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Crăciunul şi Noul 
An bat la uşă în  
sunet de colinde. 
Folosind acest prilej,  
doresc tuturor    
uricănenilor, din toată  
inima, multă sănătate şi 
fericire, înţelepciune şi succes. 
 
Sărbători fericite ! şi 
La Mulţi ani ! 
 
Dănuţ BUHĂESCU 
Primarul oraşului Uricani 

Dragi Vulcăneni, 
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului, Crăciunul cel Sfânt şi Anul Nou 

se apropie pentru noi toţi. Sunt prilejuri deosebite pentru a ne 
transmite unii celorlalţi gânduri bune. 

 
Permiteţi-mi să vă doresc în numele administraţiei publice locale  

şi al meu personal să vă bucuraţi din plin de aceste zile de sărbătoare. 
Să aveţi pace şi bucurie în casă, belşug pe masă, să fiţi înconjuraţi  

de dragostea celor apropiaţi şi de prieteni dragi.  
 

Vă doresc multă sănătate, bucurie, optimism, încredere şi speranţă.  
 

Crăciun Fericit ! 
 

Ing. Gheorghe Ile 
Primarul Municipiului Vulcan 

Fie ca sărbătoarea Naşterii Domnului şi  
Noul An să vă aducă clipe de bucurie şi un 

început plin de speranţe ! 
 

CRĂCIUN FERICIT ! 
LA MULTI ANI ! 

 
Director general 

Apa Serv Valea Jiului 
Costel Avram 

 

În pragul sfintei sărbători a Crăciunului, să deschidem uşa pentru  
oaspeţi dragi şi frumoşi colindători, să ne deschidem inima pentru speranţă, 

bucurie şi lumină.  
Crăciunul ne inspiră de fiecare dată să fim mai buni şi să privim înainte cu 

încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul nostru va fi presărat  
cu împliniri şi satisfacţii! 

 Fie ca Naşterea Domnului să vă lumineze sufletele şi casa, să aveţi parte  
de multă  sănătate, de belşug şi fericire! 

CRĂCIUN FERICIT ! 
 

Tiberiu Iacob Ridzi 
Primarul municipiului Petroşani 
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În Ajun de aleasă sărbătoare, vă doresc celor care faceţi parte din marea familie a minerilor 
Văii Jiului, precum şi tuturor colaboratorilor şi partenerilor societăţii noastre, dar şi 

locuitorilor din Valea Jiului, un Crăciun în deplină sănătate, fericire şi belşug, alături de 
toţi cei dragi. 

 
LA MUILŢI ANI ! 

 
Ing. Aurel Anghel 

Director general S.N.I.M.V.J. 

La ceas de mare sărbătoare pentru întreaga lume creştină, conducerea 
INCD INSEMEX Petroşani transmite tuturor colaboratorilor şi 
partenerilor săi, colectivului de cercetători şi întregului personal, precum 
şi locuitorilor din Valea Jiului, sărbători fericite, cu sănătate şi numai 
bucurii. 
 

CRĂCIUN FERICIT ! 
 
dr.ing. George Artur GĂMAN 
Director general  
INCD INSEMEX  Petroşani 

În pragul celor mai frumoase sărbători de peste 
an, doresc să vă aduc, în numele meu şi al 
colegilor din sindicatele afiliate Federaţiei 

Energetica, urările noastre de sănătate, belşug şi 
numai bucurii.  

Fie ca naşterea Mântuitorului  
să ne lumineze tuturor casele şi sufletele şi să ne 

călăuzească spre unitatea de care avem nevoie 
acum, mai mult ca nicicând.  

Vă doresc să aveţi parte de un Crăciun fericit şi 
de un nou an marcat de Noroc bun !  

    LA MULŢI ANI ! 
Preşedinte LSMVJ 
Zoltan LACATAŞ 

Vulcanul premiat la gala 
anuală a proiectelor 
naţionale de succes 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Finalul de an găseşte din nou municipalitatea din 
Vulcan în fruntea topurilor naţionale privind 
activitatea administaţiilor locale. Zilele trecute, 
primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile a primit 
invitaţia de a participa la Bucureşti la Gala Naţională 
a Fondurilor Structurale.  
 
Prezent la eveniment, primarul municipiului Vulcan a 
avut surpriza, dar şi bucuria, de a fi invitat să urce pe 
scenă pentru a ridica un premiu. Nu însă unul 
oarecare, ci chiar Marele Premiu al Galei Fondurilor 
Structurale, acordat pentru implementarea proiectul 
european privind modernizarea infrastructurii de 
învăţământ din municipiul Vulcan. “Este vorba despre 
unul din cele mai frumoase şi utile proiecte de 
investiţii pe care le-am finalizat la Vulcan cu bani 
europeni, cel prin care am modernizat şi dotat 
corespunzător toate unităţile de şcoală generală din 
oraşul nostru la standarde europene. Acest lucru, 
după cum se vede nu a rămas neobservat la nivel 
naţional şi am obţinut acest premiu care ne 
onorează. Vreau să le mulţumesc, pentru acest 
succes, tuturor celor care au făcut parte din echipa 
de implementare a acestui proiect şi vulcănenilor 
care l-au susţinut şi apreciat”, a declarat primarul 
Gheorghe Ile pe marginea acestui subiect.  
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Campionii Petroşniului premiaţi la final de an de primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Imaginea unei comunităţi stă în 
succesul personal sau de grup 
al membrilor acesteia, iar în 
această ecuaţie sportul a avut 
şi are întotdeauna un rol 
determinant. Privind lucrurile 
din această perspectivă, 
municipiul Petroşani se poate 
considera o comunitate de 
rangul întâi. Asta deoarece, în 
foarte multe domenii, succesul 
a devenit o “carte de vizită” a 
Petroşaniului, iar sportul are, în 
acest sens, un loc de cinste.  
 
Plecând de la aceste 
argumente, de câţiva ani buni, 
administraţia locală de la 
Petroşani organizează la final 
de an o festivitate aparte, 
dedicată sportivilor de succes 
din comunitatea locală, care au 
dus numele Petroşaniului la loc 
de cinste în ierarhiile sportului 
naţional şi internaţional. “Astăzi 
am fost din nou alături de cei 
mai buni sportivi ai 
Petroşaniului. Tineri care ne 
reprezintă comunitatea în mod 
deosebit, prin nivelul de 
pregătire competiţională pe 
care antrenorii lor reuşesc să o 
cultive consecvent. Cred că 
merită să le mulţumim 
împreună şi să îi felicităm 
pentru toate rezultatele obţinute 
anul acesta la concursurile şi 
campionatele la care au fost 
prezenţi si de unde au venit 
acasă cu multe premii şi 
medalii.Administraţia publică 
locală a reuşit şi anul acesta să 
îi răsplătească pe toţi sportivii 
cu rezultate notabile”, a 
declarat primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Şi în acest an, lista premianţilor 
din sport a fost una deosebit de 
mare la Petroşani. Astfel, de la 
Clubul Sportiv Şcolar din 
Petroşani au fost premiaţi 
sportivii campioni la diferite 
discipline sportive, dar şi 
antrfenorii acestora. Numele lor 
este: Tavoc Daniel, Patrichi 
Nicoleta Elena, Branda Darius 

Augustin, Şotîngă Andreea 
Selena, Popa Alexandra, Scorei 
Giorgian Viorel, Fijer Alex 
Leonard, Titianu Bianca 
Georgiana, Hereşteşan Florin 
Alexandru, Borbely Lavinius 
Ionuţ, Neacşu Geandani Mihai, 
Feraru Dănuţ Constantin, 
Chivari Vasile Marin, 
Heresteşan Ferenţ Petre, 
Gonciulea Mădălin Alexandru - 
sportivi, respectiv Becze Elena, 
Răducu Gheorghe, Popa 
Cristian - antrenori. 
 
1. Similar, au fost premiaţi 
sportivii şi antrenorii CSM Jiul 
Petroşani la arte marţiale, tenis, 
şah sau fotbal, pregătiţi pentru 
succes de antrenorii lor: 
Polifronie Radu, Peter Grigore, 
Scurhan Gheorghe şi 
Tudorache Marian. Numele 
acestor sportivi este: Molnar 
Ionuţ, Cebuc Adrian, Bîrlea 
Georgiana, Sebeşi Robert,  
Stoi Radu, Ipate Ionuţ, Parizek 
Bogdan, Polifronie Andreea, 
Ridzi Mihai Cristian, Ambruş 
Andreea, Mălăuţă Miruna, 
Păcurar Ştefania, Cebuc 
Aneliesse, Cristescu Vlad, 
Stăncioiu Anisia, Mureşan 
Raluca, Lovas Kevin, Asoltanei 
Elena Bianca, Vătăşelu Robert 
Andrei, Costică Stamatie Daria. 
Alături de aceştia au fost 
premiaţi şi juniorii A1 ai echipei 
de fotbal CSM Jiul Petroşani: 
Roşu Oroles, Andriţoiu Dorian, 
Chilianu Eusebiu, Stoica 
Daniel, Petrici Răzvan, 
Muntean Silviu, Avram Marius, 
Fodor Gabriel, Totor Alin, 
Alexandrescu Andrei, Mihai 
Sabin, Călin Claudiu, Păsărică 
Marian, Mândruţ Vlad, Sârb 
Marian, Bejan Ionuţ, Şerban 
Andrei, Popa Mircea, Matras 
Claudiu, Bălău Mădălin, Nicu 
Alexandru, Bălăuţă Mihai, 
Dumitrescu Ciprian, Vrabie 
Bogdan, Pârvulescu Călin, 
Pavel Adrian, Păduraru Călin, 
Ştefănoaică Dragoş, Graur 
Cornel, Ilie Alexandru Dumitru.  
 
Au mai fost premiaţi şi sportivii 
Clubului de arte marţiale 

“Pantera neagră” (Elekes 
Robert, Lascău Denisa, Barta 
Georgiana, Steti Sebastian, 
Rad Bogdan, antrenor: Lascău 
Ionuţ) şi ai Clubul Sportiv 
“Ştiinţa” (Ionescu Roxana, 
Rache Alexandra, Rache Tania, 
Gatlan Elena, Mureşan 
Andrada, Marcu Andreea, 

Popescu Claudiu, antrenor: 
Moldovan Claudiu).  
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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 ! 

Aprecieri publice pentru familiile 
cu 50 şi 60 de ani de căsătorie 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Este pentru a patra oară în cursul 
acestui an când primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi a invitat cuplurile „de aur” 
din comunitatea locală a municipiului 
Petroşani pentru a le răsplăti 
fidelitatea în viaţa de familie. Semn 
că, la Petroşani, căsnicia a fost 
pentru multe familii venerabile nu 
doar o piatră de încercare de-a lungul 
vieţii, ci un frumos destin. 
 
Spre mulţumirea primarului din 
Petroşani, la ceremonia organizată 
zilele trecute la sediul Primăriei, o 
diplomă ceva mai specială a revenit 
familiei Victor şi Sofia Radu, care au 
adunat 64 de ani de convieţuire în 
familie.  
 
Alte 11 familii au fost onorate de 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi cu 

diplome de fidelitate, cuvinte 
frumoase, buchete de flori şi un mic 
dar de nuntă oferit de administraţia 
locală. Beneficiari au fost familiile: 
Ştefan şi Ecaterina Andrei, Iosif şi 
Ileana Călina, Traian şi Ileana Ciopei, 
Stan şi Maria Dinuţi, Maria şi Victor 
Drăghici, Petru şi Maria Fleţan, Lazăr 
şi Elena Goia, Constantin şi Elena 
Iacob, Atilla şi Marta Orban, 
Constantin şi Ecaterina Rusu, Nichita 
şi Eva Tulbureanu. 
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Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Crăciunului şi Anului Nou, vă doresc să aveţi 
parte de clipe deosebite petrecute alături de cei dragi şi vă urez multă sănătate, 

fericire şi bunăstare.  
 

Fie ca Noul An să vă aducă împlinirea dorinţelor dumneavoastră pentru o viaţă mai 
bună şi pentru un viitor cât mai prosper. 

 
Crăciun fericit şi La mulţi ani ! 

Mihai IRIMIE 
Primarul comunei Şoimuş 

Acum, în Ajunul celor mai frumoase sărbători de 
peste an, permiteţi-mi să vă aduc  

colindul meu, însoţit de  calde urări  
de sănătate, fericire şi numai bine  

alături de toţi cei dragi. 
Doresc tuturor locuitorilor Văii Jiului,  

dar în mod special oamenilor din Lupeni şi 
Uricani, împreună cu care am împărţit şi în acest 
an bucuriile şi necazurile fiecărei zile, ca Sfânta 

Sărbătoare a Crăciunului să  vă găsească în belşug, 
sănătate şi armonie. 

             
CRĂCIUN FERICIT ! 

 
Constantin Brânduşe 

Dănuţ Buhăescu a 
renunţat la calitatea de 

preşedinte al PSD Uricani 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Deşi la nivelul oraşului pe 
care-l conduce a câştigat 
toate alegerile din anul 
2014 cu un scor detaşat, 
primarul oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu spune că 
a învăţat ceva din lecţia 
democratică a aultimelor 
alegeri din acest an. 
Buhăescu e de părere că 
PSD are datoria faţă de 
români să se reformeze şi, 
în acest sens, a decis să 
facă un gest menit a fi 
exemplu şi pentru alţi 
social-democraţi din Valea 
Jiului şi din România. 
 
Astfel, primarul din Uricani 
care deţine, de câţiva ani şi 
funcţia de preşedinte al 
Oragnizaţiei PSD Uricani a 
decis să demisioneze din 
această calitate şi să 
rămână doar un simplu 
militant al acestei 
formaţiuni politice. 
“Probabil că vor mai fi 
colegi de-ai mei care îmi 
vor urma exemplul, eu 

încerc să dau semnalul şi 
nu să fac un act de 
bravadă. Efectiv, cred că 
trebuie să realizăm o 
delimitare clasă a vieţii de 
partid de actul 
administrativ. Mie mi se 
parte corect ca dacă vrei să 
fii primar, atunci să-ţi faci 
treaba de primar, nu doar 
pentru cei care te-au ales, 
ci pentru toţi cetăţenii. E ca 
la preşedintele ţării care, 
după ce este numit în 
funcţie, nu mai este doar 
candidatul unui aniumit 
partid. Aşa trebuie să fie şi 
un primar. Odată ce 
oamenii te crediteazpă cu 
responsabilitatea de a fi 
primar, devi primar pentru 
toată lumea şi trebuie să 
laşi la o parte politica”, a 
declarat Dănuţ Buhăescu.  

vă urează  

CRĂCIUN FERICIT ! 
şi  

LA MULŢI ANI ! 

Spiritul Crăciunului să pătrundă în casele şi sufletele dumneavoastră, să vă 
aducă bucurii şi iubire alături de cei dragi.  

Un Crăciun fericit vă doresc în numele meu şi al conducerii  
U.D.M.R. Petroşani. 

Szeretetteljes, Instentöl áldott, békés és boldog Karácsonyi Ünnepeket kivánok 
a magam és a Petrozsényi R.M.D.S. Választmányanak nevében.   

Eduard WERSANSKI             WERSANSKI Eduárd 
Preşedinte UDMR Petroşani                      a petrozsényi R.M.D.S. elnöke 

Vă mulţumeşte pentru încredere şi fidelitate  
şi vă urează un Crăciun fericit şi îmbelşugat. 

 
Preşedinte, 

Dumitru Răscolean 



6 

este o marcă înregistrată a  

Publicaţia 

Afaceri în Valea Jiului 
ISSN 1842-4473 

SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL 
CUI: RO-13603933; RC: J/20/736/2000 

 Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 
 Telefon: 0254-513.406 
 Fax:       0354-814.018 
 E-mail:exclusivmediagroup@gmail.com 
 Web: www.afacerivj.wordpress.com 

Director-Redactor şef: Tiberiu VINŢAN 
Telefon mobil: 0722-554.809 
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com  

Editor: Luminiţa ANDRONACHE 
Telefon mobil: 0724-020.474 

Contabil şef: Gheorghiţa CAŢAN 
Grupul de presă Exclusiv este membru al: 

Patronatului Presei din România (ROMEDIA) 

Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU 

ACTUALITATE 

Citeşte informaţiile zilei în noul cotidian on-line 

     Luminiţa ANDRONACHE 
 
Se spune pe bună dreptate că 
orizontul creativităţii este infinit. 
Un exemplu deosebit despre 
această realitate l-au ilustrat 
elevii de la Colegiul Tehnic 
Mihai Viteazul, care au debordat 
de imaginaţie şi creativitate, în 
cadrul unei expoziţii inedite cu 
obiecte de decoraţiuni şi 
ornamente pentru Crăciun. Aflat 
la a doua ediţie, “Crăciunul 
Altfel” este un concurs iniţiat de 
profesoara de design Teodora 
Olariu, care îşi motivează într-un 
mod absolut original elevii 

pentru a se angrena în activităţi 
în care magia sărbătorilor de 
Crăciun aprindse imaginaţia 
tinerilor, scoţând la lumină 
decoraţiuni demne de statutul 
de lucrări de artă. Pentru 
realizarea acestora, tinerii de la 
liceul vulcănean au folosit 
materiale diverse, de la hârtie, 
reviste, rigips, pexal, pahare, 
sticle, sârme, doze, umeraşe, 
hârtie igienică sau mănuşi 
chirurgicale.  
 
“Scopul acestui proiect este 
acela de a trage un semnal de 
alarmă în privinţa tăierii 

excesive a brazilor, cu ocazia 
Crăciunului. Am încercat să 
demonstrăm că locul brazilor e 
în pădure, ei putând fi înlocuiţi, 
de Crăciun cu variante 
ecologice și estetice”, spune 
coordonatorul de proiect, prof. 
Teodora Olariu. 
 
Evenimentul a culminat astăzi 
cu un vernisaj pe holurile liceului 
şi cu premierea celor mai bune 
creaţii. Aproximativ 30 de 
profesori ai colegiului au 
votat  lucrările preferate iar după 
numărarea voturilor, premiile au 
fost acordate astfel: 
Cea mai originală creaţie: 
“bradul din mănuşi chirurgicale” 
confecţionat de Pavel Ionuţ, Ilie 
Andrei şi Mihai Vasile din clasa 
a XII-a A. 
Cea mai ecologică creaţie: 
“omul de zăpadă confecţionat 
din pahare de unică folosinţă” 
de Maftei Bianca, Marţian Marta, 
Cazacu Anca, Streitferdt 
Rolland din clasa a X-a A. 
Cea mai estetică creaţie: “bradul 
din cornete din reviste” realizat 
de elevii Bârsoianu Rodica, 
Ţuţorianu Ana-Maria, Ioniţă 
Mădălina, Zavragiu Alina, 
Postelnicu Raul (clasa a XII-a D)  

Cea mai amuzantă creaţie: 
“omul de zăpadă confecţionat 
din cutii de carton îmbrăcate în 
hârtie igienică” realizat de elevii 
Preda Alexandru şi Perţa Pavel, 
din clasa a X-a E. 
Cea mai complexă creaţie: 
“macheta Crăciunul altfel” 
realizată de elevii Babii Anca, 
Dodu Alina, Andone Bogdan, 
Nagy Darius, Ştefoi Andreea, 
Măciucă Alexandra, Plic Raluca 
din clasa a XI-a B. 
Cea mai originală decoraţiune: 
“brăduţul din şerveţele” - Buliga 
Bianca (clasa a X-a A). 
Cea mai ecologică decoraţiune: 
“brăduţul din hârtie igienică” - 
Lup Dora (clasa a X-a A) 
Cea mai estetică decoraţiune: 
“brăduţşul din catalog Avon” - 
Stoica Alice (clasa a XII-a B). 
Cea mai amuzantă decoraţiune: 
“omul de zăpadă dintr-o şosetă” 
- Matei Denisa (clasa a XII-a A). 
Cea mai complexă decoraţiune: 
“globuri origami” - Braşoveanu 
Gabriel (clasa a XII-a D). 
 
Toţi participanţii au fost 
recompensaţi cu diplome de 
participare şi cadouri simbolice, 
dar şi de aprecierile edililor 
vulcăneni prezenţi la vernisaj. 

Crăciunul în care nimic nu se pierde, ci totul se transformă 

Sfânta Sărbătoare a Naşterii Mântuitorului nostru Isus Hristos  
să vă aducă pace şi bucurie în suflete, belşug şi linişte în case, iar Noul An 2015  

să vă găsească în putere şi înţelepciune.  
În spiritul datinii creştine, urez tuturor consătenilor mei din Câmpu lui Neag,  

clienţilor şi partenerilor firmei “Meridian” şi tuturor oamenilor de omenie,  
un Crăciun şi un An Nou fericit  ! 

 

LA MULŢI ANI ! 
 

Corneluţ TODEA 
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Ziua Sfântă a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos 
are cea mai mare încărcătură de credinţă şi speranţă. Cu 

greu ar putea puţinele cuvinte cuprinde magia 
sărbătorilor de iarnă, mirosul bradului împodobit, 
cântecul lin al colindătorilor, masa îmbelşugată şi 
darurile Moşului, în decorul de vis al iernii, toate 

adunate sub Steaua Credinţei că noaptea sfântă ne 
aduce în primul rând Mântuirea. Dacă v-aţi umplut 

sufletul de tot ce înseamnă Crăciunul pentru noi, 
românii, mie îmi revine sarcina uşoară şi plăcută să vă 

doresc, din inimă, ca tot ce vă doriţi să se împlinească şi, 
dacă ar fi să preţuim un dar, mai presus de orice acesta 

ar trebui să fie nădejdea că prin naşterea Pruncului 
Sfânt s-a deschis pentru toţi calea veşniciei. 

Crăciun fericit cu bucurie, sănătate şi belşug! 
Haralambie Vochiţoiu 
Senatorul Văii Jiului 

An de an, praznicul Naşterii Domnului uneşte 
întreaga creştinătate în jurul peşterii în care  

S-a născut Mântuitorul lumii.   
La ceas de sărbătoare, am deosebita plăcere de a 
vă adresa, în numele poliţiştilor hunedoreni şi al 

echipei manageriale a Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie, cele mai sincere urări de sănătate, 
prosperitate şi împlinire a bunelor dorinţe, 

în noul an.  
Fie ca Naşterea Domnului să vă aducă pace, 

căldură şi armonie în suflet.  
 

Crăciun Fericit şi un An Nou plin de împliniri! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ŞEFUL I.P.J. HUNEDOARA 
Comisar şef de poliţie 

DUMITRU LIVIU GABRIEL 

,,Locuri şi tradiţii’’, o expoziţie de sărbătoare 
la galeria de artă “Iosif Tellmann” din Lupeni 
   Antoneta Duban 
 
Galeria de Artǎ “Iosif  Tellmann” din 
Lupeni gǎzduieşte în aceastǎ 
perioadǎ expoziţia “Locuri şi tradiţii”, 
realizatǎ de elevi de la şcolile 
gimnaziale nr.1 şi nr.3 din Lupeni, 
coordonaţi de prof. Simonel Bucur. 
 
Expoziţia cuprinde 120 de lucrǎri, 
realizate în creion, carioca sau 
acuarelǎ, realizate pe teme diverse, 
de la sǎniuş la portul tradiţional 
românesc, de la împodobirea 
bradului la tǎierea porcului sau crai 
la colindat. 
 
“Doresc sǎ le mulţumesc celor care 
au colaborat la  realizarea acestei 
expoziţii, logoped Elena Rusan,  
d-nelor învǎţǎtoare Rodica Mocanu, 
Camelia Popa , Luminiţa Bolosin-
Duleanţu. S-au evidenţiat lucrǎrile 
elevilor Iulian Zmed, Claudia Ilie, 
Bianca Lemnaru, Ș tefan Zmed, 

Mihaela Apetrei, Maria Andreea 
Grigoroaie, Iriza Denisa de la 
Șc.nr.1 şi Rebeca Bodi, Sara-
Debora Onisie, Alexandra Florea , 
Ana-Luiza Rǎzǎilǎ, Alexandru 
Andrei Braicu,Andrei Preotul, Delia 
Ambruş, Cezara Popescu, Iulia 
Bobita, , Alexia Radu, Rareş Vlad 
Pop, Sergiu Pintilie , de la Şc.nr. 
3.Organizatorii vǎ ureazǎ tuturor 
Sǎrbǎtori fericite şi La mulţi ani !”  
ne-a declarat prof.Simonel Bucur, 
preşedintele Asociaţiei Culturale 
“Iosif Tellmann” din Lupeni. 
 
Aceasta este ultiuma expoziţie 
organizată la galerie de artă din 
Lupeni în acest an. Anul 2015 va 
debuta însă cu o gală festivă, menită 
să marcheze împlinirea a 60 de ani 
de activitate a Asociaţiei Culturale 
“Iosif Tellmann”, una dintre cele mai 
prestigioase grupări culturale şi 
artistice din Valea Jiului. 
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În pragul celor mai frumoase sărbători  
de peste an doresc să vă aduc urările mele de 

sănătate, prosperitate şi numai bucurii.  
Fie ca naşterea Mântuitorului să vă lumineze 

casele şi sufletele, iar noul an 2015 să vă fie unul 
pe măsura dorinţelor şi aşteptărilor 

dumneavoastră. 
 

Vă doresc să aveţi parte de un  
Crăciun şi un An Nou fericit ! 

 
Deputatul tău 

Monica Iacob Ridzi 

Marius Danci, 
Director general 

Sărbătorile Crăciunului  
să vă aducă multă sănătate  

iar noul an 2015 împlininirea  
tururor dorinţelor. 

 

LA MULŢI ANI ! 
 
Dr. Alin Vasilescu 
Director Spitalul de Urgenţă Petroşani 

Sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului nostru 
Isus Hristos îmi oferă  plăcuta ocazie de a 
transmite, în primul rând, colegilor mei  
liberali, dar şi tuturor cetăţenilor din judeţul  
Hunedoara,  cele mai bune  gânduri. 
 
Noul an 2015 să vă găsească sănătoşi şi vă aducă 
împiniri şi satisfacţii în tot ceea ce veţi face. 
 
Crăciun fericit şi La mulţi ani ! 
 
Costel Avram 
Preşedinte PNL Petrila 
Coordonatorul organizaţiilor  
PNL din Valea Jiului 

vă urează 


