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Din punct de vedere cultural, anul 
2015 a început pentru scriitorul 
Valeriu Butulescu, probabil cel mai 
titrat scriitor contemporan din 
regiunea noastră, cu o nouă 
confirmare. Aceasta vine, de data 
aceasta, din Bulgaria, unde 
maestrul a obţinut un nou 
prestigios premiu internaţional, pe 
care urmează să-l ridice personal, 
în  aceste zile, la Sofia.  
 
Pentru că, prin întreaga sa carieră 
literară, face nu doar un mare 
serviciu promovării culturii române, 
ci şi zonei în care a ales să 
trăiască, apreciem că scriitorul 
Valeriu Butulescu merită să fie, 
primul “Premiant al săptămânii” din 
acest an. 

VALERIU BUTULESCU 
Scriitor 

Condiţii mai bune pentru o sănătate mai bună, la Vulcan 
Iniţiativa directorului Spitalului 
Municipal Vulcan, Cristina 
Baleia, de a înscrie proiectul 
privind modernizarea secţiei de 
Urgenţă în cadrul unei 
competiţii naţionale iniţiate de 
grupul petrolier Rompetrol s-a 
dovedit a fi cheia succesului 
pentru această investiţie 
necesară la unitatea 
spitalicească din municipiul 
Vulcan. 
 
“Proiectul îşi propune 
renovarea/reabilitarea unei părţi 
din Compartimentului de Primiri 
Urgenţe din cadrul Spitalului 
Municipiului Vulcan, în vederea 
realizării circuitelor funcţionale 
şi dotarea cu aparatură 
medicală a acestui 
compartiment. Astfel ne 
propunem renovarea vestiarelor 
pentru pacienţi şi personalul 
medical, cu respectarea 
circuitelor funcţionale renovarea 
spaţiului de depozitare 
montarea de tarchet pe o 

suprafaţă de 330 mp şi 
achiziţionarea unui ventilator 
portabil şi a unui 
electrocardiograf cu 12 canale. 
Din dorinţa de a responsabiliză 
şi conştientiză populaţia cu 
privire la prevenirea 
îmbolnăvirilor, vom promova 
proiectul cu ajutorul 
partenerului şi a voluntarilor 
prin informare şi educare”, a 
declarat directorul Spitalului 
Municipal Vulcan, Cristina 
Baleia. 
 
În cadrul proiectului au fost 
incluse acţiuni de conştientizare 
a populaţiei pe teme legate de 
sănătate. În acest sens au fost 
organizate mai multe seminarii 
susţinute de cadrele medicale 
de la spital pentru societatea 
civilă din Vulcan.  
 
Beneficiarul fondurilor primite 
de la firma Rompetrol, Spitalul 
Municipal Vulcan, prin 
conducerea acestuia, 

urmăreşte respectarea în 
totalitate a indicatorilor 
proiectului. Conform 
declaraţiei directoarei 
spitalului, Cristina Baleia, 
lucarările incluse în proiect 
vor avea ca rezultat un 
Serviciu de Urgenţe 
modern, standardizat, cu 
circuitele necesare unui 
spital pentru nivelul anului 
2015. 
 

Lucian ISPAS 
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Start în programul de reparaţii capitale şi modernizări 
la Spitalul de Urgenţă din Petroşani 
Anul 2015 consemnează, încă 
din primele sale zile, demararea 
unui proiect de investiţii nu doar 
de mare amploare, dar şi 
maximă necesitate la nivelul 
Văii Jiului. Este vorba despre 
proiectul care vizează execuţia 
de reparaţii capitale şi 
modernizări la corpul principal 
al clădirii Spitalului de Urgenţă 
din Petroşani.  
 
Primii bani aferenţi execuţiei 
acestui proiect deja au ajuns în 
conturile Spitalului, Ministerul 
Sănătăţii alocând la finalul 
anului 2014, suma de 60 de 
miliarde de lei vechi. Banii 
reprezintă o primă tranşă din 
valoarea de execuţie a 
proiectului, estimat la un 
necesar de 1400 de miliarde de 
lei vechi. Potrivit directorului 
unităţii medicale de la 
Petroşani, dr. Alin Vasilescu, cu 
banii primiţi la finele anului 

trecut au fost executate deja 
lucrările de înlocuire a 
tâmplăriei de la ferestrele şi 
uşile saloanelor medicale, cu 
geamuri şi uşi din termopan. O 
parte din bani au fost utilizaţi 
pentru achiziţionarea unor noi 
echipamente necesare 
activităţii medicale. Astfel, a fost 
achiziţionat un aparat de 
anestezie, două ventilatoare, 5 
monitoare, două aspiratoare 
branhice, un aspirator bloc 
operator şi o masă 
multifuncţională. 
 
Directorul SUP, dr. Alin 
Vasilescu speră că anul 2015 
va aduce noi alocări de fonduri 
pentru continuarea investiţiilor 
la Spital, în proiect fiind 
preconizat ca acestea să fie 
finalizate în termen de 4 ani. 
Investiţiile de la Spitalul de 
Urgenţă Petroşani vin ca o 
necesitate, având în vedere că 

din anii 70 nu au mai efectuate 
modernizări ale acestei unităţi 
medicale. Reamintim că în 
2014, administraţia locală de la 
Petroşani a reuşit modernizarea 
Ambulatoriului Spitalului, prin 
intermediul unui program 
finanţat din fonduri europene. 
 

Luminiţa VINŢAN 

Ce se întâmplă în 2015 cu mineritul Văii Jiului ? 
După un an 2014 mnarcat de 
foarte multe probleme legate de 
activitatea sectorului minier din 
Valea Jiului,  previziunile anului 
2015 nu par nici ele optimiste.  
 
În ceea ce priveşte Complexul 
Energetic Hunedoara, acesta ar 
putea activa în 2015 cu un nou 
statut şi anume acela de 
societate în insolvenţă. O 
decizie în acest sens urmează 
a fi pronunţată de instanţele de 
judecată, care vor începe în 4 
februarie, judecarea cererii de 
insolvenţă a CEH formulată de 
unul din principalii furnizori de 
echipamente miniere. Şi alte 
companii furnizoare de produse 
şi servici către CEH 
intenţionează să se adreseze 
instanţelor de judecată pentru 
executarea silită a CEH, care a 
acumulat datorii comerciale de 
peste 150 de milioane de lei.  
 
Declararea stării de insolvenţă 
a Complexului Energetic 
Hunedoara, care pe de o parte 

ar scuti compania de presiunea 
creditorilor şi de penalităţile 
aplicate pentru neplata la 
termen a impozitelor către stat, 
ar putea avea însă un efect de 
bumerang. Cu plăţile către 
furnizori suspendate, aceştia ar 
putea să renunţe la contractele 
cu CEH şi, astfel activitatea de 
la exploatările miniere (în mod 
special) dar şi de la cele două 

termocentrale ar fi serios 
periclitată. În plus, aplicarea 
programelor speciale de 
reducere a pierderilor generate 
de starea de insolvenţa nu doar 
că ar bloca veniturile salriaţilor, 
dar ar putea genera şi reduceri 
semnificative ale acestora.  
 
Chiar şi în situaţia în care nu va 
fi declarat în insolvenţă, CEH 

va avea de înfruntat un an cu 
foarte multe provocări.  
 
În ciuda problemelor, 
administratorii CEH îşi 
păstrează un optimism rezervat 
şi vorbesc despre noi angajări 
de personal la minele viabile 
din Valea Jiului, despre soluţii 
de optimizare a activităţii şi 
chiar despre investiţii, atât în 
sectorul minier cât şi în cel 
energetic. Compania studiază 
în continuare oportunitatea unei 
infuzii de capital privat, prin 
vânzarea unui pachet strategic 
majoritar de 51% din acţiuni 
către un investitor privat.  
 
Deocamdată, cert este doar 
faptul că, în 2015, CEH va pune 
în aplicare un nou Program de 
Concediere Colectivă, circa 650 
de salariaţi din cei 6500 urmând 
să plece din sistem, însă 
niciunul dintre aceştia nu va fi 
din sectorul minier. 
 

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

Am scăzut cu 2% dobânda la toate 
împrumuturile ! 

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

Artistul Ovidiu Pârâianu a pregătit un 
inel special pentru Prima Doamnă a 
României 
Artistul Ovidiu 
Pârâianu, cunoscut 
pentru lucrările sale de 
bijuterie în care 
utilizează simbolurile 
celor mai cunoscute 
opere brâncuşiene din 
Pantheonul Brâncuşi de 
la Tg. Jiu, a finalizat un 
inel special, pe care 
doreşte să-l ofere noii 
Prime Doamne a 
României, Carmen 
Iohannis. 
 
Inelul este realizat din 
aur, încrustat cu rubine, 
safire, briliante, dar 
după cum precizează 
artistul, cu mult suflet 
„brâncuşian” şi infinită 
pasiune. Inelul are 
forma mesei tăcerii, una 
din cele mai 
cunoascute opere ale 
maestrului Constantin 
Brâncuşi, pe care este 

aşezată o hartă a 
României. Ovidiu 
Pârâianu spune că îi va 
oferi acest inel soţiei 
Preşedintelui României, 

dacă evident aceasta 
va accepta cadoul 
artistului. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Cum văd caricaturiştii din Valea Jiului 
atacul terorist din Franţa 
Uciderea caricaturiştilor de la 
publicaţia franceză “Charlie Hebdo” 
drept răspuns la o serie de caricaturi 
care ridiculizau religia musulmană, 
pe care aceştia le-au publicat de-a 
lungul anilor a generat, firesc, o 
puternică emoţie în întreaga lume. 
Sute de caricaturişti de pe întregul 
mapamond au protestat prin ceea ce 
ştiu să facă cel mai bine faţă de 
atacul sângeros de la Paris. 
Evenimentul nu a trecut neobservat 
nici în Valea Jiului, unde trăiesc doi 
dintre cei mai cunoscuţi caricaturişti 
ai României contemporane.  
 
Ion Barbu a urmărit întregul curs al 
evenimentelor şi a postat pe pagina 
sa de facebook relatările originale 
ale unor mari publicaţii franceze 
asupra tristului eveniment petrecut la 
Paris. Într-un mod absolut original, 
Barbu şi-a schimbat fotografia de 
profil, în locul căruia a postat o 
grafică originală cu textul “Io mi-s 

Barbu”. La rândul său, Robert 
Hummel a realizat o caricatură 
specială (vezi imaginea de mai sus), 
publicată în presa locală. 
 

Lucian ISPAS Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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La Vulcan, anul 2014 a fost anul continuării proiectelor 
de dezvoltare 
Anul de care ne-am despărţit 
recent a fost unul în care 
municipalitatea din Vulcan a 
făcut noi paşi în dezvoltarea 
comunităţii locale. Lucrurile  
s-au succedat atât de intens 
încât până şi pentru primarul 
Gheorghe Ile este o adevărată 
provocare să-şi amintească de 
toate. Tocmai de aceea, o 
trecere în revistă amănunţită a 
realizărilor anului 2014 va fi 
făcută, după centralizrea tuturor 
informaţiilor de la funcţionarii 
Primăriei, în “Scrisoarea anuală 
a primarului”, care va ajunge la 
începutul acestui an în casele 
fiecăree familii din Vulcan.  
 
Până atunci, într-o succintă 
trecere în revistă a rezultatelor 
anului 2014, Gheoghe Ile 
apreciază că a fost un an bogat 
în activităţi şi lucrări, la fel ca şi 
cei predenţi. Chiar şi aşa, Ile 
spune că, dacă administraţia 
locală a Vulcanului ar fi 
beneficiat de mai mulţi bani la 
bugetul local, s-ar fi putut face 
mult mai multe investiţii 
necesare pentru oraş şi pentru 
cetăţeni.  
 
În opinia primarului municipiului 
Vulcan, cel mai mare succes în 
materie de investiţii publice, în  
anul 2014, este legat de 
proiectul de reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii din 
cartierul Cocoşvar. Deşi 
demarate spre finalul acestui 
an, lucrările au mers bine şi 
până la venirea iernii s-au făcut 
deja paşi importanţi în 
implementarea acestui proiect 
care va fi finalizat anul acesta. 
“Am spus şi repet că această 
lucrare, aşteptată de mult de 

noi toţi, rezolvă una din marile 
probleme ale Vulcanului şi 
răspunde unui important capitol 
din promisiunile pe care eu  
le-am asumat în faţa 
vulcănenilor”, spune Ile.  
 
La capitolul infrastructură 
rutieră, anul 2014 a fost unul cu 
mult mai multe realizări. Spre 
exemplu, tot anul trecut au fost 
finalizate lucrările la proiectul 
de modernizare a străzilor din 
cartierul Centru vechi şi a fost 
finalizat proiectul de 
modernizare a infrastructurii în 
cartierul Micro 3B. Tot în 2014 
s-au făcut asfaltări în Dealu 
Babii şi tot anul trecut a fost 
asfaltat drumul de acces spre 
Pasul Vîlcan.  
 
Un alt succes important în 
domeniul investiţiilor, în 2014, a 
fost finalizarea unor lucrări de 
extindere şi moldernizare a 
reţelelor de apă şi canalizare în 
municipiul Vulcan, cartierele 
Colonie, Cocoşvar, Coroeşti şi 

Crividia fiind racordate la 
reţeaua publică de canalizare.  
 
În atenţia administraţiei locale 
din municipiul Vulcan, educaţia 
şi sănătatea au constituit 
preocupări constante. Anul 
2014 a consemnat şi la acest 
capitol câteva investiţii 
semnificative în aceste domenii, 
investiţii care au avut la bază 
utilizarea de fonduri 
extrabugetare. Astfel, în a doua 
jumătate a anului trecut a 
demarat un amplu proiect de 
modernizare a Colegiului 
Tehnic “Mihai Viteazu”, graţie 
unui nou program european cu 
fonduri nerambursabile accesat 
de municipalitatea din Vulcan. 
Similar, prin câştigarea unei 
competiţii de proiecte iniţiate de 
grupul Rompetrol, a fost obţinut 
un grant prin care s-a 
modernizat serviciul de Urgenţă 
al Spitalului Muncipal.  
 
De asemenea, Gheorghe Ile 
remarcă faptul că “am fost 

prezenţi în viaţa spirituală, 
socială, culturală şi sportivă 
printr-un amplu program de 
manifestări, dar şi prin investiţii 
semnificative, repunerea 
cinematografului Luceafărul la 
dispoziţia comunităţii fiind un 
reper edificator în  acest sens.” 
 
Primarul municipiului Vulcan 
spune că toate aceste reuşite 
poartă amprenta unei colaborări 
excelente pe care a avut-o, pe 
tot parcursul anului, cu 
funcţionarii din aparatul de 
specialitate al Primăriei, cu 
membrii Consiliului local, cu 
liderii societăţii civile, ai 
mediului economic, social şi 
cultural, cu cea mai mare parte 
a cetăţenilor oraşului. În 
concluzie, Gheorghe Ile spune 
că “privind în ansamblu, anul 
2014 a însemnat un an al 
continuităţii programului de 
dezvoltare a comunităţii locale, 
fapt care deschide calea spre 
noi şi ambiţioase proiecte de 
dezvoltare şi în 2015.” 

Tiberiu VINŢAN 
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• Ploile torenţiale au lăsat Parângul în beznă; 
• Pesediştii se bat între ei pentru funcţia de 

viceprimar al municipiului Petroşani; 
• Gerul bobotezei a încins liniile telefonice ale Apa 

Serv Valea Jiului; 
• Promisiuni pentru o grădiniţă modernă la Lupeni; 
• CEH versus Gerom; 
• Cornul şi laptele. Reţeta unui an ratat; 
• Klaus Iohanis pregăteşte o întâlnire cu Obama; 
• TS3 atrage mii de turişti; 
• Complicitatea academicienilor. Câţi colegi are 

doctorul Ponta ? 
• 80% din chiriaşii statului sunt daţi în judecată la 

Petroşani; 
• PSD cere demisia lui Mircea Ioan Moloţ din 

funcţia de Preşedinte al Consiliului judeţean 
Hunedoara; 

• Tiberiu Balint joacă alba-neagra cu demisia din 
Consiliul judeţean Hunedoara; 

• Banii din excedentul bugetar, folosiţi pentru 
proiecte de dezvoltare, la Petroşani; 

• Valea ar putea da viitorul şef al Consiliului 
judeţean Hunedoara; 

• Noi locuri de muncă la Petroşani; 
• Rectificarea finalului de an a adus bani şi pentru 

primăriile hunedorene; 
• Serviciul de termoficare al Văii Jiului atribuit prin 

negociere directă. 
• De ce preferă oficialii din energie cărbunele de 

import ? 
• Jaf în pădurile din Parcul Naţional Retezat; 
• Castelul Corvinilor, destinaţia de top a judeţului 

Hunedoara în 2014. 
• Bila albă / Bila neagră; 
• Reportaj. Iarna pe uliţă la Câmpu lui Neag.  
• Reţeta bunicii; 
• De la lume adunate; 
• Citatul zilei; 
• Dor şi vers; 
• Video news; 

Zi de zi, aflaţi din sursă exactă şi credibilă ce se întâmplă în Valea Jiului şi 
în tot judeţul Hunedoara de pe situl cotidianului electronic Avântul liber. 

www.avantulliber.ro 

TITLURILE SĂPTĂMÂNII 

Senatorul Vochiţoiu cere 
Guvernului să atribuie structurilor 

minilare serviciul de deszăpezire 
Având în vedere situaţiile 
înregistrate în ultimii ani pe mai toate 
drumurile publice din România, din 
cauza proastelor servicii de 
deszăpezire, dar şi costurile uriaşe 
pe care autorităţile locale, judeţene 
şi centrale sunt obligate să le 
suporte pentru acestea, senatorul de 
Valea Jiului, Haralambie Vochiţoiu 
solicită Guvernului ca, din sezonul 
2015-2016 să analizeze, la modul 
cel mai serios, atriobuirea serviciilor 
de deszăpezire către Armată, 
Jandarmerie sau ISU. 
 
“În fiecare iarnă, la momentul 
agravării situaţiilor climaterice, 
zăpadă-viscol-ger, firmele ce au 
contracte cu CNADNR, consilii 
judeţene sau primării sunt depăşite 
de situaţie, astfel multe localităţi din 
România rămân izolate şi ceea ce 
este cel mai grav se pierd multe vieţi 
omeneşti. De fiecare dată în 
asemenea situaţii, singura soluţie 
este de a se apela la Armata 
Română, Jandarmerie sau 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă. Deszăpezirea unui 
kilometru de autostradă sau drum 
naţional a crescut în ultimii ani de 
peste patru ori, dar serviciile 
prestate au dezamăgit de fiecare 

dată.Având în vedere aceste 
aspecte, consider necesar a se face 
o analiză serioasă pentru ca în iarna 
2015-2016 să nu mai fie întâmpinate 
asemenea probleme, să fie reduse 
cheltuielile nejustificate, iar serviciile 
să fie prompte şi de calitate. Date 
fiind aceste considerente, vă rog  
să-mi răspundeţi dacă Armata 
Română, Jandarmeria sau 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă, împreună sau separat, pot 
prelua această activitate de 
deszăpezire pentru o mai bună 
eficienţă și pentru reducerea 
cheltuielilor”, explică Vochiţoiu într-o 
interpelare adresată Primului 
Ministru Victor Ponta. 
 

Lucian ISPAS 

PSD cere demisia lui Mircea Ioan Moloţ din 
funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean 

Considerând că, indiferent de soluţia pe care o va 
da justiţia cu privire la dosarul de corupţie în care 
este cercetat Mircea Ioan Moloţ, imaginea acestei 
instituţii este grav afectată, PSD cere demisia 
imediată a preşedintelui Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 
O cerere în acest sens a fost formulată, la şedinţa 
de astăzi a Consiliului Judeţean Hunedoara, de 
consilierul judeţean Ioan Ştaier, în numele grupului 
PSD din forul legislativ hunedorean. Ştaier spune 
că Moloţ nu-i mai poate reprezenta pe hunedoreni 
de pe această poziţie. Acesta mai apreciază că, 
prin demisia lui Mircea Ioan Moloţ, situaţia 
alambicată de la Consiliul Judeţean Hunedoara ar fi 
rapid lămurită odată cu organizarea de noi alegeri 
pentru funcţia de Preşedinte al CJH. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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URICANI 2014 - Punct şi de la capăt în modernizarea oraşului şi în 2015 
Considerat, în urmă cu câţiva 
ani drept “oraşul de la capătul 
Văii Jiului”, Uricaniul a reuşit, 
încet-încet să facă paşi decisivi 
spre devenirea sa drept o altă 
“poartă de intrare în Valea 
Jiului”. Acest deziderat este, de 
altfel, cel pe care şi l-a impus 
primarul Dănuţ Buhăescu încă 
din momentul în care cetăţenii  
l-au desemnat primar al 
localităţii, în urmă cu mai bine 
de un deceniu.  
 
Puţini credeau, la vremea 
respectivă, că Uricaniul - oraş 
aflat în plin declin economic, 
odată cu închiderea minelor de 
la Câmpu lui Neag şi Valea de 
Brazi şi a carierei de cuarţ de la 
Şiglău - va reuşi să-şi găsească 
un drum pentru viitor, chiar şi în 
condiţiile în care beneficiază de 
o poziţie geografică de invidiat. 
Ambiţios, energic şi încrezător 
în reuşită, Buhăescu a făcut, în 
toţi aceşti ani, paşi mari înainte.  
 
Este adevărat, încă multe 
lucruri nu merg aşa cum ar 
trebui în Uricani, oraşul este 
măcinat încă de sărăcie şi 
imaginea lui este încă ştirbită 
de clădirile cenuşii pentru care 
nu s-au găsit soluţii de 
reabilitare. Cu toate acestea, 
comparativ cu anii 90, prezentul 
găseşte oraşul Uricani tot  mai 
aproape de cerinţele unei 
frumoase aşezări montane 
europene.  
 
Numai în acest an, în această 
direcţie, administraţia locală a 
reuşit să finalizeze câteva 
proiecte europene de mare 

amploare. Cu bani europeni a 
fost finalizată infrastructura 
rutieră şi pietonală din centrul 
oraşului, de la un capăt la 
celălalt, proiectul incluzând şi 
câteva străzi adiacente. Tot cu 
bani europeni a fost 
modernizată Casa de cultură a 
oraşului, redevenită un punct 
de atracţie pentru locuitorii 
oraşului şi un centru de 
educaţie extraşcolară pentru 
tinerii din acest oraş. În scurt 
timp, urmează să fie finalizat un 
alt proiect realizat la Uricani cu 
bani europeni, în urma căruia 
oraşul va beneficia de un 
ambulatoriu medical de 
specialitate modern, atât din 
punct de vedere al amenajării 
cabinetelor, cât şi al 
echipamentelor medicale 
achiziţionate.  
 

Dincolo de aceste proiecte 
mari, care au implicat fonduri 
pe care, fără aportul UE şi al 
Guvernului României, 
administraţia locală din Uricani 
nu şi le-ar fi permis niciodată, 
primarul Dănuţ Buhăescu a 
reuşit să direcţioneze resursele 
financiare ale comunităţii locale 
şi spre alte proiecte mai mici, 
dar la fel de importante. În 
această categorie putem vorbi, 
spre exemplu, despre 
amenajarea de parcări, 
întreţinerea unităţilor şcolare, 
modernizarea terenurilor de 
sport, construcţia de noi 
locuinţe sociale sau finalizarea 
construcţiei noii catedrale 
ortodoxe care străjuieşte semeţ 
oraşul Uricani. 
 
Doar o simplă enumerare a 
proiectelor care au fost 
implementate la Uricani în anul 
2014 ar depăşi, în mod cert, 
spaţiul pe care-l putem aloca 
pentru această scurtă analiză. 
Mai modest ca de obicei, 
primarul Buhăescu, nu a vorbit 
foarte mult în 2014 despre 
realizările sale. El se declară 
însă convins că oamenii de 
bună credinţă au văzut ei înşişi 
tot ceea ce s-a făcut în Uricani 
în ultimul an. Altminteri, este 
evident că aşa s-a şi întâmplat, 
dacă avem în vedere faptul că, 
în cele două scrutinuri 
electorale care au avut loc în 

2014 în România (alegerile 
europarlamentare şi alegerile 
prezidenţiale) oamenii au mers, 
de fiecare dată, cu o majoritate 
considerabilă “pe mâna lui 
Buhăescu”.  
 
Primarul oraşului Uricani se 
declară mulţumit de ceea ce a 
reuşit să facă în anul 2014, însă 
chiar şi aşa consideră că era 
posibil mai mult. La capitolul 
nerealizări, Buhăescu îşi 
consemnează cu regret un 
singur lucru şi anume faptul că 
nu a reuşit să repornească anul 
acesta şantierul de construcţie 
al drumului spre Herculane.  
Aşa se face că obiectivul nr. 1 
pe care şi-l propune pentru anul 
viitor este legat tocmai de acest 
drum. Un drum a cărui 
finalizare poate aduce şansa la 
un viitor mai bun pentru 
uricăneni pentru mulţi ani  
de-acum înainte.  
 

Tiberiu VINŢAN 



8 ANALIZĂ 

Ianuarie Februarie 

Aprilie Martie 

Mai  Iunie 

* Apa Serv 
Valea Jiului 
a găzduit în 
premieră 
şedinţa de 
lucru a celor 
mai 
importanţi 
operatori 
regionali de 
servicii de alimentare cu apă potabilă din România. 
* PSD şi UNPR semnează un protocol de parteneriat local în 
judeţul Hunedoara. 
* Ministrul Energiei, Constantin Niuţă lansează semnale optimiste 
privind perspectivele mineritului carbonifer pentru următorii 100 
de ani.  

* Costel Avram este desemnat 
“Omul anului” în cadrul ediţiei a  
XV-a a Galei Premiilor Exclusiv. Alte 
peste 50 de personalităţi publice 
locale sunt premiate pentru 
activitatea din anul 2013. 
* Consilierul local David Benedekffy 
este reconfirmat în funcţia de 
preşedinte al UDMR Lupeni. 
* Tiberiu Iacob Ridzi renunţă la toate 
funcţiile deţinute în PDL, la 
conducerea organizaţiei din 
Petroşani fiind numit scriitorul 
Valeriu Butulescu. 
* Senatorul Haralambie Vochiţoiu îşi 
anunţă plecarea din PPDD în 
UNPR. 

* Municipalitatea 
din Vulcan 
redeschide, 
printr-un 
spectacol de 
gală, noua “casă 
a artelor” la fostul Cinematograf Luceafărul. 
* La Petroşani este inagurat cel mai modern Ambulatoriu medical 
din judeţ, modernizat cu fonduri europene. 
* Consilierul judeţean Adrian David cere, printr-o petiţie publică, 
ridicarea restricţiilor de circulaţie rutieră prin Defileul Jiului. 
* Omul de afaceri Stelian Zanet organizează în Parâng o tabără 
naţională de folk. 
* Reprezentanţii comunităţilor locale din Petroşani şi Varpalota 
(Ungaria) semnează protocolul de colaborare pentru anul 2014. 
* Sportivul Avram Iancu îşi anunţă intenţia de a traversa înot 
Canalul Mânecii.  

*  Actriţa Nicoleta Bolcă este distinsă cu tilul de “Cetăţean de 
onoare” al municipiului Petroşani. 
* Municipalitatea din Petroşani organizează prima ediţie a 
“Târgului florilor” în cadrul manifestărilor “Zilei Verzi”. 
* La Vulcan este finalizată etapa a II-a a proiectului privind 
modernizarea drumurilor din Centrul vechi al oraşului. 
* Are loc, la Lupeni, o nouă procesiune a “Drumului Crucii”. 

* Are loc la 
Câmpu lui Neag 
o nouă ediţie a 
tradiţionalei 
nedei 
momârlăneşti, 
evenimente 
similare fiind 
organizate în 
toate localităţile din Valea Jiului. 
* Insemex Petroşani aniversează 65 de ani de activitate. 
* Artistul fotograf Francis Nemeth prezintă la Casa Artelor din 
Vulcan o excepţională expoziţie de fotografie. 
* Primarul Dănuţ Buhăescu anunţă că investitorii chinezi caută 
oportunităţi de afaceri în  oraşul Uricani. 
* Autorităţile anunţă ca la Petroşani este prevăzută construirea 
celui mai mare complex acvatic din Transilvania. 

* Alegerile europarlamentare consemnează victoria categorică a 
PSD în Valea Jiului, cu 46,39% din voturi. Scoruri peste pragul 
electoral au mai obţinut PNL, PDL, PPDD şi candidatul 
independent Mircea Deaconu. 
* La Petroşani are loc o nouă ediţie a “Zilelor Municipiului”. În 
cadrul manifestărilor, 6 veterani de război şi fostul preşedinte al 
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, Ernesc Ulrich primesc titlul de 
“Cetăţean de onoare” al municipiului Petroşani. 
* Este sărbătorită, în toată Valea Jiului, Ziua Eroilor. 
* La Vulcan se desfăşoară cu succees concursul de talente “Fii 
star în ţara ta”. 
* Deputatul Monica Iacob Ridzi cere clasei politice, de la tribuna 
Parlamentului, reabilitarea minerilor şi susţinerea dezvoltării Văii. 
* Are loc la Vulcan, ediţia 2014 a “Nedeii vulcănene”. În cadrul 
evenimentului, colonelul Ilie Constantin şi artistul Francisc 
Nemeth primesc titlul de “Cetăţean de onoare” ai Vulcanului. 
* Se stinge din viaţă, la 78 de ani, prof.univ.dr.ec. Gheorgeh Ana. 
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Iulie 
* Are loc la 
Petroşani a 40-a 
expoziţie a 
colecţionarilor 
de insigne din 
România.  
* Dorin Gligor 
este ales 
vicepreşedinte al Consiliului judeţean Hunedoara, după 
constituirea unei noi majorităţi PNL+PDL. 
* Jurnalistul Ilie Pintea este trimis pentru a doua oară de Radio 
România în teatrul de operaţiuni militare din Afganistan. 
* ANI anunţă că deputatul Cristian Resmeriţă s-a aflat în stare de 
incompatibilitate pentru că şi-a angajat fratele la cabinetul său 
parlamentar şi solicită demiterea acestuia din Parlament. 
* Asociaţia Rosa Multiflora organizează la Petrila un colocviu 
naţional dedicat memoriei scriitorului Ion D. Sîrbu. 

August 

Septembrie Octombrie 

Noiembrie Decembrie 

* S-a stins din viaţă 
jurnalistul Ştefan 
Nemecsek, editorul 
celei mai longevive 
publicaţii 
contemportane din 
Valea Jiului.  
* Costel Avram anunţă că Apa Serv Valea Jiului este campion al 
utilizării fondurilor europene în România. 
* Au loc la Uricani, ample manifestări cultural-artistice şi sportive 
sub genericul “Zilelor Oraşului Uricani”. 
* Petroşaniul găzduieşte o nouă ediţie a festivalului naţional de 
folk dedicat memoriei artistei Tatiana Stepa. 
* Sindicatul Muntele organizează un miting pentru a trage un 
semnal de alarmă asupra situaţiei din minerit. 
* Tinerii din Petroşani cu rezultate sportive şi şcolare de excepţie 
sunt premiaţi de primarul Tiberiu Iacob Ridzi. 

* Fundaţia Ianza Art Inter Cultural organizează la Petroşani o 
nouă tabără de creaţie, cu artişti din ţară şi de peste hotare. 
* Municipalitatea din Vulcan implementează un sistem modern de 
taxare a parcărilor de pe bulevardul Mihai Viteazu. 
* La Apa Serv este semnat contractul de consultanţă pentru un 
nou proiect de dezvoltare pe fonduri europene, în valoare de 89 
milioane de euro. 
* Primarii Văii Jiului solicită conducerii Apa Serv să ia măsuri care 
să poată menţine preţul actual pentru apa potabilă. 
* La Uricani este finalizat cu succes proiectul european privind 
modernizarea sistemului rutier central. 
* Viceprimarul municipiului Petroşani, Dorina Niţă, îşi depune 
demisia din funcţie, optând pentru cariera universitară. 
* Teatrul din Petroşani montează piesa “Pragul albastru” de Ion 
D. Sîrbu, în memoria scriitorului al cărui nume îl poartă instituţia. 
* Primarul Uricaniului semnează la Salgotarjan actul de înfrăţire 
cu localitatea minieră din Ungaria. 

* La Vulcan, Ziua Internaţională a 
Turismului marchează derularea 
unei noi ediţii a festivalului “Castelul 
din Carpaţi”. 
* Apa Serv pune în funcţiune o nouă 
microhidrocentrală, la Vulcan.  
* Tiberiu Iacob Ridzi, primarul Petroşaniului, anunţă că a luat 
decizia de a se înscrie în UNPR. Gestul său este urmat şi de cîţiva 
consilieri locali, dar şi de soţia sa, deputatul Monica Iacob Ridzi. 
* Primarii Văii Jiului anunţă că-l susţin pe Victor Ponta pentru 
alegerile prezidenţiale.  
* Constantin Brânduşe revine în PNL, ca urmare a unei invitaţii 
primite din partea lui Costel Avram. 
* La Petroşani se desfăşoară o nouă ediţie a Târgului de Produse 
Tradiţionale.  
* Este dat în folosinţă noul drum judeţean modernizat cu fonduri 
europene, Vulcan-Pasul Vîlcan. 

* Cercetătorii de la Insemex obţin mai multe medalii de aur la 
salonul naţional Inventika 2014. 
* Jurnalistul Ilie Pintea este distins cu titlul de “Cetăţean de 
onoare” al oraşului Petrila. 
* Candidatul PNL Klaus Iohannis devine preşedinte al României, 
dar în Valea Jiului candidatul PSD Victor Ponta este creditat cu 
peste 50% din voturi în ambele tururi de scrutin. 
*  Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului judeţean 
Hunedoara, Mircea Moloţ şi Tiberiu Balint sunt arestaţi, fiind 
cercetaţi într-un dosar de corupţie instrumentat de DNA. 
* Vicepremierul Liviu Dragnea promite la Petroşani promovarea 
în Guvern a unui Program Integrat de Acţiune pentru Valea Jiului. 
* Tiberiu Iacob Ridzi semnează la Petroşani acordul de finanţare 
din fonduri europene pentru construirea unui atelier didactic la 
Complexul Economic Hermes. 
* La Petroşani este inaugurat noul bazin didactic de înot, un  
proiect iniţiat şi susţinut de primarul Iacob Ridzi. 

* La Vulcan şi Petroşani, au loc 
ample ceremonii şi manifestări 
publice dedicate Zilei Naţionale 
a României. Cele două localităţi 
se “întrec” şi în organizarea unor 
evenimente de Crăciun şi Anul 
Nou destinate cetăţenilor. 
* Este pus în funcţie, în Parâng, 
noul telescaun TS 3, care 
asigură accesul spre zona 
pârtiilor din satul de vacanţă Parâng. 
* Apa Serv recepţionează lucrările la modernizarea sistemului de 
canalizare din municipiul Petroşani.  
* Sfânta Varvara este desemnată Ocrotitoare Spirituală a 
municipiului Petroşani.  
* Primarul Dănuţ Buhăescu demisionează din calitatea de 
preşedinte al PSD Uricani.  
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Asociaţia Casa Pro Urbis mulţumeşte tuturor celor 
care s-au implicat în proiectul “Fabrica lui Moş 
Crăciun” 
Asociaţia Casa Pro Urbis 
mulţumeşte celor peste 350 
de donatori care au răspuns 
invitaţiei de a da din puţinul 
lor puţin, contribuind cu 
haine, jucării şi alimente 
pentru ca familiile nevoiaşe 
din municipiul Petroşani să 
aibă parte de sărbători 
fericite la finalul anului 2014.  
 
Mulţumirile noastre se 
îndreaptă în mod deosebit 
către INCD Insemex, SC Edy 
Ursu Comimpex SRL şi cele 
trei magazine chinezeşti din 
Petroşani, a căror generoasă 
contribuţie a fost de bun 
augur în succesul proiectului 
“Fabrica lui Moş Crăciun”. 
 
Apreciem implicarea şi 
sprijinul acordat acestui 
proiect de profesorii şi tinerii 
voluntari de la cele 4 Colegii 
şi două şcoli gimnaziale din 
Petroşani, dar şi celor de la 
Grădiniţa PP3. Apreciem de 
asemenea implicarea în 
acest proiect a asociaţiilor 
Caritas Petroşani, Crucea 
Roşie - Subfiliala Petroşani şi 

Pro Parâng, adresându-le 
tuturor mulţumiri călduroase. 
 
Nu în ultimul rând, mulţumim 
presei locale pentru suportul 
acordat în promovarea 
acestui proiect de succes al 
întregii noastre comunităţi 
locale. Dorim tuturor celor 

implicaţi în această reuşită 
un an mai bun, sănătate şi 
prosperitate.  
 
Totodată, garantăm că cele 
circa 300 de pachete ale 
“Fabricii lui Moş Crăciun” au 
ajuns la cei nevoiaşi, copii şi 
adulţi. 
 

Tiberiu Iacob Ridzi, 
Primarul municipiului 

Petroşani 
Eduard Wersanski, 

Preşedinte Asociaţia  
Casa Pro Urbis Petroşani 

- COMUNICAT DE PRESĂ -  

Alo, HCC !? Aveţi o 
reclamaţie publică ! 

Dincolo de calitatea sa de remarcabil 
scriitor şi de onoarea pe care ne-o face 
de a fi colaborator al publicaţiei 
noastre, domnul Gheorghe Niculescu 
din Uricani deţine, mai de voie, mai de 
nevoie, şi calitatea de abonat al 
serviciului de telefonie furnizat de firma 
HCC, fostă RDS.  
 
Dacă pentru multe din parteneriatele 
pe care le are, domnul Niculescu este 
mândru, nu acelaşi lucru îl putem 
spune despre relaţia sa cu amintita 
societate furnizoare de utilităţi. Ca orice 
plătitor de factură, distinsul abonat nu 
doreşte nimic altceva decât să fie 
respectat şi să poată beneficia de 
serviciile pe care le plăteşte. Numai că, 
potrivit unei plângeri, adresată în ultimă 
instanţă redacţiei noastre, domnul 
Niculescu spune că de mai bine de o 
lună, telefonul său fix este, vorba 
aceea, “mort”. După repetate sesizări, 
reclamaţii şi rugăminţi adresate 
operatorului de telefonie, care au 
rămas însă fără nici un rezultat, domnul 
Niculescu a decis să-şi facă publică 
problema, în speranţa că măcar de 
ruşinea de a fi daţi la ziar, cei de la 
HCC se vor mişca corespunzător.  
 
“Întrucât sunteţi componentul celei de-a 
patra puteri în stat, vă rog să uzaţi de 
acest fapt şi să mă ajutaţi spre a-i 
sensibiliza pe cei de la firma H.C.C., 
fostă R.D.S., care funcţionează în 
Uricani şi unde cotizez corect pentru 
serviciile şi deserviciile pe care mi le 
asigură în funcţionarea telefonului fix, a 
televizorului şi calculatorului. Vă 
informez că înaintea Crăciunului din 
2014 (cam cu o săptămână) mi-a 
dispărut tonul la telefonul fix şi, cu toate 
că am făcut zeci de intervenţii la 
personalul acestei instituţii şi la 
telefonul 0254560410, nimeni nu s-a 
ocupat de această problemă, deşi în 
contractul dintre părţi se angajau că 
rezolvă orice defecţiune în termen de 
24 de ore. Am început demersurile de 
a-i da în judecată, sperând la 
compensaţii materiale substanţiale dar, 
până atunci, vă rog să faceţi public 
modul în care această firmă înţelege 
să-şi respecte clienţii pentru a ştii şi 
ceilalţi abonaţi la ce să se aştepte. 
Până la rezolvarea problemei, îmi 
rezerv dreptul de a-i blestema zilnic, în 
speranţa că măcar bunul Dumnezeu îi 
va pedepsi aşa cum se cuvine”, ne 
scrie Gheorghe Niculescu.  
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Primăria Petroşani va folosi exccedentul bugetar al anului 2014 
pentru cofinanţarea proiectului european privind extinderea 
reţelelor publice de canalizare 
Administraţia publică locală a 
municipiului Petroşani a 
încheiat exerciţiul financiar al 
anului 2014 cu un excedent 
bugetar de 1143 de lei. Potrivit 
legii, excedentul anual al 
bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar, 
se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se 
utilizează, în baza hotărârilor 
autorităţilor deliberative, pentru 
acoperirea definitivă a 
eventualelor deficite ale 
secţiunii de funcţionare şi 
dezvoltare, după caz, la sfîrşitul 
exerciţiului bugetar.  

Întrunit la început de an în 
şedinţă extraordinară, Consiliul 
local al municipiului Petroşani a 
acceptat propunerea primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi ca sumele 
rezultate din excedentul 
bugetar al anului 2014 să fie 
utilizate pentru a acoperi o 
parte din cota de 2% aferentă 
municipalităţii pentru finanţarea 
lucrărilor la extinderea şi 
modernizarea reţelelor publice 
de apă şi canalizare, proiect 
derulat de Apa Serv, cu 
finanţare majoritară din fonduri 
europene nerambursabile. 
 

„Pentru contribuţia noastră la 
acest proiect major pentru 
comunitatea locală, am achitat 
deja 6 miliarde de lei vechi şi 
mai avem de plată încă 2 

miliarde, pe care, de 
asemenea, le vom achita”, a 
precizat Tiberiu Iacob – Ridzi.  
 

Lucian ISPAS 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

COMUNICAT 
 
SC Apa Serv Valea Jiului SA Petroşani comunică beneficiarilor 
săi din toate localităţile Văii Jiului, că le revine obligaţia asigurării 
termoizolaţiilor instalaţiilor de alimentare cu apă deţinute, pentru 
a evita problemele legate de îngheţarea acestora.  
 
În acest sens, vă rugăm să luaţi măsuri de protejare a căminelor 
de branşament, iar locatarii din imobilele de tip condominiu să 
asigure microclimatul corespunzător în casa scării, prin 
închiderea uşii de la scară sau, după caz, prin astuparea 
geamurilor sparte care pot duce la îngheţarea branşamentelor 
separate sau a instalaţiilor comune de alimentare cu apă. 
 
Vă mulţumim.  
 

Conducerea Apa Serv Valea Jiului 
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Staţiunea turistică Straja Lupeni 
a devenit deja, de câţiva ani 
buni, una dintre cele mai 
atractive destinaţii de vacanţă, 
pentru mii de români şi, fapt 
absolut îmbucurător, pentru tot 
mai mulţi turişti străini. Puţini 
sunt însă aceia care ştiu că, 
până să ajungă aici, Straja a 
trecut prin numeroase 
transformări, prin investiţii 
enorme şi a avut nevoie de 
construirea unei imagini care 
să-i contureze statutul de 
destinaţie turistică atractivă. 
 
Dacă în circa 15 ani de zile, de 
când este cunoscută drept 
destinaţie de vacanţă, numărul 
turiştilor care vin în Straja a 
crescut de la câteva zeci la 
câteva mii, acest lucru i se 
datorează, în mod absolut 
incontestabil, în primul rând, 
omului de afaceri Emil Părău şi, 
mai apoi, unuia dintre veteranii 
Salvamontului din România, 
George Resiga. 
 
Emil Părău, multiplu laureat al 
titlului de “cel mai bun investitor 

în turism din Valea Jiului”, 
considerat de mulţi drept 
“părintele” staţiunii Straja îşi mai 
aduce aminte că, în urmă cu 
aproape 20 ani, când şi-a 
transformat propria căsuţă de 
vacanţă de la munte în “Cabana 
Montana”, Straja nu exista ca şi 
destinaţie turistică pe harta 
României. “Primii mei turişti au 
fost nişte studenţi din 
Timişoara, pe care i-a adus la 
cabana mea, aflată încă, la 
vremea respectivă (4 februarie 
1996), în construcţie, profesorul 
Bădiaş” îşi aminteşte Milu 
Părău primii săi paşi din ceea 
ce avea să devină o afacere de 
mare succes, pentru el şi pentru 
Valea Jiului. “Faptul că s-au 
simţit bine la noi, că au avut 
parte de cazare şi servicii la un 
preţ bun, i-a determinat pe acei 
studenţi să revină an de an, de 
atunci, la Straja. Mai mult, ei 
sunt cei care au dus vorba mai 
departe, despre Straja, şi aşa  
s-au pus bazele turismului în 
Straja” spune Părău. 
 
Astăzi, după aproape două 
decenii de la momentul descris 
de Emil Părău, staţiunea din 

munţii Vâlcanului este una 
dintre cele mai căutate din Sud-
Vestul şi Centrul ţării. Oficial, 
capacitatea de cazare este de 
circa 3.000 de locuri în 210 
cabane, case de vacanță, 
pensiuni şi vile. Dintre acestea, 
aproape 40 au fost clasificate la 
1,2 sau 3 stele, Straja fiind 
declarată staţiune de interes 
local în anul 2002.  
 
Aici funcţionează, în sezonul 
turistic de iarnă 12 pârtii de 
schi, unele fiind echipate cu 
instalaţii de nocturnă, ceea ce 
face posibilă utilizarea acestora 
până la ore târzii din noapte. 
Domeniul schiabil din Straja 
însumează acum 26 de 
kilometri de pârtii de schi pentru 
toate categoriile de dificultate, 
toate dotate cu instalaţii de 
teleschi iar unele dintre acestea 
cu instalaţii de nocturnă.  

 



13 REPORTAJ 

Nu doar practicarea sporturilor 
de iarnă reprezintă însă  astăzi, 
punctele de atracţie din Straja.  
 
Aici, datorită aceluiaşi investitor 
Emil Părău, se numără o serie 
de alte obiective demne de a fi 
văzute. Iar ceea ce este şi mai 
interesant este că fiecare dintre 
aceste obiective are o poveste 
aparte. O poveste de viaţă, o 
poveste de suflet. Una dintre 
acestea este şi cea a imensei 
“Cruci a Eroilor” ridicată la 
Straja după modelul celei din 
Caraiman. Legenda spune că, 
în timpul Primului Război 
Mondial, un batalion întreg de 
armată a dispărut fără urmă în 
aceşti munţi. Tot legenda mai 
spune că, de atunci, an după 
an, pe muntele Straja cel puţin 
un om îşi pierdea viaţa. În 
1996, un bec din cabana 
“Montana” s-a ars, în interiorul 
acestuia apărând semnul unei 
cruci. La sfatul călugărilor de la 
Sfânta Mănăstire Lainici, Emil 
Părău, împreună cu alţi 
cabanieri şi cu minerii de la 
mina Lupeni au ridicat, la cota 
1550, pe o stâncă, o cruce din 
metal înaltă de 9 metri, în 
memoria ostaşilor români care 
s-au săvârşit pe aceste 
meleaguri. În mod la fel de 
misterios, odată cu ridicarea 
Crucii, nu au mai fost 
înregistrate decese la Straja iar 
staţiunea a fost cuprinsă de o 
dezvoltare uimitoare. “În mod 
categoric a fost un semn de la 

Dumnezeu” - spune Emil 
Părău, om cu credinţă în 
Dumnezeu. 
 
Tot de numele acestui investitor 
se leagă construirea unui 
frumos lăcaş monahal, devenit 
loc de pelerilaj pentru sute de 
credincioşi care, an de an, urcă 
pe jos, din centrul Lupeniului 
până la schitul Straja, purtând 
pe umeri o cruce de 5 metri şi 
peste 200 de kilograme, în cea 
mai cunoscută procesiune a 
“Drumului Crucii” din România. 

Şi tot printre punctele de 
atracţie ale staţiunii Straja se 
numără ursul Baloo, devenit 
deja un “cetăţean de onoare” al 
staţiunii. Ursul Baloo a fost 
crescut de veteranul 
cabanierilor de la Straja, Martin 
Domokos, de aproape 15 ani şi 
a devenit un simbol al staţiunii 
şi un prieten al copiilor.  
 
Aşa cum, în mod categoric, nu 
există turist care să fi venit la 
Straja şi să nu-l cunoască pe 
George Resiga. Şeful 

Salvamontului din Straja, 
George este unul dintre 
veteranii salvatorilor montani 
din România, cu o vechime de 
peste 30 de ani în domeniu, un 
om care nu doar că-ţi inspiră 
încredere şi siguranţă, ci este şi 
o veritabilă “carte de istorie”, un 
iscusit povestitor al snoavelor şi 
tradiţiilor din Valea Jiului.  
 
Poftiţi de vă convingeţi ! La 
Straja.  

 
Tiberiu VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Părerea mea este că 
aceasta este părerea 

lui.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
– Puişor, dă-i un pupic domnişoarei şi 
du-te la culcare! 
– La culcare mă duc, da’ pupic nu-i 
dau lui tanti…  
– De ce? 
– Păi şi tata i-a dat un pupic aseară şi 
a primit două palme de-a văzut stele 
verzi !…  
*** 
– Eşti cam leneş… 
– Şefu’, nu e vina mea. Când eram 
copil, aveam un ochi leneş. Afecţiunea 
nu a fost însă tratată la timp şi se pare 
că s-a răspândit în tot corpul!  
*** 
- Eşti fără bun simt! De fiecare dată 
când vorbesc cu tine, te ia căscatul ! 
- Iubito, dar nu căscam, doar încercam 
să zic şi eu ceva…  
*** 
Unei fetiţe i se explică faptul că 
mireasa se îmbracă în alb, pentru cea 
mai frumoasa zi din viaţa ei. Mirată, 
micuţa întreabă: 
- Şi atunci de ce mirele se îmbracă în 

negru ?  
*** 
Un tânăr, proaspăt ajuns într-un oraş, 
vede un moşneag şi-l întreabă:  
- Mă scuzaţi, nu ştiţi cum aş putea 
ajunge la facultate? 
- Studiind tinere, studiind..., răspune 
acesta, sfătos. 
*** 
Un poliţist opreşte în trafic o maşină 
care mergea în zig-zag.  
- Ce-aţi băut? îl întreabă pe şofer, 
pregătindu-se să scrie procesul verbal. 
- Trece şi tu acolo 6-7 beri, că sigur nu 
ştii cum se scrie Champagne!..  
*** 
- Tati, ce înseamnă sarcasm? Îşi 
întreabă un copilaş, tatăl.  
- Fiule, sarcasmul este atunci când 
mama ta îmi spune că am dreptate.  
*** 
- Domnule, ca patron îţi atrag atenţia 
că salariul dumitale este confidenţia. 
- Nu vă faceţi griji, nu-l spun nimănui. 
Şi mie mi-e ruşine cu cât mă plătiţi... 

Chiar dacă numele prăjiturii 
este în limba engleză, reţeta ne 
prezintă de fapt o prăjitură 
delicioasă din biscuiţi şi brânză. 
Pentru blat este nevoie de 300 
grame de biscuiţi digestivi sau 
graham şi 150 grame unt. 
Pentru început se ia o formă de 
tort şi se unge bine. Biscuiţii 
sfărâmaţi se amestecă cu untul 
topit pe abur sau în cuptorul cu 
microunde după care se 
tapetează cu ei forma de tort.  
Pentru următoare etapă în 

prepararea prăjiturii avem 
nevoie de 1 kilogram brânză 
dulce de vaci, grasă, bine 
scursă dar nu sfărâmicioasă. 
Se freacă bine cu mixerul până 
devine o cremă spumoasă. Se 
adaugă 250 grame zahăr, trei 
linguri pline vârf de făină, 
esenţă de vanilie, o linguriţă 
coajă rasă de lămâie şi una de 
portocală, cinci ouă întregi şi 
încă două gălbenuşuri pe care 
le încorporăm pe rând în crema 
de brânză. La sfârşit, crema 
trebuie să aibă consistenţa unei 
smântâne. Amestecul obţinut 
se toarnă încet peste stratul de 
biscuiţi pisaţi din forma de tort. 
Se introduce prăjitura la cuptor 
şi se lasă până prăjitura se 
desprinde de pe margini, iar 

mijlocul este uşor moale. 
Pentru toping avem nevoie de 
250 grame fructe de pădure 
congelate, o lingură  cu zeamă 
de lămâie, o lingură de amidon, 
două linguri de zahar şi 50 
mililitril apa. Punem 
ingredientele de mai sus la foc 
şi le lăsăm să fiarbă cam 5 
minute la foc mic. Luăm 
topingul de pe foc şi îl lăsăm să 

se răcorească, după care îl 
turnăm peste prăjitura răcită. 
Se taie precum feliile de tort şi 
se serveşte. Este un desert 
fabulos, cu o textură uşoară  şi 
fină în acelaşi timp şi un gust 
pe măsura aşteptărilor. Cât 
despre calorii, ele oricum sunt 
mai puţine decât dacă v-aţi 
înfrupta dintro prăjitură cu multe 
nuci şi ciocolată. Poftă bună! 

 

Cheesecake 

Despre plagiat 
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Premiu Internaţional pentru scriitorul Valeriu Butulescu, în Bulgaria 
Agenţia bulgară de presă BTA transmite: 
”Scriitorul român Valeriu Butulescu a 
câştigat în acest an “Premiul Internaţional 
Aleko” pentru proză scurtă satirică.” 
Premiul poartă numele scriitorului Aleko 
Konstantinov (1863-1897), născut la 
Svistov, pe Dunăre, localitate unde are loc 
anual un festival care marchează ziua sa 
de naştere. 

Competiţia literară din acest an a întrunit 
25 de scriitori din 16 ţări: Rusia, Israel, 
Armenia, România, Serbia, Macedonia, 
Republica Cehă, Ucraina, Bosnia şi 
Herţegovina, Brazilia, Oman, Bashkiriya, 
Franţa, Polonia, Germania şi Slovenia. 

Juriul, prezidat de criticul literar Plamen 
Doinov a acordat Marele Premiu lui Valeriu 
Butulescu, pentru proza scurtă “În tren”. 
Butulescu este cunoscut pentru aforismele 
sale, care au apărut sub formă de carte în 
peste 50 de limbi, iar 11 din piesele sale de 
teatru au fost jucate pe diverse scene. 

Festivalul din acest an marchează 152 de 
ani de la naşterea lui Aleko Konstantinov şi 

se va desfăşura în perioada 12-13 
ianuarie, cuprinzând evenimente literare, 
expoziţii şi concerte. 

Valeriu Butulescu a primit peste hotare 
numeroase premii literare, în Canada, 
Polonia, Italia, Bosnia şi Herţegovina, 
Serbia, Grecia etc. El va participa, ca 
invitat de onoare, la festivităţile din 
Bulgaria. 

Referindu-se la eveniment, Valeriu 
Butulescu a declarat: „Dintre premiile pe 
care le-am primit, două m-au impresionat 
în mod deosebit. Premiul „Kasikovic” pe 
care mi l-a înmânat la Belgrad legendarul 
ministru de externe sârb Vuk Draskovic şi 
acum Premiul „Aleko Konstandinov”, din 
Bulgaria. Sârbul Kasikovic şi bulgarul 
Konstantinov au fost scriitori satirici de 
mare forţă, critici nemiloşi ai politicii 
timpurilor lor. Amândoi au fost asasinaţi 
pentru curajul cu care au scris. Pe 
Kasikovic l-au omorât comuniştii, pe 
Kostandinov, capitaliştii. Acest aspect arată 
că puterea nu are simţul umorului, 

indiferent de natura ei politică. Arată cât e 
de periculoasă este meseria de scriitor 
satiric în lumea noastră balcanică.” 

 
Tiberiu VINŢAN 

Asociaţia Sportivă Bike & Run Petroşani 
a început înscrierile pentru a doua ediţia 
a concursului “Parângul Night 
Challange”. Competiţia, destinată 
schiorilor şi alergătorilor, propune 
experienţa unică a unui concurs de 
noapte pe crestele înzăpezite ale 
Parângului. 
 
Concursul din acest an va avea loc pe 
21 februarie 2015, în Parâng. Înscrierile 
deja au fost demarate pe situl oficial al 
organizatorilor,http://
parangulnight2015.bike-run-
petrosani.ro/ 
Organizatorii anunţă că pentru ediţia din 
acest an vor fi acordate şi premii 
semnificative, cuprinse între 300 şi 500 
de lei pentru fiecare categorie de 
concurs, la care se adaugă şi articole 
sportive de calitate. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Încep înscrierile pentru 
ediţia 2015 a “Parângul 
Night Challange” 

“Dama cu camelii” deschide noua stagiune a 
teatrului din Petroşani 
Anul 2015 aduce iubitorilor 
de teatru din Valea Jiului o 
nouă premieră de excepţie, 
pe scena Teatrului 
Dramatic „Ion D. Sîrbu” din 
Petroşani. 
 
Actorii teatrului din 
Petroşani, sub bagheta 
regizorală a lui Radu 
Nichifor, în scenografia 
semnată de Vioara Bara şi 
coregrafia Mălinei Andrei, 
au montat o variantă 
originală a celebrei piese 
„Dama cu camelii”, după nu 
mai puţinut celebrul roman 
al lui Alexandre Dumas fiul. 
 
Din distribuţia spectacolului 
fac parte actorii: Nicoleta 
Lucreţia Bolcă, Richard 
Balint, Dorin Ceagoreanu, 
Oana Liciu Gogu, Irina 
Bodea Radu, Amelia 
Toacsen, Corina Vişinescu, 
Adelin Ilie, Daniel Cerga, 
Raul Motcas, Radu 
Tudosie, Sergiu Firte, 
Isabela Badovics, Anca 

Markos, Bianca Holobuţ, 
Oana Crişan, Alexandru 
Cazan, Alina Dinu. 
 
Premiera va avea loc 
sâmbătă, 24 ianuarie 2015 

ora 18,00. Biletele au fost 
puse în vânzare la caseria 
teatrului din Petroşani. 
 

Luminiţa VINŢAN 
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