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Dragi cetăţeni ai municipiului Petroşani, 
La final de an doresc să vă mulţumesc încă o dată pentru sprijinul pe care 
l-aţi dat comunităţii noastre şi încrederea pe care am simţit-o din partea 

dumneavoastră. 
Sper ca noul an 2015 să vă aducă mai multe satisfacţii, împlinirea tuturor 

năzuinţelor şi multă sănătate şi fericire alături de cei dragi. 
Vă doresc să aveţi parte de un an nou fericit ! 

LA MULŢI ANI ! 
 

Tiberiu Iacob Ridzi 
Primarul municipiului Petroşani 

Dragi cetăţeni ai Vulcanului,  
Încheiem anul 2014 cu mulţumirea că  

am reuşit să facem paşi înainte pentru dezvoltarea 
oraşului nostru şi că am reuşit să închegăm o relaţie 

solidă între membri comunităţii noastre. 
Sunt convins că 2015 va aduce noi progrese 
 în ţelul nostru comun de a face municipiul  
Vulcan un oraş frumos, demn de vremurile  

pe care le trăim. 
Vă doresc un an nou fericit, cu multe îămpliniri ! 

LA MULTI ANI ! 
Ing. Gheorghe Ile 

Primarul municipiului Vulcan 

Fie ca Noul An 2015 să vă aducă numai clipe 
de bucurie şi un început plin de speranţe ! 

 

LA MULTI ANI ! 
 
 

Director general 
Apa Serv Valea Jiului 

Costel Avram 

 

Conducerea INCD INSEMEX 
Petroşani mulţumeşte tuturor 

colaboratorilor săi, partenerilor şi 
întregului colectiv pentru activitatea 

din anul 2014.  
Noul an 2015 să vă găsească sănătoşi  

şi bucuroşi, iar tot ceea ce vă doriţi  
să vi se împlinească. 

 
 

Dr.ing. George Artur GĂMAN 
Director general  

INCD INSEMEX Petroşani 

 
Noul an 2015 să vă aducă  

sănătate, linişte, bucurii şi speranţe  
de mai bine. 

LA MULŢI ANI ! 
Dănuţ Buhăescu 

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

Consiliul local de la Petrila a stabilit că în 2015 nu 
se vor modifica taxele şi impozitele locale 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Consilierii petrileni au aprobat în 
ultima şedinţă din acest an, 9 
proiecte de hotărâre, alte două 
iniţiative legislative locale fiind 
amânate, iar unul fiind retras de pe 
ordinea de zi de primarul Ilie 
Păducel. 
 
Printre cele mai importante decizii 
luate de Consiliul Local al orașului 
Petrila la această şedinţă  se 
numără cele legate de cuantumul 
taxelor şi impozitelor locale. 
Consilierul local PNL, Doiniţa 
Maria Bălănesc spune că anul 
2015 nu va aduce majorări ale 
taxelor şi impozitelor locale, care 
vor rămâne în acelaşi cuantum ca 
şi în acest an. ”Mă bucur că atât 
Executivul Primăriei Petrila cât şi 
Consiliul local înţeleg că nu 
trebuiesc puse biruri în plus pentru 
cetăţenii Petrilei. Salut decizia 
Consiliului local, căreia i-am 
subscris și eu, de a păstra 
nemodificate impozitele şi taxele 
locale pentru anul 2015. Cred că, 
în același timp, o măsură bună 
pentru toată lumea este şi aceea 
potrivit căreia nici taxele minime de 
licitaţie şi nici taxele de închiriere 
nu vor suferi modificări”, spune 
consilierul local Doiniţa Maria 
Bălănesc. 
 
Acelaşi consilier local s-a arătat 
interesat în amănunt de proiectul 
prin care este aprobată 

achiziţionarea prestărilor de servicii 
de registratură, curăţenie, 
întreţinere şi pază pentru Spitalul 
de la Petrila, contract care se 
derulează cu societatea locală de 
gospodărie, EDIL URBAN SERV 
SA PETRILA. Consilierul liberal 
Doinia Bălănesc a dorit să afle 
dacă în acet  contract sunt 
prevăzute şi costuri suplimentare 
pentru anul 2015. Răspunsul 
directorului firmei, dl.Costache, a 
fost că la cheltuielile de salarizare 
vor exista rectificări pozitive, ca 
urmare a modificărilor legislative 
privind salariul minim pe 
economie.  Sume mai mari au fost 
prevăzute și la capitolul de 
cheltuieli cu materiale igienico-
sanitare, pentru care există 
solicitări mai mari. 
 
Similar, Consiliul local Petrila a 
aprobat achiziţionarea prestărilor 
de servicii de întreţinere a 
Popicariei pentru o perioadă de un 
an. În acest sens, s-a stabilit ca 
administratorul Popicăriei, dl. 
Dobrică Marcel, se va ocupa şi de 
închirierea acesteia, taxele 
aferente urmând să fie stabilite, la 
propunerea consilierului local 
Marius Heljiu într-o şedinţă viitoare 
a CL Petrila. 
 
Consiliul local de la Petrila a 
aprobat şi amplasamentul solicitat 
de CNI pentru construcţia unui 
bazin de înot  didactic,  similar 
celui care funcționează deja la 

Petroşani. Acesta va fi construit în 
curtea Şcolii generale nr.5 din 
Petrila şi va avea o suprafaţă de 
880 mp. 
 
Din motive obiective, Consiliul local 
Petrila a fost nevoit să revoce o 
hotarâre de Consiliu care 
prevedea  executarea 
unor  reparatii la mai multe drumuri 
auto-forestiere . Motivul acestei 
decizii a fost generat de faptul că 
nu s-au mai putut obține sumele 
necesare de la Romsilva. 
 
Primarul orașului Petrila a decis 
amânarea unor proiecte prevăzute 
iniţial în ordinea de zi a şedinţei de 
astăzi a CL Petrila. Unul dintre 
acestea viza aprobarea 
amplasamentului pentru 
construcţia de locuinţe sociale în 
strada Parângului deoarece 
administraţia locală nu a reuşit să 
pună la dispoziția consilierilor o 
harta bine haşurată, pe care să se 
poata identifica uşor unde este 
situat terenul. Hotărârea a fost 
considerată de asemena 
incompletă deoarece nu avea 
trecută în mod clar suprafața care 
se solicita aprobării și datele de 
identificare. 
 
Celălalt proiect amânat viza 
aprobarea amplasamentului pentru 
constructia de locuinţe destinate 
medicilor şi personalului care vor 
activa în cadrul Ambulatoriul de la 
Spitalul din Petrila. Primarul Ilie 

Păducel a explicat că, în acest fel, 
ar putea atrage mai uşor medici 
care sa accepte să lucreze în 
oraşul Petrila.  Bunele intenţii nu 
exclud însă respectarea 
prevederilor  legale cu privire la 
acest obiectiv, astfel că pentru 
lipsa unor informaţii concrete 
privind suprafaţa de teren solicitată 
pentru construcţia acestor 
apartamente şi  datele de 
identificare ale  amplasamentului, 
au condus la amânarea proiectului 
pentru o altă şedinţă în care 
reprezentanţii Primăriei să vină 
ceva mai bine pregătiţi. 
 
Dincolo de relaţiile mai mult sau 
mai puțin bune pe care le-au avut 
consilierii petrileni și primarul Ilie 
Păducel în cursul acestui an, 
având în vedere că aceasta a fost 
ultima întrevedere din 2014 a 
Consiliului local Petrila, primarul și 
consilierii au încheiat şedinţa într-o 
atmosferă de sărbătoare, urându-şi 
de bine pentru anul care vine. 
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Municipalitatea din Vulcan încheie anul în forţă cu un nou 
proiect major de infrastructră dus la bun sfârşit 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Proiectele de modernizare a 
infrastructurii de transport şi 
utilităţi publice au continuat şi în 
anul 2014 la Vulcan. S-au 
asfaltat străzi, s-au amenajat 
parcări, s-au modernizat 
trotuare... 
 
La final de an, administraţia 
locală din Vulcan a reuşit să 
tragă linie şi să recepţioneze şi 
un alt mare proiect de investiţii 
care aduce unul dintre 
cartierele mărginaşe ale 
oraşului “în rândul lumii”. 
Început încă din 2008, la 
iniţiativa primarului municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile, proiectul 
privind introducerea reţelelor 
publice de canalizare în 
cartierul Colonia de Jos a 
întâmpinat numeroase 
probleme, în mod special legate 
de obţinerea finanţărilor 
necesare.  
 
Lucrarea a fost demarată în 

decembrie 2009, fiind finanţată 
iniţial prin O.G. nr. 7/2006 
privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii 
din spaţiul rural. Ulterior 
finanţarea s-a derulat prin 
programul Naţional e 
Dezvoltare Locală, aprobat prin  
2013. Fondurile alocate pentru 
această lucrare au provenit de 
la Guvernul României. 
 
Din fericire, săptămâna trecută 
a venit şi vestea bună că 
lucrările au fost finalizate, 
autorităţile locale de la Vulcan 
efectuând, la faţa locului, 
recepţia finală a lucrărilor. 
“Acest proioect privind 
canalizarea şi epurarea apelor 
uzate în Colonia de Jos 
Primăria ne găseşte în situaţia 
de a încheia anul 2014 cu încă 
o lucrare majoră finalizată. Am 
derulat, zilele acestea 
procedura de recepţie a lucrării 
de investiţii intitulate „Realizare 
alimentare cu apă, canalizare 
pluvială şi menajeră în coloniile 

din municipiul Vulcan”. Vreau 
să le mulţumesc, ca de fiecare 
dată, tuturor celor care s-au 
implicat în acest proiect, de la 
echipa noastră din Primărie, 
Consiliului local, 
reprezentanţilor firmei care a 
executat proiectul (MASA 
ADRIGELA) şi tuturor 
cetăţenilor din zonă care ne-au 
sprijinit pe parcursul derulării 

investiţiilor”, a declarat primarul 
Gheorghe Ile.  
 
Odată cu finalizarea acestui 
proiect, cetăţenii din Colonia de 
Jos vor avea parte de servicii 
moderne de canalizare, acesta 
find un prim pas important 
pentru modernizarea acestei 
zonă sărace din municipiul 
Vulcan.  

200 de copii din Petroşani au avut un Crăciun 
fericit prin solidaritatea comunităţii locale 

    Tiberiu VINŢAN 
 
Asociaţia Casa Pro Urbis din 
Petroşani a reuşit să finalizeze cu 
succes şi ediţia din acest an a 
proiectului social-umanitar intitulat 
“Fabrica lui Moş Crăciun”. Graţie 
generozităţii cetăţenilor din 
comunitatea locală a 
Petroşaniului, din donaţiile 
colectate timp de o săptămână de 
voluntarii asociaţiei la cortul din 
faţa Primăriei, s-au putut realiza 
peste 200 de pachete cu alimente, 
haine şi jucării pentru copiii 
nevoiaşi din această localitate.  
 
Preşedintele Asociaţiei Casa Pro 
Urbis, Eduard Wersanski se 
declară foarte mulţumit de 
succesul acestei acţiuni care a 
demonstrat, încă o dată, că 
oamenii din comunitatea 
Petroşaniului dovedesc 
solidaritate cu cei nevoiaşi ori de 

câte ori se impune acest lucru. 
“Dragi prieteni, am încheiat cu 
bine şi ediţia de anul acesta a 
acţiunii caritabile Fabrica lui Moș 
Crăciun. Cu ajutorul vostru, al 
tuturor, am reuşit să ne atingem 
ţinta de a pregăti pachetele 
necesare pentru Crăciun, pentru 
toţi copiii vulnerabili social. 
Mulțumim tuturor celor ce au 
răspuns chemării noastre şi vă 
dorim tuturor ca Anul Nou să vă 
găsească în pace şi bucurie, cu 
sufletele larg deschise, dăruitori şi 
plini de iubire pentru semeni în 
continuare”, a spus Eduard 
Wersanski. 



8 CULTURĂ 

    Lucian ISPAS 
 
Scriitorul Ioan Velica a împlinit 60 de ani şi a 
fost omagiat de Biblioteca Judeţeană „Ovid 
Densuşianu”, care a organizat, la Salle d’Or din 
incinta Deva Mall, un eveniment cultural dedicat 
acestuia. Tot cu acest prilej, a fost lansată şi 
biobibliografia scriitorului Ioan Velica, realizată 
de Biblioteca Judeţeană. „Ne-a făcut o mare 
plăcere să-i urăm şi să-i cântăm „La mulţi ani” 
împreună cu Corala Parohiei „Bunavestire” din 
Deva, sub bagheta dirijorului Gelu Onţanu-
Crăciun, care în finalul acţiunii a susţinut şi un 
recital de colinde”, a declarat Ioan Sebastian 
Bara, managerul Bibliotecii Judeţene „Ovid 
Densuşianu”. 
 
În semn de preţuire şi recunoştinţă Biblioteca 
Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva 
i-a acordat scriitorului Ioan Velica o Diplomă de 
excelenţă pentru prezenţa remarcabilă în viaţa 
culturală a Văii Jiului şi a judeţului Hunedoara. 
„Deşi de formaţie tehnică, inginer, domnul Ioan 
Velica a manifestat din cea mai fragedă tinereţe 
aplecare către literatură, muzică, teatru, către 
numismatică, sport, înşiruirea este lungă şi ea 
demonstrează profilul de intelectual autentic al 
domniei sale”, a mai spus Bara. 

Ioan Velica este un nume binecunoscut în viaţa 
literară şi culturală a judeţului Hunedoara, cu 
precădere în Valea Jiului. S-a născut la 29 
decembrie 1954, la Cluj. Din 1957 se stabileşte 
cu familia în oraşul Petrila, colonia Lonea, unde 
tatăl său era miner. Şcoala primară o urmează 
la Lonea (astăzi Şcoala Generală „Ana Colda”) 
și Petroşani, unde absolvă şi Liceul Industrial 
Minier (astăzi Grupul Şcolar Minier „Dimitrie 
Leonida”). După terminarea liceului, după ce a 
renunţat la ideea de a da admitere la I.A.T.C. 
Bucureşti, a devenit student la secţia 
subingineri a Institutului de Mine Petroşani.  
 
Încă din anul 1969, din prima clasă de liceu, 
Ioan Velica începe o prestigioasă carieră 
artistică, fiind pe rând prezentator, actor 
momente vesele şi brigăzi artistice. A debutat 
pe scenă la vârsta de 11-12 ani, ca solist de 
muzică populară. A jucat în peste 400 de 
spectacole de revistă, satiră, umor, în 32 de 
piese de teatru, iar în anul 1980 a obţinut titlul 
de artist profesionist atestat gradul I în 
specialitatea prezentator-actor spectacole. A 
participat la spectacole de referinţă la 
Televiziunea Română. A fost şi director al 
Clubului Sindicatului EM Lupeni (1999-2006). A 
fost preocupat şi de sport, fiind preşedinte al 
Clubului Sportiv „Jiul” din Petroşani, şi a avut o 
pasiune pentru numismatică, fiind membru activ 
al Secţiei Numismatice Petroşani. O atenţie 
deosebită a acordat-o istoriei şi vieţii sociale, 
economice, culturale, sportive din Valea Jiului, 
devenind un autentic cronicar al acestei zone, 
graţie cărţilor pe care le-a publicat. A devenit, 
astfel, cel mai avizat şi prestigios documentarist 
al Văii Jiului, fapt recunoscut de forurile 
judeţene şi naţionale. 
 
De peste 20 de ani este prezent la toate 
manifestările cultural-artistice din cele şase 
oraşe ale Văii Jiului: Petrila, Petroşani, 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, în calitate 
de organizator, regizor, prezentator. 
 
Activitatea literar-publicistică a început-o la 
ziarul „Steagul Roşu” din Petroşani în 1985. 
Datorită spiritului satiric vehement i s-a interzis 

apariția în presă. Ulterior a colaborat la ziare şi 
reviste precum: „Zori noi”, „Relache”, „Matinal”, 
„Solstiţiu”, „Jurnalul Văi Jiului”, „Unda de şoc”, 
„Sport şoc”, „Arena”, „Sport-turism de Valea 
Jiului”, „Zona Specială”, „Exclusiv”, toate din 
Petroşani, „Meridian 23” din Lupeni şi 
„Detectivul”, „Justiţiarul” din Drobeta Turnu 
Severin, „Agora Literară” – Cluj Napoca. 
A debutat editorial în anul 1993, la Editura 
Destin din Deva, cu lucrarea Călătorie prin 
vârstele Văii Jiului, scrisă împreună cu Carol 
Schreter. Este unul din autorii Dicţionarul 
scriitorilor din Vale, alături de Ioan Lascu, Mihai 
Barbu şi Marian Boboc. 
 
Dintre lucrările mai importante menţionăm: 
Lupeni 29 – blestemul cărbunelui;Petroşaniul 
de altădată; D’ale vieţii (Schiţe şi publicistică); 
Exploatarea minieră Bărbăteni – 35 de ani de 
existenţă (1965-2000); Lupeni �77 – laboratorul 
puterii; Johnny Weissmuller, Greta Garbo şi 
Robert Taylor în… Parâng; Din amintirile unui 
oraş minier (Lupeni – mon amour); Vulcan. 
Schiţe monografice (colaborare); Minerul 
Lupeni – legendă continuă. 85 de ani de 
existenţă a echipei de rugby; Exploatarea 
Minieră Lupeni (1884-2004); Istoria 
Petroşaniului în date; Exploatarea Minieră 
Petrila – 145 de ani de exploatare continuă a 
cărbunelui (1859-2004) (coautor); Din amintirile 
unui oraş minier (Lupeni, mon amour) 
(coautor); Pagini din istoria evreilor din Valea 
Jiului; Paiaţa – schiţe umoristice; Pagini din 
istoria polonezilor din Valea Jiului; Pagini din 
istoria germanilor din Valea Jiului; E.M.Lonea – 
monografie 1873-2010 (coautor); Pagini din 
istoria maghiarilor din Valea Jiului; Pagini din 
istoria rromilor din Valea Jiului; Pagini din 
istoria fanfarelor din Valea Jiului; Octavian 
Goga: „Prin gura mea vorbeşte 
românismul” (coautor); Un tablou teatral într-un 
act de Iorgu Caragiali – o descoperire 
interesantă (coautor); România s-a cutremurat 
(Istoria cutremurului din 10 noiembrie 1940); 
Jurnal de pomană – schiţe umoristice; Carpe 
Diem – schiţe şi publicistică; Lexicon Valea 
Jiului (persoane, personaje, personalităţi). 
 

Vă mulţumeşte pentru încredere şi fidelitate  
şi vă urează un An Nou prosfer şi fericit. 

 
Preşedinte, 

Dumitru Răscolean 

Cronicarul Văii Jiului, scriitorul Ioan Velica a 
fost omagiat de Biblioteca Judeţeană din Deva 
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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 ! 

Un jurnalist din Valea Jiului îi solicită sprijin lui 
Klaus Iohannis pentru salvarea regiunii 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Redactorul şef al 
publicaţiei “Vocea Văii 
Jiului” i-a adresat noului 
preşedinte al României, 
Klaus Iohannis, o 
scrisopare deschisă în 
care îl informează 
asupra realităţilor 
prezente din Valea 
Jiului solicitându-i să 
intervină instituţional 
pentru salvarea Văii 
Jiului de la un 
deznodământ 
apocaliptic. 
 
“Ne adresăm 
Dumneavoastră cu 
încrederea în ”lucrul 
bine făcut”, noi toţi cei 
care v-am ales ca să ne 
reprezentaţi cu mândria 
”lucrului bine făcut” în 
actuala administraţie 
prezidenţială şi, din 
suflet vă rugăm, să vă 
aplecaţi asupra 
problematicii 
economico-sociale din 

zona Văii Jiului. 
Domnule preşedinte, 
salvaţi Valea Jiului de la 
dezastru”, scrie Leila 
Osman în scrisoarea 
adresată Preşedintelui 
României. 
 
Jurnalista face o des-
criere amănunţiotă a 
situaţiei în care se regă-
seşte în prezent Valea 
Jiului, dar prezintă şi 
câteva din “punctele 
tari“ ale acestei regiuni. 
“Poate că a sosit ceasul 
să spunem că Valea 
Jiului (care pe nedrept 
este marginalizată de 
25 de ani încoace și 
poartă pe umeri  
stigmatul mineriadelor - 
vă reamintim că minerii 
au venit prima dată la 
București în 28-29  
ianuarie 1990, la apelul 
lansat de Ion Iliescu, 
pentru a opri conflictul 
dintre FSN și opoziția 
politică, ulterior nu a 
mai recunoscut nimeni, 
nimic!) merită să fie  
reconsiderată și să-și 

găsească locul în  
România lucrului bine 
făcut. Cu speranța că 
vă veţi apleca asupra 
problemelor  
economico-sociale ale 
Văii Jiului, vă  
mulţumim“, încheie 
Leila Osman scrisoarea 
către Preşedintele 
României, scrisoare pe 
care o puteţi citi integral 
în ediţia electornică a 
ziarului nostru.  

IMPORTANT ! - PRIMA EDIŢIE DIN 2015 
Următorul număr al ziarului AFACERI ÎN VALEA JIULUI 

(priuma ediţie din noul an 2015) va apărea pe piaţă  
LUNI, 12 IANUARIE 2015 
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     Tiberiu VINŢAN 
 
Fiţi sinceri şi recunoaşteţi, de 
câte ori - privind de pe  
ferestrele cu termopan, pe care 
nici măcar promoroaca nu se 
mai lipeşte ! - nu vă e dor de 
iernile copilăriei ? Acele ierni în 
care, înfofoliţi cu căciulă, 
mănuşi şi fular de lână, cu  
câteva rânduri de haine pe 
dedesubt, trăgeam de săniuţele 
noastre din fier forjat şi lemn de 
brad, pe uliţele copilăriei, prin 
nămeţii dintre blocuri sau pe 
câte o coastă invadată de copii 
gălăgioşi şi zburdalnici, ca în 
poeziile lui Coşbuc. 
 
Pentru mulţi, astăzi, acele  
vremuri par doar de poveste. O 
frumoa-să poveste pe care  
binefacerile societăţii moderne 
pare să ne fi răpit orice  
posibilitate de a o putea retrăi 
sau de-a o putea arăta copiilor 
noştri. În oraşe, zumzetul 
săniilor cu zurgălăi este înlocuit 
de clacsoanele nervoase ale 
şoferilor grăbiţi; pârtiile au  
dispărut sub asaltul urbanistic, 

fiind înlocuite de alte case,  
blocuri, magazine sau cimitire. 
Nici măcar rost de bulgăreală 
nu prea se arată cu o zăpadă 
care, când e prea fleoşcăită, 
când e îngheţată bocnă. 
 
Cu toate acestea, pentru noi, 
cei din Valea Jiului, Dumnezeu 
a lăsat un loc în care toate 
aceste bucurii ale iernilor  
copilăriei mai pot fi trăite la 
aceeaşi intensitate. Este un loc 
în care timpul pare să se fi oprit 
în loc şi iarna pe uliţă are  
acelaşi farmec pe care, sunt 
sigur, cu mare plăcere, vi-l 
aduceţi aminte. Acest loc, pe 
care vă invit să-l vizităm  
împreună, în reportajul nostru 
din această săptămână, e la 
doar o aruncătură de băţ de 
“lumea civilizată”, la capătul 
satului momârlănesc Câmpu lui 
Neag, în locul cunoscut drept 
Cheile Buţii, Câmpuşelu şi 
Câmpu Mielu. La Câmpu lui 
Neag timpul merge după  
cărindarul cel vechi, bătrânesc 
care rânduieşte lumea după 

soare, cântatul cucului şi urcatul 
oilor la munte… 
 
Tot aşa, călătorul care  
poposeşte pe aceste locuri în 
vremurile acestea de iarnă are 
bucuria de a-şi regăsi, aidoma, 
toate poveştile copilăriei. 
Poveştile în care iarna e iarnă, 
cu omăt alb, pufos şi numa’ bun 
de adunat bulgări în palme ori 
de croit derdeluş pe coastele 

domoale de pe fânaţe, între 
brazi încărcaţi de promoroacă şi 
clăi galbene, ninse. Aici, în 
Câmp, chiar dacă “drumul lui 
Băsescu” a atras ca un magnet 
oameni cu dare de mână care 
şi-au ridicat cabane şi vile la 
poalele Retezatului, chiar dacă 
motoarele maşinilor de teren 
torc anevoios la deal şi la vale 
pe drumul săpat între munţi, pe 
malul Jiului de Vest, până 
aproape de izvoarele acestuia, 
timpul pare să se fi oprit totuşi 
în loc pentru a le aminti celor ce 
vin să-şi petreacă un frumos 
sfârşit de săptămână pe aceste 
meleaguri, de frumuseţea  
iernilor copilăriei.  
 
Departe, la mai bine de 40 de 
kilometri de centrul urban al Văii 
Jiului şi la mai bine de 10  
kilometri de cel mai apropiat 
sat, cătunul Câmpuşelului se 
deschide ca o fereastră spre o 
lume demult uitată. Nici nu e de 
mirare că aici, mai ales la sfârşit 
de săptămână, vin sute de 
copii, însoţiţi de părinţi şi bunici, 
pentru o zbenguială voioasă în 
omăt şi pentru câteva ture de 
săniuş pe derdeluşul improvizat 
la poalele Retezatului. Nu în-
cape vorbă şi nu-i nici chip de 
îndoială că aici, la Câmpuşel, 
iarna se trăieşte la fel ca-ntr-o 
poveste. 
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Dincolo de poveste, nu e rău să 
ştiţi că aici, unde se află  
principala poartă de intrare în 
Munţii Retezat, popasul turistic 
nu înseamnă doar zăpadă, ci şi 
plăcerea de a fi oaspete al 
oamenilor locului. La Cabana 
Retezat ori la Cabana Ceile  
Buţii, cele mai cunoscute  
complexe de cazare din zonă, 
gazdele sunt pregătite să-şi 
mulţumească oaspeţii după 
toate gusturile. Şi pe ale celor 
ce doresc să-şi amintească 
trăirile neasemuite ale vieţii la 
ţară, cu focul trosnind în sobe şi 
cu pricoiţa în spinare, dar şi ale 
celor care s-au deprins  
ireversibil de viaţa în spaţii largi, 
cu încălzire centrală şi baie de 
lux în preajma dormitorului. Aşa 
au reuşit gazdele din Câmpu lui 
Neag să-şi mulţumească toţi 
oaspeţii. “Am trasformat un 
spaţiu pustiu într-un loc primitor 
în care vă întâmpinăm cu o 
cană de vin, cu găteli româneşti 
şi cu bucurie în suflet. Puteţi să 
zăboviţi oricât, căci la noi  
calendarul a rânduit timpul  
numai cu ceasuri bune şi  
norocoase ! Şi de mai bine de 
un deceniu, apele şi pădurile 
noastre le povestesc călătorilor 
de prin toate părţile legendele 
munţilor Retezat ! Vă aşteptăm 
pe la noi şi mult ne-om bucura 
de cinstea pe care ne-o  
adu-ceţi”, grăiesc gazdele, în 
cel mai pur şi cel mai simplu 
grai momârlănesc. 
  
Nu doar cabanele şi cabanierii 
sunt gazde primitoare în satul 
de la capătul Văii Jiului. La 
orişice poartă veţi fi bătând, de 
la Uricani la Valea de Brazi şi 
până hăt dincolo de Buta şi 
Câmpu lui Neag, din ocol nu se 
vor slobozi câinii, ci vă vor 
întâmpina oameni primitori,  
bucuroşi de oaspeţi, gata să vă 
aşeze la loc de cinste în jurul 
mesei lor, la un cârnaţ afumat, 
o gură de slană cu brânză şi 
ceapă şi, musai ca de bună 
voie, un păhăruţ de pălincă 

dreasă cu un trânc de mere aşa 
cum numa’ momârlanii  
adevăraţi ştiu să le facă. Veţi 
auzi de la aceşti oameni 
frumoasele poveşti ale  
Iorgovanului dar şi tristele 
poveşti cu oameni răi care,  
pentru puţin cărbune, au ras de 
pe faţa pământului unul dintre 
cele mai frumoase sate 
tradiţionale româneşti (Câmpu 
lui Neag), lăsând în locul  
acestuia o uriaşă văgăună de 
pământ pe care, după  
închiderea minei, autorităţile au 
umplut-o cu apă din Jiu dând 
naştere unui lac cu perspective 
de agrement. 
 
...La Câmpu lui Neag timpul 
merge după cărindarul cel  
vechi, bătrânesc, care  
rânduieşte lumea după soare, 
cântatul cucului şi urcatul oilor 
la munte ! De vă e dor de iernile 
copilăriei, de plăcerea jocului cu 
bulgării de zăpadă, de gustul 
pitei cu untură şi ceapă sau al 

ceaiului din mentă sălbatică, 
mergeţi, chiar şi pentru câteva 
ore, în paradisul de iarnă de la 
Câmpu lui Neag. 
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Ne reîntâlnim şi în 2015 ! 


