 
atmosfera zonei Bran, a “istoriei” 
castelului Bran, dar şi pentru 
distracţie. Dincolo de teribilul mit, 
Castelul Bran se mândreşte cu un 
veritabil muzeu întins pe patru 
etaje, muzeu ce adoposteşte o 

valoroasă colecţie de mobilă, arme 
dar şi de obiecte de vestimentaţie 
aparţinând Reginei Maria a 
României. Pe lângă acestea în 
castel întâlnim o colecţie de obiecte 
ce ar intra foarte bine într-un 
muzeu al satului tradiţional.  

Natura fermecătoare, legenda lui 
Dracula, ospitalitatea oamenilor, 
calitatea serviciilor la care se 
adaugă o bucătărie tradiţională de 
excepţie, fac din zona Rucăr–Bran 
un important punct turistic pe harta 
minunatei “grădini a Carpaţilor”. 
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DIVERTISMENT 

Întro seară rece de iarnă sunt 
binevenite niscaiva plăcinte, cele 
de cartofi având avantajul că se 
pot consuma drept fel principal. În 
ultimul timp s-a făcut mult lobby 
pentru acest preparat considerat 
“tradiţional” în bucătăriile 
momârlăneşti din Valea Jiului. Şi 
credeţi-mă că nu există momârlani 
pe Jiul de Vest sau de Est care să 
nu le aprecieze cu adevărat. Dar 
sunt şi alţi doritori ai faimoaselor 
plăcinte acest fapt fiind confirmat 
de un telefon primit din capitală de 
la un “chef “ profesionist în care mi 
se cerea reţeta acestora . 
 
Originea plăcintelor de cartofi nu 
ne este pe deplin cunoscută. Nu 
ştim dacă localnicii le-au 

descoperit sau le-au importat din 
bucătăriile altor popoare având în 
vedere că au fost timpuri când 
aceste meleaguri deveniseră foarte 
cosmopolite. La fel nu le putem 
încadra într-o anumită perioadă de 
timp. Un lucru este cert. Dacii nu 
le-au gustat...din lipsă de cartofi, 
chiar dacă susţinătorii înfocaţi ai 
plăcintelor le considerau drept 
preparat dacic.  
 
Cu toată faima lor,  niciun 
restaurant al vreunei pensiuni nu  
s-a încumetat să le treacă în lista 
de meniu. Până se vor trezi 
bucătarii de la pensiunile din 
împrejurimi, cel mai comod este să 
le preparaţi în bucătărie. Pentru 
început se curăţă şi se spală un 

kilogram de cartofi mari. Se dau pe 
răzătoarea cea mai măruntă şi se 
amestecă cu două ouă, sare, 200 
grame de telemea veche de oi, 
150 grame făină şi o lingură de 
smântână. Se încinge o tigaie, iar 
cu o lingură se întinde o pătură 
subţire de 0,5 cm din amestec. 
Plăcinta are forma unei clătite mai 
groase. Se rumeneşte bine pe o 

parte, apoi pe cealaltă şi se scoate 
pe o hârtie absorbantă. Acest tip 
de plăcinte se coc în tigaie precum 
clătitele, folosind doar foarte, foarte 
puţin ulei. Se consumă  calde, cu o 
cană mare de lapte bătut sau un 
pahar de sana. Şi credeţi-mă pe 
cuvânt că sunt delicioase. 
 
Poftă bună! 

 

Plăcinte de 
cartofi 

Catrene cu... tâlc 

- Aud că senatorul a fost beat 
Când a vorbit, odată, în Senat! 
- Alcool, el nicicând n-a consumat 
Ci doar cu apă rece s-a-mbătat! 

de Gheorghe Niculescu 

Unui senator 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
La intrarea într-un bloc. 
Un domn venit din provincie întreabă: 
− Aici locuieşte cumva familia Mielu? 
La care un vecin răspunde: 
− Nu, dar avem o familie care se 
numeşte Berbec. 
− Ei trebuie să fie, că nu i-am mai 
văzut de vreo 20 de ani!  
*** 
O femeie foarte atrăgătoare intră 
împreună cu bunica sa într-un cabinet 
de medicină generală. 
- Am venit pentru o examinare, îi 
spune tânăra femeie doctorului. 
- În regulă, spune doctorul. Mergeţi 
după paravan şi dezbrăcaţi-vă. 
- Nu, bunica mea e cea care nu se 
simte prea bine. 
- Am înţeles, spune medicul. Doamnă, 
vă rog să scoateţi limba!  
*** 
O femeie se confesează prietenei sale: 
-De când m-a părăsit, Ionel stă prin 
baruri şi bea toată ziua. Uite ce s-a 
ales de viaţa lui! 
-Da. Şi mie mi se pare că se bucură 

cam mult!  
*** 
Bărbatul ideal e cel care, atunci când 
îşi găseşte nevasta în dormitor cu 
amantul, spune: 
- Nu vă deranjaţi, continuaţi! 
Amantul ideal e cel care mai poate să 
continue....  
*** 
O fetiţă de 5 ani : 
- Mamico , atunci când o să fiu mare o 
să am şi eu un soţ ? 
- Sigur, draga mami . 
- Şi dacă n-o să fiu fată cuminte ? 
- Atunci o să ai mai mulţi .  
*** 
O femeie se afla în casă cu 
admiratorul ei, când se auziră paşii 
soţului. Apartamentul are o singura 
iesire. Speriată, ea îi spune: 
- Trebuie să sari pe fereastră! 
- Cum?! Exclamă bărbatul cu vocea 
sugrumata. Suntem la etajul 13! 
- Hai, sari, sari! il indemnă femeia. 
Acum, nu-i momentul să fii 
superstiţios!  
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O întreagă suită de evenimente 
publice derulate săptămâna 
trecută în Valea Jiului l-au avut în 
centrul atenţiei, în special în 
calitate de organizator, pe 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
În ciuda unei agende publice 
extrem de încărcate, Tiberiu Iacob 
Ridzi nu a uitat că, în fiecare an, 
de Ziua Mondială a 
Voluntariatului, şi-a pus în gând 
să meargă la Casa Polllicino 
pentru a da o mână de ajutor la 
pregătirea sărbătorii de Moş 
Nicolae pentru copiii cu neoio 
speciale din acest centru. 
Pentru acest lucru, dar şi pentru 
modul în care înţelege să 
întâmpine sărbătorile de iarnă 
împreună cu comunitatea pe care 
o reprezintă, Tiberiu Iacob Riodzi, 
este Premiantul sătămânii. 

TIBERIU IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 

Vulcanul primeşte vineri magia 
Crăciunului 
   Lucian ISPAS 
 
La Vulcan, seria de festivităţi care 
marchează sezonul sărbătorilor de 
iarnă va începe la finele acestei 
săptămâni.  
 
Potrivit informaţiilor prezentate de 
primarul Gheorghe Ile. vineri, 12 
decembrie, în faţa Primăriei din 
localitate va fi organizată ceremonia 
aprinderii iluminatului public 
ornamental. “Evenimentul va fi şi 
pentru vulcăneni unul ceva mai 
special în acest an. Vom avea parte, 
cu acest prilej, şi de un scrut 
spectacol artistic, în cadrul căruia, 
pe scena din faţa Primăriei vor urca 
artişti locali, crai şi colindători”, 
spune primarul Ile.  
 
Tot vineri, se va deschide la Vulcan 
şi Târgul de produse tradiţionale, în 
care producătorii vor îmbia 
vulcănenii cu produse specifice 
sărbătorilor de iarnă. Reprezentanţii 
administraţiei publice locale vor oferi 
ceai tuturor cetăţenilor participanţi la 

eveniment. 
 
“pentru cei mai mici dintre locuitorii 
Vulcanului, copiii care au fost 
cuminţi, tot în aceeaşi seară de 12 
decembrie , vor avea şansa de a-l 
întâlni în avanpremieră pe Moş 
Crăciun, care le va oferi dulciuri şi 
jucării”, mai spune primaruzl 
municipiului Vulcan. 
 
Pe perioada sărbătorilor de iarnă, 
bulevardul Mihai Viteazu din Vulcan 
va fi închis pe porţiunea dintre 
sensurile giratorii de la Primărie la 
magazonul Profi începând de joi, 11 
decembrie, până la finalul 
sărbătorilor de iarnă. 
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Îndrăgita artistă Mariana Ionescu Căpitănescu la  
25 de ani de carieră muzicală 
     Ioana POPESCU 
 
La data de 18 noiembrie 2014 
în municipiul Craiova, Teatrul 
Naţional Marin Sorescu a 
organizat un eveniment de 
excepţie. Îndrăgita artistă de 
muzică populară Mariana 
Ionescu Căpitănescu a 
aniversat 25 ani de activitate. 
Cu o sală plină până la refuz, 
cu invitaţi de marcă ai 
cântecului popular românesc, 
printre care: Ionuţ Dolănescu, 
Petrică Mâţu Stoian, Constantin 
Enceanu, Ionuţ Fulea, Niculina 
Stoican, Steliana Sima, Maria 
Loga,  Victoriţa Lăcătuşu şi 
sora artistei, tot interpreta de 
muzică populară Marcela Fota, 
cu toţii, au încântat sala cu 
melodii care au făcut ca 
spectatorii să aprecieze 
evoluţia lor.  
 
Interpreta Mariana Ionescu 
Căpitănescu este originară din 
com. Dănciuleşti, judeţul Gorj, 
la confluenţa a 3 judeţe, Gorj, 
Dolj şi Vâlcea. Solistă a îndrăgit 
cântecul popular încă din 
copilărie, dar activitatea 
artistică profesională a  
început-o la vârstă de 19 ani 
când s-a angajat la ansamblul 
„Vâlceancă” din Râmnicu 
Vâlcea. 
 
În anul 1991, la vârstă de 22 de 

ani, Mariana Ionescu 
Căpitănescu obţine cele mai 
importante premii din carieră 
artistică: Premiul I la festivalul 
naţional „Maria Tănase” de la 
Craiova, respectiv Marele 
Premiu la concursul „Topul 
tinerilor interpreţi”, organizat de 
Radiodifuziunea Română.  
Aceste premii i-au adus 
consacrarea artistică, urmând 
apoi o serie de înregistrări la 
radio şi filmări la televiziune. 
 
Mariana Ionescu Căpitănescu 
este angajată a Ansamblului 
Profesionist „Maria Tănase” din 
Craiova, alături de mari nume 
ale cântecului popular oltenesc: 
Constantin Enceanu, Niculina 
Stoican, Petrică Mîţu Stoian, 
Filuţa Bogdan, Marius 
Măgureanu, Manuela Motocu, 
Marcu Nicolici, Lavinia 

Birsoghe, Liliana 
Popa. 
 
Fiecare om are 
nevoie de un 
model de urmat. 
Pentru Mariana 
Ionescu 
Căpitănescu 
acesta a avut un 
singur nume: 
Maria Ciobanu. 
Artista 
recunoaşte că nu 
s-ar fi apucat de 
cântat dacă nu ar 
fi auzit-o şi 
îndrăgit-o pe 
„Ciocârlia”. În 
cadrul 
spectacolului, 
distinsei artiste  
i-au fost decernate mai multe 
diplome de excelenţă pentru 

activitatea depusă de-a lungul 
celor 25 ani de cântec şi 
enumerăm TVR, Teatrul Marin 
Sorescu, Primăria Craiova, 
Ansamblul Doina Gorjului şi 
diplomă acordată de Patronatul 
Presei din România prin 
preşedintele Popescu Valentin, 
prezent la eveniment. Gazda 
spectacolului care a fost 
transmis în direct de TVR 
Craiova pe parcursul a 4 orea 
fost Iuliana Tudor.  
 
Dorim artistei mulţi ani de 
carieră în continuare şi să ne 
încânte tot timpul prin muzică 
ei. 


