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plus pentru 
căldură în 2015 



2 POLITICĂ 

Considerat în ultimii ani drept cel 
mai bun consilier judeţean al Văii 
Jiului, Adrian David a reuşit să 
confirme acest statut, în primul 
rând în faţa noilor săi colegi din 
PNL (partid în care se află de 
numai câteva luni) şi, mai apoi, în 
plenul Consiliului judeţean 
Hunedoara, care l-a votat cu o 
certă majoritate pentru funcţia de 
vicepreşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara.  
 
Pentru succesul său politic, dar şi 
cu convingerea că se va ridica la 
înălţimea aşteptărilor locuitorilor 
Văii Jiului şi ai judeţului 
Hunedoara, considerăm că 
Adrian David merită şi aprecierea 
publică a declarării sale drept 
“Premiant al săptămânii”. 

ADRIAN DAVID 
Vicepreşedinte CJ Hunedoara 

Fostul comisar şef Nicolae Florin este noul viceprimar al municipiului Petroşani 
Toate incertitudinile şi toate 
speculaţiile cu privire la numele 
noului viceprimar al municipiului 
Petroşani au fost spulberate la 
finele lunii trecute când 
consilierii locali din această 
localitate au votat cu o 
majoritate aproape absolută (18 
voturi pentru şi unul împotrivă) 
desemnarea în această calitate 
a consilierului local PSD 
Nicolae Florin.  
 
Alegerea făcută de noua 
majoritate politică din Consiliul 
local de la Petroşani a fost o 
surpriză chiar şi pentru cel 
nominalizat care recunoaşte că 
nu a fost “în cărţi” la negocierile 
politice pentru acest post. Cu 
toate acestea, alegerea fostului 
comisar şef al Poliţiei din 
Vulcan şi, mai apoi, Petroşani, 
pare să fie soluţia agreată de 
toată lumea. După cum s-a 
putut vedea la vot, Nicolae 
Florin a întrunit şi votul de 
încredere al consilierilor din 
Opoziţia locală, este agreat şi 
de primarul Tiberiu Iacob Ridzi 
iar nominalizarea sa s-a 
bucurat şi de comentarii în 

general pozitive din partea 
cetăţenilor Petroşaniului.  
 
Imediat după validarea sa în 
funcţia de viceprimar al 
municipiului Petroşani, Nicolae 
Florin şi-a intrat în “pâine”, 
primind din partea primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi câteva 
atribuţiuni specifice care-i vin ca 
o mănuşă fostului şef de Poliţie. 
Astfel, potrivit dispoziţiei 
primarului municipiului 
Petroşani, noul viceprimar va 
avea ca principale atribuţiuni 
coordonarea Poliţiei locale, a 
Serviciului de transport, a celui 
de Urbanism, dar va corodona 
şi Comisia de locuinţe a 
Primăriei şi va putea fi şi ofiţer 
de stare civilă. “Toate aceste 
atribuţiuni sunt specifice funcţiei 
de viceprimar şi cred că domnul 
Nicolae Florin va duce la 
îndeplinire aceste îndatoriri”, 
arată primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi, care se declară 
încrezător în parteneriatul său 
cu noul viceprimar.  
 
La rândul său, Nicolae Florin 
recunoaşte că probabil 

experienţa sa profesională în 
Poliţie şi mai puţin cariera 
politică a fost factorul cheie 
care a condus la desemnarea 
sa pentru funcţia de viceprimar 
al municipiului Petroşani. “Votul 
clar al colegilor consilieri mă 
onorează şi mă obligă. Sper că 
experienţă mea în fruntea 
Poliţiei municipiului Petroşani, 
care sunt convins că a cântărit 
mult în decizia colegilor 
consilieri, să fie un factor 
determinant în activitatea mea 
că viceprimar”, a declarat 
Nicolae Florin.  

Nicolae Florin îi succede în 
funcţia de viceprimar al 
municipiului Petroşani, liderului 
liberal Dorina Niţă, care a 
demisionat din funcţie în luna 
septembrie a anului trecut, 
optând pentru continuarea unei 
cariere profesionale la 
Universitatea din Petroşani, fapt 
care ar fi adus-o în poziţia de 
incompatibilitate cu funcţia 
ocupată în administraţia locală. 
 
 

Tiberiu VINŢAN 

Valea Jiului are din nou un 
vicepreşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara 
Consilierul judeţean Adrian David (PNL) a fost ales în 
funcţia de vicepreşedinte al Consiliului judeţean 
Hunedoara, cu o majoritate clară de 23 de voturi 
“pentru” din totalul celor 29 de consilieri judeţeni, doar 
reprezentanţii PSD votând împotriva numirii acestuia în 
funcţie, în timp ce fostul vicepreşedinte Ioan Rus 
(PSD) s-a abţinut de la vot. 
 
David urmează să ocupe funcţia de vicepreşedinte al 
Consiliului judeţean Hunedoara cu statut de interimar, 
înlocuindu-l astfel pe Tiberiu Balint pe perioada în care 
acesta se va afla în imposibilitatea de a-şi exercita 
mandatul, fiind cercetat în stare de arest la domiciliu 
într-un dosar de corupţie. Noul vicepreşedinte, Adrian 
David este originar din Aninoasa (Valea Jiului), este 
membru al PNL din luna septembrie 2014, fiind de 
profesie cadru didactic la Universitatea din Petroşani. 
Este căsătorit şi, de puţină vreme, este şi tătic. David 
este al doilea vicepreşedinte al CJH originar din Valea 
Jiului, după Costel Avram care a îndeplinit aceste 
atribuţii în perioada 2008-2012. 
 

Lucian ISPAS 



3 ADMINISTRATIE 

Gigacaloria se scumpeşte la Petroşani, dar 
cetăţenii nu vor plăti nimic în plus pentru 
căldură în 2015 
Începând cu data de 1 
ianuarie preţul gigacaloriei, la 
Petroşani, a crescut cu 8,5 lei 
ca urmare a unei decizii a 
ANRE privind majorarea 
preţului pentru agentul 
termic. 
 
Cu toate acestea, primarul 
municipiului Petroşani dă 
asigurări că acest lucru nu va 
influenţa facturile pentru 
populaţia racordată la 
sistemul centralizat de 
termoficare. Tiberiu Iacob 
Ridzi spune că 
municipalitatea va suporta şi 
această majorare a tarifelor 
cu 3,55%, astfel încât preţul 
pentru Gigacaloria facturată 
consumatorilor din Petroşani 
să rămână la valoarea de 
172,2 lei. 
 
 ”În urma deciziei ANRE 
2799/17.12.2014, am fost 
informaţi de către 
Termocentrala Paroşeni că 
de la 1 ianuarie preţul 
gigacaloriei se măreşte cu 

3,55%. Până acum preţul pe 
gigacalorie a fost de 240,8 
lei, din care populaţia plătea 
172,2 lei, diferenţa fiind 
subvenţie suportată de către 
Consiliul Local Petroşani. În 
urma creşterii de 3,55 la sută, 
repet, o creştere hotărâtă de 
Autoritatea Naţională pentru 
Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE), preţul la 
gigacalorie creşte până la 
249,31 lei ceea ce înseamnă 
o creştere de 8,5 lei pe 
gigacalorie. Această diferenţă 
de 3,55 % la preţ va fi 
suportată de către Consiliul 
Local prin subvenţia pe care 

o vom da. Deci preţul pe care 
populaţia îl va plăti la 
gigacalorie rămâne 
neschimbat”, a declarat 
primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, 
într-o conferinţă de presă. 
 
Potrivit şefului administraţiei 
locale de la Petroşani, efortul 
bugetar pentru acoperirea 
creşterii tarifelor la energia 
termică este de 160.000 de 
lei, bani care au fost alocaţi 
de la bugetul local, a mai 
preciat primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Alocaţia de 
hrană pentru 

poliţiştii locali 
de la Petroşani a 

fost aprobată 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani a aprobat proiectul de 
hotărâre iniţiat de primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi prin care este soluţionată 
problema dreptului la alocaţia de 
hrană cuvenit poliţiştilor locali.  
 
Efortul bugetar pe care administraţia 
locală de la Petroşani trebuie să-l facă 
pentru a acoperi această cheltuială 
este de 230.000 de lei în anul 2015. 
“Toţi poliţiştii locali care îndeplinesc 
condiţiile legale vor beneficia de 
dreptul la alocaţia de hrană. Deşi 
vorbim de un efort bugetar 
semnificativ, am decis să acordăm 
aceşti bani, având în vedere că 
salariile poliţiştilor locali sunt şi aşa 
destul de mici, iar acest supliment 
financiar este binevenit pentru ei. 
Sper ca suplimentarea fondurilor 
alocate Poliţiei locale să fie în măsură 
să-i motiveze pe poliţiştii locali în 
activitatea lor în folosul comunităţii”, a 
declarat primarul Tiberiu Iacob Ridzi.  
 

Lucian ISPAS 

Primăria Aninoasa şi Consiliul judeţean 
Hunedoara împart responsabilitatrea modernizării 
drumului Iscroni-Aninoasa 
După mai bine de două 
decenii în care reabilitarea 
drumului judeţean Iscroni-
Aninoasa a fost doar “temă 
de campanie”, iar autorităţile 
locale şi judeţene şi-au pasat 
sistematic responsabilitatea 
investiţiei, anul 2015 le aduce 
aninonesenilor vestea că 
drumul va fi, în sfârşit, 
modernizat aşa cum se 
cuvine.  
 
În acest scop, Consiliul 
judeţean Hunedoara şi 
Primăria oraşului Aninoasa 
au ajuns la un consens, 
convenind să-şi asume în 
comun responsabilitatea 

modernizării celor 
5 kilometri de 
drum. Informaţia a 
fost prezentată de 
Dorin Gligor 
(vicepreşedintele 
Consiliului 
judeţean 
Hunedoara) în  cadrul 
emisiunii “Se întâmplă în 
Valea Jiului” de la Mondo TV 
şi a fost confirmată de 
primarul oraşului Aninoasa, 
Nicolae Dunca, pentru ziarul 
“Afaceri în Valea Jiului”.  
 
Astfel, imediat ce vremea va 
permite, Consiliul judeţean va 
demara lucrările pentru 

modernizarea a 2,5 km din 
acest drum, urmând ca 
cealaltă jumătate să cadă în 
sarcina administraţiei locale a 
oraşului Aninoasa. Nicolae 
Dunca spune că, până la 
finele anului 2015, în zona 
urbană a oraşului Aninoasa 
se va putea circula în condiţii 
foarte bune. 

Lucian ISPAS 

Noi tarife la 
instalaţiile publice 

de acces în Straja 
De la 1 februarie 2015, un drum cu 
telegondola spre staţiunea Straja va 
costa 10 lei pentru adulţi şi 7 lei pentru 
copii, iar o călătorie dus-întors îi va 
costa pe adulţi 15 lei, iar pe copii 11 
lei. Decizia a fost luată în Consiliul 
local al municipiului Lupeni, care a 
stabilit, de asemenea, şi tarife pentru 
achiziţionarea de abonamente pentru 
instalaţiile de cablu pe care le 
administrează. Astfel, un abonament 
la telegondolă pe o perioadă de 1-4 
zile va costa 70 de lei pentru adulţi şi 
42 de lei pentru copii. Cel mai ieftin 
abonament va fi cel pentru o perioadă 
de 21-30 de zile şi îi va costa pe adulţi 
40 de lei/zi. (L.I.) 



4 PROMOVARE 

Noua colecţie de mobilier de la Simausrom 

Detalii despre noua colecţie de mobilier Simausrom,  
puteţi obţine la sediul firmei din Petrila, str. Jiului nr. 11,  
la magazinele de mobilă ale firmei sau vizitând site-ul 
www.simausrom.com ori site-ul dedicat  noii colecţii de 
mobilier, la adresa  www.merru-collection.com 

Creşterea salariilor 
angajaţilor - obiectiv 

prioritar al conducerii 
Insemex în 2015 

SEDIUL SOCIAL - PETROŞANI 
Str. 1 Decembrie 1918 nr.120 
Petroşani (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.107.484 
Fax: 0254.540.158 
 
AGENŢIA VULCAN 
Str. N.Titulescu nr. 38 
Bl.4T-parter 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.716 
 
AGENŢIA PAROŞENI 
EM Paroşeni, str. Paroşeni 
nr.22 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.717 
 
AGENŢIA GIROC 
Str. Trandafirilor nr. 28A 
Giroc (jud. Timiş) 
Telefon: 0356.463.444 
 
AGENŢIA CURTICI 
Str. Revoluţiei nr. 18 
Curtici (jud. Arad) 
 
AGENŢIA BĂNIŢA 
Str. Băniţa nr. 201 
Băniţa (jud. Hunedoara) 

- Procedură simplă, rapiditate în obţinerea 
împrumuturilor; 
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; 
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; 
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de 
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse la 
împrumuturi; 
- Acordarea de ajutoare în situaţii speciale; 
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în 
serviciile oferite membrilor; 
- Flexibilitate în faţa situaţiilor sociale deosebite. 

AVEM SOLUŢII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE ! 

Convins de faptul că performanţele economice şi 
profesionale ale INSEMEX Petroşani ţin de 
performanţele întregii echipe a instituţiei de cercetare 
de la Petroşani, directorul general al INSEMEX, dr.ing. 
George Artur Găman şi-a stabilit drept una din 
priorităţile anului 2015 pentru găsirea unei soluţii de 
creştere a salariilor pentru colectivul instituţiei. 
 
Pentru că veniturile din salarii ale colectivului de 
cercetători ai INSEMEX  nu au mai crescut de 5 ani, în 
ciuda evoluţiei de la an la an a bugetului şi mai ales a 
profitului instituţiei, una din soluţiile adoptate până 
acum în ceea ce priveşte recompensarea salariaţilor a 
constituit-o acordarea de prime, cu diverse ocazii. 
„Chiar dacă este prematur să mă pronunţ, pot să vă 
spun că în mod categoric unul din obiectivele mele 
prioritare pentru acest an îl reprezintă creşterea 
salariilor angajaţilor institutului nostru”, a declarat 
dr.ing. Georghe Artur Găman, directorul general al 
INCD INSEMEX Petroşani.  
 
În ceea ce priveşte obiectivele de natură profesională 
ale echipei de management a institutului, acestea 
vizează creşterea capacităţii de prelucrare a 
informaţiilor şi de derulare a softurilor de simulare a 
fenomenelor pirogene folosite la explozii, dar şi 
extinderea ariei de adresabilitate internaţională de 
certificare a echipamentelor electrice care funcţionează 
în mediile potenţial-explozive, activitate pentru care 
INSEMEX are tot mai multe solicitări.  
 
Din punct de vedere ştiinţific, anul 2015 va consemna 
pentru cercetătorii de la Petroşani oportunitatea 
organizării celei de-a VII-a ediţii a apreciatului 
Simpozion Internaţional pentru Securitate şi Sănătate 
în Muncă – SESAM, dar şi participarea la alte 
manifestări ştiinţifice de mare anvergură, atât în ţară 
cât şi peste hotare. 
 

Lucian ISPAS 



5 EVENIMENT 



6 ACTUALITATE 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Primăria Uricani atrage investitori pentru a-şi asigura venituri 
suplimentrare la buget şi pentru a facilita crearea de locuri de muncă 
Pentru că noua formulă 
legislativă privind echilibrarea 
bugetelor locale de la bugetul 
de stat lasă Uricaniul fără 
câteva zeci de miliarde de lei 
iar perspectiva, de pe acum 
certă, a închiderii minei Uricani 
în anul 2018 poate genera 
probleme şi mai mari pentru 
acest oraş, primarul Dănuţ 
Buhăescu îşi doreşte ca noul 
an 2015 să fie unul în care 
administraţia locală să 
găsească soluţii pentru a atrage 
cât mai mulţi investitori privaţi 
care să creeze locuri de muncă 
şi să alimenteze bugetul public 
al oraşului cu bani din impozite 
şi taxe directe. 
 
În acest sens, un prim pas a 
fost deja făcut chiar la începutul 
anului când primarul Buhăescu 
a informat Consiliul local despre 
intenţia unei firme din Italia, 
care doreşte să investească în 

construirea şi expoloatarea unei 
microhidrocentrale pe râul 
Lazăru.  
 
“Reprezentanţii unei firme 
italiene, care au deschisă o 
filială în Sibiu (Hidroclear) au 
venit cu propunerea de a 
construi pe pârâul Lazăru o 
microhidrocentrală care va 
avea trei captări şi două 
conducte de aducţiune cu o 
capacitate de 1MW, energie 
care va fi livrată în sistemul 
naţional prin operatorul din 
zonă. Aceştia vor oferi 
administraţiei locale  
contravaloarea unui procent de 
4% din producţia de energie, 
estimată la o valoare de 80.000 
lei anual şi, în plus, şi-au 
anunţat disponibilitatea de a 
mai aloca alţi 50.000 lei pentru 
amenajarea traseului de acces 
la cascadele de pe Valea Mării, 
care se află pe traseul dintre 

captare şi microhidrocentrală şi 
care are un potential turistic 
încă neexploatat”, arată 
primarul oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu. 
 
Firma italiană exploatează deja 
o astfel de investiţie şi la 
Petrila, alături de alte 5  
MHC-uri pe care le au în ţara 
noastră. Dincolo de facilităţile 
financiare oferite de italieni, 
pentru uricăneni investiţia ar 
putea genera şi câteva locuri de 
muncă directe, precum şi altele 

indirecte, odată cu deschiderea 
oportunităţilor pentru noi 
investiţii de interes turtistic în 
zonă.  
 
Primarul oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu spune că 
exploatarea resurselor 
energetice naturale reprezintă 
unul din atuurile acestei 
localităţi pentru atragerea 
investitorilor şi dezvoltarea 
economiei locale. 

 
Tiberiu VINŢAN 

Consilierul PNL Doiniţa Bălănesc  
e convinsă că Petrila are nevoie 

de un monument reprezentativ 
“De ani de zile, ceremoniile publice 
din Petrila care au loc în centrul 
oraşului cu ocazia diverselor 
evenimente se derulează în zona 
casei de cultură, în faţa unui soclu 
gol. Cred că acest lucru ar trebui 
avut în vedere şi pe acest soclu ar 
trebui amplasat un monument 
reprezentativ pentru urbea 
noastră.”  Aceasta a fost observaţia 
consilierului local PNL Doriniţa 
Bălănescu, făcută în cadrul 
dezbaterilor pe bugetul anului 2015 
în Consiliul local de la Petrila. 
 
Doiniţa Bălănesc este de părere că 
amplasarea unui astfel de 
monument nu este o cheltuială 
foarte mare pentru bugetul local, 
dar poate fi în măsură să dea un 
plus de identitate acestui oraş. În 
acest scop, Doiniţa Bălănesc este 
de părere că administraţia locală 
poate realiza chiar şi un concurs de 
proiecte pentru acest monument 

sau poate beneficia direct de 
implicarea personalităţilor 
remarcabile care locuiesc în oraşul 
Petrila.  
 

Lucian ISPAS 



7 POLITICĂ 

Constantin Brânduşe a 
revenit în funcţia de 

preşedinte al PNL Lupeni 

Una din deciziile luate zilele trecute de Biroul Politic 
Judeţean al PNL a fost numirea în funcţia de preşedinte 
al organizaţiei PNL de la Lupeni a lui Constantin 
Brânduşe. Acesta revine la conducerea organizaţiei 
liberalilor din municipiul Lupeni, în urma retragerii fostului 
preşedinte interimar Ştefan Păşcuţ, care urmerază să fie 
validat în funcţia de consilier local al municipiului Lupeni. 
 
Omul de afaceri Constantin Brânduşe a mai ocupat 
funcţia de preşedinte al PNL Lupeni, funcţie din care şi-a 
prezentat în 2012 demisia de onoare, refuzând să 
accepte semnarea protocolului de înfiinţare a USL în 
forma impusă de preşedintele din acea vreme al 
liberalilor hunedoreni, Mircea Ioan Moloţ. Constantin 
Brânduşe a revenit în PNL în toamna anului trecut, la 
invitaţia coordonatorului PNL pentru Valea Jiului, Costel 
Avram. La Lupeni, Brânduşe este cunoscut de 
asemenea pentru atitudinea sa tranşantă faţă de 
derapajele comise în exercitarea mandatului de primar 
de către primarul în exerciţiu, social-democratul Cornel 
Resmeriţă. De altfel, la ultimele alegeri locale, Brânduşe 
a candidat ca independent pentru funcţia de primar, 
obţinând mai mult de o treime din sufragiile electoratului 
din Lupeni care vede tot mai mult în el profilul viitorului 
primar al acestei localităţi. „Le mulţumesc colegilor din 
actuala echipă de conducere a PNL Hunedoara pentru 
încredere şi sunt convins că, alături de aceştia, dar mai 
ales împreună cu cetăţenii din municipiul Lupeni (pe 
care-i aştept în echipa mea şi a noului PNL) putem să 
construim un Lupeni al lucrului bine făcut şi să punem 
capăt unei prea lungi perioade de regres pentru 
comunitatea noastră”, a declarat Constantin Brânduşe.  
 
La rândul său, Costel Avram, coordonator al PNL în 
Valea Jiului apreciază că „politica lucrului bine făcut are 
cele mai mari şanse, prin personalitatea, seriozitatea şi 
exemplul personal al lui Constantin Brânduşe, să se 
impună şi în rândul electoratului din Valea Jiului, de prea 
mult timp păcălit de promisiunile deşarte ale PSD-ului şi 
reprezentanţilor acestuia.”  

Tiberiu VINŢAN 

Preşedintele României Klaus 
Ioahannis aminteşte, într-o 
postare pe Facebook despre 
tristele deznodăminte ale  
aşa-ziselor mineriade care au 
generat nu doar declinul 
societăţii democratice 
româneşti, ci au adus Văii 
Jiului şi oamenilor etichetări 
ale căror consecinţe s-au dovedit, în 
ultimele decenii, devastatoare. 
 
„S-au împlinit 25 de ani de la 
evenimentele dramatice din iarna 
anului 1990, când, la București, 
sediile partidelor istorice și ale 
ziarelor critice la adresa Puterii au 
fost atacate și devastate de mineri, 
iar protestului civic i s-a răspuns cu 
ură şi violență. Reprezentanți ai 
Puterii de atunci au instigat unele 
categorii sociale împotriva altora, cât 
și a celor care își strigau 
nemulțumirea. Imagini cu 

Bucureștiul acelor zile, preluate de 
presa internațională, au reprezentat 
o pată pe obrazul tinerei noastre 
democrații”, este starea exprimată 
de Preşedinte. 
 
Klaus Ioahannis precizează însă că 
ăşi doreşte ca, acum, după 25 de 
ani de la tristele evenimente care au 
deschis seria mineriadelor, „pacea și 
solidaritatea dintre noi să ne facă să 
iertăm acele momente, dar să nu le 
uităm.”  
 

Tiberiu VINŢAN 

Preşedintele Klaus Jonanis despre prima mineriadă:  
“Să iertăm acele momente, dar să 
nu le uităm !” 

Tiberiu Iacob Ridzi e decis să-şi apere chiar 
şi în instanţă noua sa opţiune politică  

“Nu există nici o lege care să poată 
fi aplicată retroactiv”, explică Tiberiu 
Iacob Ridzi situaţia în care se află 
după ce s-a numărat printre 
beneficarii ordonanţei de urgenţă 
privind migraţia aleşilor locali, lege 
declarată acum neconstituţională de 
CCR.  
 
Primarul Petroşaniului, Tiberiu Iacob 
– Ridzi, spune că legea nu poate fi 
aplicată retroactiv şi produce măsuri 
doar pentru viitor aşa încât atât el, 
cât şi consilierii care au trecut la alt 
partid în toamna lui 2014 au fost de 
bună credinţă. În plus, mai spune 
Ridzi, la Petroşani situaţia este 

oarecum specială, pentru că aici s-a 
plecat doar de la PDL la UNPR, 
partide care în 2012 erau în alianţă. 
 
“În momentul în care am luat decizia 
de a mă înscrie în UNPR, 
Ordonanţa care permitea acest 
lucrui era o lege în vigoare. Eu cred 
că toţi primarii şi consilierii locali au 
fost de bună credinţă în momentul 
în care au ales să schimbe partidul 
politic. La Petroşani, situaţia este şi 
mai clară, din punctul meu de 
vedere pentru că, în 2012, noi am 
candidat sub sigla USP, alianţă 
formată din 3 partide politice PDL – 
UNPR şi PNŢCD. Sigur că vom 
vedea ce va hotărî Parlamentul pe 
această chestiune, dar, cel puţin la 
Petroşani va fi o speţă care, 
probabil, va fi decisă de un 
judecător, dacă se va pune 
problema să se ajungă la această 
fază”, apreciază Tiberiu Iacob Ridzi. 
Acesta a ales să se înscriere în 
UNPR, după ce, cu un an în urmă, a 
renunţat la toate funcţiile din PDL.  

Tiberiu VINŢAN 



8 ADMINISTRAŢIE 



9 ADMINISTRAŢIE 



10 ACTUALITATE 

• Mintia nu are suficiente active pentru a le 
transforma în garanţii de credit; 

• Universitatea Petroşani va fi gazda unui Congres 
mondial de minerit; 

• Urmărit internaţional, descoperit la Vulcan; 
• Administraţia locală din Lupeni nu 

subvenţionează Gigacaloria; 
• Dorin Gligor despre recredibilizarea PNL şi a 

Consiliului judeţean Hunedoara; 
• Percheziţii în Huneodara pentru fradude cu 

fonduri europene; 
• Moloţ poate merge la fermele sale din Merişoru 

de Munte şi Săcărâmb; 
• Apa Serv Valea Jiului vinde apă şi face profit dion 

curent; 
• Mandatul lui M ircea Moloţ de preşedinte al 

Consiliului judeţean a încetat înainte de termen. 
Funcţia este vacantă ! 

• Minele viabile, îngropate în datorii; 
• Bila albă / Bila neagră; 
• Reţeta bunicii; 
• Starea pârtiilor din Valea Jiului, actualizată zilnic; 
• 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 

Butulescu, tradus 
şi în limba chineză 

Probabil una dintre puţinele limbi ale 
pământului în care aforismele lui 
Valeriu Butulescu nu fuseseră încă 
traduse era limba chineză. Ei bine, 
acum suntem în măsură să vă 
informăm că recent, în China, la 
Chongqing, în Districtul Jiangbei a 
ieşit de sub tiparul editurii  “THE 
EARTH CULTURE PRESS” o 
antologie monumentală: POEZIA 
LUMII, care include  211 autori din 
93 de ţări, un loc aparte fiindu-i 
rezervat şi lui Valeriu Butulescu. 
Lucrarea, o cuprinzătoare panoramă 
a literaturii lirice mondiale, este 
realizată de către Centrul 
Internaţional de Cercetare şi 
Traducere a Poeziei (IPTRC), 
coordonat  de poeta  Choi Lai 
Sheung din Hong Kong  şi poetul Shi 
Ying din Singapore (amândoi 
nominalizaţi pentru Premiul Nobel, în 
anii 2006, respective 2007). Editorul 
şef al lucrării este Zhang Zhi iar 
traducerile au fost asigurate de 
Zhang Zhizhong. Cartea este 
realizată în condiţii grafice de 
excepţie, constituindu-se într-o ediţie 
de lux, o dovadă fiind şi preţul 
piperat: 50 Euro pentru un exemplar!  
 
Aşa cum s-a mai scris, majoritatea 
aforismelor lui Butulescu ţin de 
specia lirică, şi nu epică. În prefaţa 
volumului “Sand Oasis”, de Valeriu 
Butulescu publicat în Statele Unite 
(martie 1989, prima sa carte peste 
hotare), poetul Tadeusz Nowak 
scria:  “În aforismele scrise de 
Butulescu predomină poezia.  
Metafore scânteietoare sunt 
încrustate în căutate imagini 
poetice”.  Iar în Flacăra nr.25/1989 
criticul Alex Ştefănescu scria: 
”Aforismele lui Valeriu Butulescu au 
câteodată şi un fior liric, sau sunt de-

a dreptul mici poeme – capodopere 
miniaturale”. La aceeaşi concluzie 
ajunsese şi Adrian Păunescu, care îl 
numea pe acest autor atipic “un poet 
care se reprimă”. Probabil acesta a 
fost motivul pentru care realizatorii 
chinezi au selectat pentru această 
panoramă globală a poeziei şi 
minipoemele aforistice ale acestui 
scriitor .  
 
Rugat să comenteze evenimentul, 
Butulescu a spus: “La drept vorbind, 
eu mă socotesc dramaturg. Recent 
am fost premiat, şi încă peste 
hotare, ca... prozator. Iar selectarea 
mea, ca poet, în această antologie 
publicată în China, mă onorează. 
Pentru că eu, în urmă cu patru 
decenii, am debutat cu poezie. 
Escaladarea, literară desigur, a 
Marelui Zid, este un vis al meu mai 
vechi. Fabulosul oriental, civilizaţia 
multimilenară a Chinei (prima putere 
economică a lumii, dar şi o cultură 
pe măsură), toate acestea m-au 
fascinat şi m-au atras permanent. 
Sper să-mi apară în curând un 
volum individual de aforisme în 
această ţară, care reprezintă un 
adevărat leagăn de spiritualitate şi 
înţelepciune.”  
 

Luminiţa VINŢAN 
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DE ANI DE UDMR 
LA PETROŞANI 

Comunitatea maghiară din 
municipiul Petroşani a marcat, 
în luna ianuarie, 25 de ani de la 
înfiinţarea UDMR în Valea 
Jiului. Evenimentul a avut loc la 
Casa Caritas din Petroşani, la 
finele lunii trecute, în 
organizarea filialei UDMR 
conduse de Eduard Wersanski, 
unul dintre fondatorii mişcării 
politice a maghiarilor din Valea 
Jiului. 
 
Actul de naştere al UDMR 
Petroşani a fost semnat la data 
de 12 ianuarie 1990, când 
peste 700 de maghiari din 
Petroşani s-au adunat în sala 
de spectacole a Teatrului de 
Stat „Valea Jiului” (astăzi 
Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu”) 
pentru a pune bazele 
organizaţiei locale a UDMR. 
Primul comitet executiv de 
conducere al UDMR Petroşani 
l-a avut în frunte pe profesorul 

Fekete Zsolt (în calitate de 
preşedinte) împreună cu alte 35 
de persoane care au constituit 
primul nucleu organizatoric al 
UDMR Petroşani: prof.Nagy 
Gabor, prof.Nagy Eva, 
prof.Sinka Judith, prof.Somlo 
Ildiko, prof.Kovacs Jozsef, 
prof.Hajdu Iren, prof.Geczi 
Klara, prof.Bende Istvan, 
ing.Bardocz Ladislau, ing.Talpai 
Lajos, ing.Talpai Eszter, 
ing.Fazekas Karoly, ing.Toth 
Ioan, ing.Kovacs Attila, ing. 
Heghedus Istvan, ing.Kovacs 
Imre, ing.Gurka Rudolf, 
ing.Wersanski Eduard, 
dr.Korozsi Imre, dr.Kiss Lorant, 
dr. Hajdu  Gizella, dr.Daroczi 
Janos, Bartos Anna, Horvath 
Csaba, Liszka Jozsef, Laszlo 
Sandor, Laszlo Dezso, Neuhoff 
Istvan, Bardocz Klara, Jako 
Attila, Gergely Klara, Csakanyi  
Arpad, Koronka Mihaly. 

 
De-a lungul anilor, activitatea 
UDMR Petroşani s-a făcut 
simţită îndeosebi prin 
promovarea şi organizarea  
unor manifestări sociale şi 
cultural-artistice apreciate nu 
doar de comunitatea maghiară, 
ci de întreaga comunitate locală 
din Petroşani. Reprezentanţii 
comunităţii maghiare din 
Petroşani au jucat un rol 
esenţial în conturarea unei 
relaţii de parteneriat între 
municipalitatea din Petroşani şi 
administraţia locală din oraşul 
maghiar Varpalota, înfrăţirea 
celor două localităţi deschizând 
calea unei colaborări pe 
multiple planuri timp de 17 ani. 
 
UDMR Petroşani şi-a făcut însă 
simţită prezenţa şi în viaţa 
politică a acestei localităţi, încă 
de la primele alegeri libere în 
administraţia publică locală. 
Deşi nu a avut, la început, un 
candidat propriu pentru funcţia 
de primar al municipiului 
Petroşani, UDMR a reuşit 
constant, să-şi asigure un loc în 
componenţa Consiliului local. 

Astfel, în 1992, graţie votului 
dat de 800 de cetăţeni ai 
Petroşaniului, UDMR va avea 2 
membrii în Consiliul local, în 
persoana inginerului Imre 
Kovacs şi a doctorului Imre 
Korozsi. În alegerile locale din 
1996, UDMR Petroşani obţine 
1029 de voturi care-i conferă 
dreptul la un număr de 2 
consileri locali. Aceştia vor fi 
aceiaşi ing. Imre Kovacs 
(înlocuit la scurt timp, după 
decesul său, de ing. Eduard 
Wersanski) şi dr. Imre Korozsi. 
În anul 2000, UDMR va 
participa, în premieră, cu un 
candidat propriu pentru funcţia 
de primar al municipiului 
Petroşani: Eduard Wersanski. 
Acesta obţine 732 de voturi, iar 
UDMR alte 924 de voturi care-i 
dau dreptul la un număr de 3 
consilieri: Eduard Wersanski, 
Imre Baboczi şi Ioan Toth. 
Acesta este, de altfel, cel mai 
bun an electoral al UDMR 
Petroşani. În 2004, cu toate că 
obţine mai multe voturi (942), 
UDMR primeşte un singur loc în 
Consiliul local municipal, acesta 
fiind ocupat de candidatul de 
primar al Uniunii, Imre Baboczi. 
În ultimii ani, pe fondul unei 
scăderi considerabile a 
numărului de etnici maghiari din 
Petroşani, UDMR nu va mai 
reuşi să acceadă în Consiliul 
local nici în 2008 şi nici în 2012.  
Remarcabil este faptul că, în 
1994, preşedintele UDMR 
Petroşani, Fekete Zsolt devine 

deputat în Parlamentul 
României. 
 
De-a lungul celor 25 de ani de 
activitate, la conducerea UDMR 
Petroşani s-au aflat persoane 
respectate în comunitatea 
locală, respectiv prof. Fekete 
Zsolt, ing. Eduard Wersanski, 
prof.univ.dr.ing. Iosif Andras. În 
prezent organizaţia UDMR 
Petroşani este condusă de 
probabil cel mai activ membru 
al său în viaţa politică a 
ultimului sfert de secol, ing. 
Eduard Wersanski. Rolul 
acestuia în viaţa comunităţii 
locale din Petroşani este 
apreciat nu doar de membri 
comunităţii maghiare, ci şi de 
primarul municipiului Petroşani, 
Eduard Wersanski fiind numit 
de Tiberiu Iacob Ridzi, încă din 
2008 în funcţia de consilier 
personal pe probleme sociale, 
minorităţi, culte şi relaţii 
externe, funcţie pe care o 
ocupă şi în prezent.  
 
Chiar dacă numărul etnicilor 
maghiari a scăzut foarte mult în 
ultimii ani, organizaţia locală a 
UDMR Petroşani continuă să 
ocupe un rol important în viaţa 
publică, acordând atenţia 
cuvenită comunităţii maghiare, 
dar fiind, în acelaşi timp, şi un 
susţinător a numeroase 
proiecte sociale pentru întreaga 
comunitate locală din Petroşani. 
 

Tiberiu VINŢAN  

“Înfiinţarea U.D.M.R. s-a bazat pe 
principiul autodeterminării, 
păstrării identităţii naţionale, 
susţinerii într-un cadru legal a 
limbii, culturii şi învăţământului în 
limba maternă, a libertăţii de 
exprimare într-un mod democratic, 
subliniind însă faptul că aplicarea 
în practică a acestor principii 
democratice se va face numai prin 
păstrarea integrităţii teritoriale şi 
a suveranităţii României.Aceste 
principii de bază au consolidat şi 
temelia organizaţiei U.D.M.R. din 
municipiul Petroşani, încă din 
primele zile ale anului 1990, când 
istoria UDMR a început să fie 
scrisă şi la Petroşani.” 

EDUARD WERSANSKI 
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De 15 ani încoace, turiştii care vin în 
staţiunea Straja din Lupeni au parte de o 
întâlnire de excepţie cu “fratele urs”, Baloo, 
probabil cel mai iubit locatar al staţiunii.  
 
Povestea ursului Baloo începe tot atunci, 
pe vremea când un pui de urs a fost găsit 
de vânători, rătăcind singur prin pădurile 
Parângului, în zona Polatişte. Ursuleţul a 
fost adus în oraş şi a stat în gazdă la mai 
multe familii, care l-au îngrijit şi l-au 
îndrăgit. Cum acesta creştea însă ca în 
poveştile cu Făt Frumos, într-o zi cât alţii 
într-un an, în scurt timp el nu a mai putut fi 
găzduit într-un aparatament de bloc. 
Ursuleţul a fost adoptat de omul de afaceri 
Emil Părău, nu doar un investitor de 
excepţie în turismul din Valea Jiului, dar şi 
un om cu inimă mare, şi adus la Straja. Tot 
atunci, “fratele urs” a fost botezat cu cel 
mai cunsocut nume pe care-l au urşii din 
întreaga lume, Baloo, după celebrul 
personaj animat din “Cartea Junglei”.  
 
Ursul Baloo a făcut “casă bună” la Straja, 
timp de câţiva ani, cu Bambi, o frumoasă 
căprioară aflată tot în custodia lui Emil 
Părău, la Straja. În scurt timp, “familia” 
zoologică avea să crească cu alţi trei pui de 
urşi, Martinel, Martinica şi Cenuşăreasa. 
Cu toţii bucurându-se de atenţia lui Părău 
şi de atenta îngrijire a cabanierului Ecsi 
Domokos (el însuşi o legendă vie a staţiunii 
turistice Straja). Acesta îşi aminteşte că, în 
primul lui an la Straja, ursul Baloo a mâncat 
80 de kilograme de miere şi a băut 700 de 
litri de lapte. Totul pe cheltuiala lui Emil 
Părău.  
 
Cei care vin de mai mulţi ani la Straja, îşi 
amintesc şi acum de vremurile în care 
gaşca de ursuleţi, simpatici şi jucăuşi, 
umblau liberi prin staţiune, făcând o 
mulţime de năzbâtii spre deliciul turiştilor 

care, după ce treceau de clipa sperieturii, 
puneau repede mâna pe camerele de 
fotografiat pentru a-i imortaliza. Despre 
Baloo se spune că şi-a intrat rapid în starea 
de vedetă, învăţând ce şi cum să facă 
pentru a sta aşa cum trebuie la fotograf.  
 
După ce au mai crescut, unul dintre urşi 
care a scăpat din cuşca construită pentru ei 
la Straja de Emil Părău, a fost găsit ucis în 
apropierea unei stâne. Ceilalţi urşi au fost 
ridicaţi atunci de autorităţi şi duşi într-o 
rezervaţie naturală din zona Braşovului. 

Pentru Baloo experienţa nu a fost una  
fericită. Ca să nu moară de foame (pentru 
că ursul intrase de-a dreptul în “greva 
foamei”) sau de inimă rea, Baloo a fost 
readus acasă, la bârlogul său din inima 
staţiunii Straja. Acolo unde şi astăzi 
primeşte vizita turiştilor care nu concep să 
vină în staţiune fără să se întâlnească, la 
propriu, cu ursul.  
 
Zilele acestea, Baloo împlineşte 15 ani. 
Motiv pentru ca sute de turişti, dar şi foarte 
mulţi localnici care s-au obişnuit cu 
prezenţa în Straja a simpaticului “Cetăţean 
de onoare” vor veni, cu siguranţă să-l 
viziteze, să-l fotografieze şi să-i cânte, cu 
drag, “La mulţi ani”. În cinstea lui Baloo, 
cabanierii din Straja au pregătit o festivitate 
aparte care va avea loc sâmbăta viitoare, 
pe 7 februarie, la Straja. Deşi a ajuns la 
vârsta la care urşilor nu prea le mai arde de 
joacă, Baloo îşi păstrează, de dragul 
vizitatorilor săi dar mai ales de dragul 
copiilor, pofta de distracţie. Pentru că ştie 
că, la urma urmei, asta fac vedele. Iar 
Baloo e cu adevărat vedeta staţiunii Straja. 
 

Tiberiu VINŢAN  
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Ocnaşi de week-end în salina de la Turda 
Dacă în precedentele reportaje 
am tot vorbit despre fascinantele 
peşteri ale României, în această 
săptămână vă invităm să 
pătrundeţi alături de noi, într-un 
altfel de... subteran. Este vorba 
despre una dintre cele mai 
vechi, dar şi dintre cele mai 
frumoase ocne de sare din 
Transilvania: salina de la Turda. 
  
Este deja un lucru bine ştiut 
acela că Transilvania deţine o 
bogată rezervă de sare care s-a 
format, potrivit specialiştilor, 
încă de acum 13 milioane de 
ani. Stratele din această regiune 
au, faţă de altele similare din 
România şi din Europa, o 
particularitate care le face cu 
atât mai deosebite, ele având 
forma unei imense ciuperci. 
 
Cea mai modernă “ciupercă” de 
acest fel, deschisă vizitatorilor 
după finalizarea unor investiţii 
de câteva milioane de euro, este 
cea de la Turda - Durgău. Aici 
am poposit şi noi într-o 
dimineaţă de iarnă, luând 
drumul Clujului.  
 
Încă de la intrare, salina Durgău 
aminteşte mai degrabă de o 
imensă catedrală a viitorului, 

decât de ocna în care erau puşi 
să sape în pereţii de sare cei 
mai periculoşi infractori ai 
veacului al XVII-lea şi al  
XVIII-lea. Cu toate că, în diverse 
locuri, lemnul vechi de sute de 
ani, lăcuit cu cristale de piatră 
sărată şi galerii susţinute de bile 
de lemn la fel decolorat de 
patina timpului, mai păstrează 
încă vie amintirea mineritului din 
acea perioadă. De altfel, chiar 
accesul spre inima salinei se 
face prin galeria Franz Iosef, 
botezată astfel după numele 
împăratului austro-ungar care a 
stăpânit-o.  
 
Istoria ocnei de sare de la Turda 
este scrisă pe panourile care se 
succed pe pereţii galeriei. Tot 
aici a fost ridicată şi o troiţă în 
cinstea şi amintirea celor care 
au trudit şi şi-au găsit sfârşitul 
vieţii în acest loc. Trebuie să 
spunem că, deşi sarea din zona 
Turdei a fost exploatată încă de 
pe vremea romanilor, o 
exploatare sistematică a 
bogatului zăcământ de sare de 
aici a început abia pe vremea 
Mariei Tereza, în secolul al  
XVII-lea. Din acest motiv, minele 
de sare de aici au fot botezate 
cu nume de împăraţi  

austro-ungari: Franz Josef, 
Rudolf sau Maria Tereza.  
 
În ultimele secole, din 
adâncurile acestor ocne de 
sare s-a scos aproape tot 
minereul util. Imensa grotă 
care a luat locul blocurilor de 
sare, deşi aflată la 1200 de 
metri sub pământ, are astăzi 
imaginea unui peisaj... 
înălţător. De la capătul galeriei 
de acces până jos, la lacul de 
apă sărată din adâncul salinei, 
se poate ajunge fie coborând 
scările de lemn pe o distanţă de 
13 etaje montate pe unul din 
pereţii laterali, fie într-o la fel de 
spectaculoasă călătorie cu liftul 
transparent care dezvăluie 
frumuseţile de pe pereţii şi 
cupola salinei, care par 
desprinse parcă dintr-o poveste 
ştiinţifico-fantastică. Jos, la baza 
salinei, povestea prinde un aer 
ceva mai uman, chiar dacă o 
plimbare cu scrânciobul sau una 
cu barca pe lacul sărat din 
fundul grotei (adânc de 8 metri) 
sunt tot atâtea peripeţii 
fantastice. 
 
Aici, la salina din Turda, sute de 
oameni vin în fiecare zi, nu atât 
pentru tratamentul cu aerosoli 

(indicat în special pentru 
astmatici şi pentru cei cu boli 
pulmonare), cât pentru bucuria 
de a viziona un spectacol inedit 
în sala de concerte amenajată 
în salină sau pentru plăcerea de 
a juca un golf sau un bowling 
ori, pur şi simplu, pentru a se 
plimba pe aleile de sare, pentru 
a face fotografii şi pentru a-şi 
bucura privirile de ceea ce aici, 
într-o îngemănare perfectă, au 
reuşit să facă natura şi oamenii.  
 
Accesul în salină se face în 
fiecare zi până la ora 15,00 dar 
ea este deschisă până după 
plecarea ultimului vizitator, 
pentru că oamenii de aici ştiu să 
fie gazde primitoare. Pentru 
vizitatori însă, ieşirea din hăurile 
subteranului fostei ocne de sare 
din Turda şi desprinderea din 
peisajul ireal se face 
întotdeauna cu părăre de rău. 
Pentru că în această “mină”, 
trăieşti de-a dreptul sentimentul 
ortacului care ştie că “în mină-i 
Dumnezeu cu noi” !... 
 

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Astăzi îmi va merge 
bine, fiindcă mi-a trecut 

o pisică neagră prin 
spate.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Soţul, către soţie: 
- Scumpo, am cumpărat bilete la film! 
- Vai, ce bine, mă duc să mă îmbrac! 
- Grăbeşte-te, sunt pentru mâine seară!…  
*** 
O blondă intră în departamentul de poliţie 
căutând o slujbă. Şeful departamentului îi 
pune câteva întrebări: 
- 2+2 ? 
- 4... 
- Radical din 100? 
- 10... 
- Bravo ! Cine l-a ucis pe Abraham 
Lincoln ? 
- Nu ştiu... 
- Atunci, du-te acasă, gândeşte-te bine şi 
te întorci mâine . 
Blonda ajunge acasă şi o sună pe prietena 
ei cea mai bună, care o întreabă dacă a 
primit slujba. 
Blonda îi raspunde emoţionată: 
-Nu numai că am primit slujba, dar deja 
lucrez la un caz de crimă. 
*** 
La examen un student ia un bilet - nu ştie.  
Ia altul - iarăşi nu ştie. 
Al treilea - de asemenea... 

Şi aşa al patrulea, al cincilea...  
Profesorul îl opreşte şi îi dă nota 5.  
Ceilalţi studenţi se revoltă: 
- Pentru ce? 
- Cum pentru ce?  
După cum caută, înseamnă că ştie ceva... 
*** 
 Merge un tânar în autobuz. Stă pe scaun, 
citeşte o carte. 
Intră o doamnă în vârsta, tânarul, foarte 
amabil din fire, se ridică în picioare şi îi 
oferă locul. Doamna se aşază şi zice: 
– Tinere, dumneata cred că eşti din Cluj. 
– Da, aşa e, de unde v-aţi dat seama? 
– Păi aţi fost amabil şi mi-aţi oferit locul! 
Tânărul: 
– Şi Dvs sunteţi din Bucureşti?! 
– Aşa e! Cum v-aţi dat seama?! 
– Păi nu aţi spus mulţumesc!  
*** 
Mama îi zice băiatului: 
- Eşti obraznic! Nu mă asculţi! De la 
fiecare prostie pe care o faci îmi creşte 
câte un fir de păr alb pe cap! 
Fiul, uitându-se la bunică-sa, zice: 
- Văd că nici matale, mamă, nu ai fost prea 
cuminte! 
***  

Nu vă speriaţi! Nu am început 
să scriu despre război într-o 
rubrică destinată  
bucătăritului, dar acesta este 
numele unei prăjituri nou  
apărute, pe care am preparat-o 
şi care mi s-a părut deosebit de 
gustoasă. Drept pentru care vă 
ofer şi dumneavoastră reţeta 
acestui desert de excepţie.  
 
Prăjitura se compune din două 
blaturi , cremă şi glazură.  
Pentru primul blat avem  nevoie 
de 6 gălbenuşuri de ou care se 
freacă spumos cu 200 grame 
zahăr. Se adugă apoi 4 linguri 
de apă clocotită, un plic praf de 
copt, 150 grame făină, 2 linguri 

cacao şi spuma de la 6  
albuşuri de ou. Blatul se coace 
într-o tavă dreptunghiulară, se 
lasă la rece şi, mai apoi, se taie 
în jumătate. 
 
Pentru blatul alş doilea este  
nevoie de spuma de la 5  
albuşuri de ou la care se adugă 
200 grame zahăr, 3 linguri 
făină, praf de copt şi 250 grame 
nucă prăjită şi tăiată felii. Se 
coace şi acest blat într-o tavă 
dreptunghiulară, la foc mic. 
 
Crema este puţin mai 
laborioasă.  5 gălbenuşuri se 
freacă spumos cu 200 grame 
zahăr şi se fierb pe aburi până 

se îngroaşă. Separat se 
prepară o budincă de vanilie cu 
350 ml lapte şi două plicuri de 
zahăr vaniliat. Cele două creme 
răcite se amestecă împreună 
cu 250 grame unt frecat 
spumos.  
 
Se trece mai apoi la 
asamblarea prăjiturii: jumătate 

din primul blat, cremă, apoi al 
doilea blat, din nou cremă şi 
cealaltă jumătate din blatul 1. 
Deasupra, prăjitura se îmbracă 
cu o glazură de ciocolată 
obţinută din topirea pe aburi a 
150 grame ciocolată cu lapte, a 
unei linguri de unt şi a unei 
linguri de lapte.  
Poftă bună! 

 

Furtună în 
deşert 

Superstiţie 
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La propunerea lansată de Ioan Dorel Şchiopu, 

Se spune că o mare parte din 
valoarea unui oraş este dată de 
suma personalităţilor sale. 
Privind lucrurile din această 
perspectivă, Vulcanul se poate 
declara cu adevărat un oraş 
valoros. Din păcate, puţini dintre 
locuitorii de astăzi ai Vulcanului 
îşi mai amintesc de numele, 
personalitatea şi faptele unor 
oameni al căror destin a început 
în oraşul de la poalele munţilor 
Vîlcanului. 
 
Pasionat de istorie, dar şi de 
şah sau politică, fostul consilier 
local Ioan Dorel Şchiopu se 
declară dezamăgit de faptul că 
“dacă întrebi 100 de locuitori ai 
Vulcanului cine a fost Pius 
Brînzeu, 90 îţi vor răspunde că 
nici măcar nu au auzit de el.” 
Este o nedreptate pe care Dorel 
Şchiopu, ca simplu vulcănean, 
încearcă acum să o repare. 
Primul pas a fost făcut pe 25 
ianuarie, când în prezenţa 
primarului Ile, a viceprimarului 
Merişanu şi a unui număr de 50 
de părinţi şi copii pasionaţi de 
şah din municipiul Vulcan, Dorel 
Şchiopu a prezentat un material 
despre cel care a fost unul 
dintre cei mai mari chirurgi ai 
României, dr. Pius Brînzeu. 
 
Cine a fost  
acad.dr. Pius Brînzeu ? 
Pius Brînzeu, una dintre cele 
mai mari personalităţi medicale 
ale României, s-a născut în 
Vulcan, la 25 ianuarie 1911. 
Este absolvent al Facultăţii de 

Medicină din Strasbourg 
(Franţa), specializarea Chirurgie 
(1931). În 1939, chiar de ziua 
lui, devine Doctor în medicină. 
Pentru activitatea medicală 
desfăşurată în Franţa, i s-a 
acordat medalia „Le Souvenir 
Franςais“ şi medalia de aur de 
merit „La Renaissance 
Franςaise“. În al II-lea Război 
Mondial, mobilizat ca 
sublocotenent în Regimentul 13 
Călăraşi, a fost medic chirurg în 
spatele liniei I şi de zonă 
interioară, fiind decorat cu 
”Virtutea Militară”. 
 
După întoarcerea în România  
s-a stablit la Timişoara ocupând 
posturi importante în sistemul 
medical din capitala Banatului: 
medic chirurg secundar la 
Spitalul de Adulţi (1940-1946), 
medic primar chirurg  la Spitalul 
de Copii (1958-1959), medic 
primar chirurg la Spitalul CFR 
(1959-1964), Şeful Clinicii 1 
Chirurgie de la Spitalul Judeţean 
(1974). Pius Brînzeu face parte 
din primul corp profesoral al 
Institutului Medico - 
Farmaceutic, viitoarea 
Universitate de Medicină şi 
Farmacie”Victor Babeş” din 
Timişoara, al cărei rector va fi 
timp de 12 ani (1964-1976).  

În anul 1974 Pius Brînzeu este 
ales membru corespondent, iar 
din 1990 membru titular al 
Academiei Române.   
 
Dincolo de cariera sa  
profesională remarcabilă, 
acad.dr. Pius Brînzeu a fost un 
pasionat promotor al şahului, 
fiind desemnat, la un moment 
dat, preşedinte de onoare al 
Federaţiei Române de Şah. În 
cartea sa  ”Marile performanţe 
în chirurgie” - Editura de Vest, 
1997 - ilustrul chirurg descrie un 
fapt unic, atât în istoria şahului, 
cât şi a chirurgiei: o partidă de 
şah orb în timpul unei operaţii 
de apendicită cu anestezie 
locală! Chirurgul  era chiar... 
Pius Brînzeu, Şeful Clinicii 1 
Chirurgie, iar pacientul era... 
campiona mondială la şah 
Margareta Mureşan. S-a jucat 
apărarea siciliană. Remiză la 
mutarea a 15-a, la propunerea 
campioanei! Se întâmpla în 
Decembrie 1978 la Spitalul 
Judeţean din Timişoara! 
 
Deşi este greu de înţeles cum 
sunt posibil de realizat într-o 
viaţă de om atât performanţele 
sale  medicale şi didactice de 
excepţie, cât şi implicarea sa 
deosebită în promovarea 
şahului, totuşi, Pius Brînzeu a 
găsit timp şi pentru a scrie … 
poveşti!   Pare incredibil, dar a 
scris şi literatură pentru copii: 
“Comoara din peşteră” (1982) şi 
“Cei doi fraţi gemeni şi 
balaurul” (1985). 
 
In Memoriam Pius Brînzeu 
În memoria marelui om, Centrul 

de Chirurgie Laparoscopică şi 
Microchirurgie al UMF Timişoara 
şi Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Timişoara au primit 
denumirea „Pius Brînzeu”, iar o 
stradă din Timişoara îi poartă 
numele. Anual, în organizarea 
clubului de şah înfiinţat de 
acesta la Timişoara, are loc un 
concursul internaţional de şah - 
Memorialul “Pius Brînzeu”. Este 
Cetăţean de Onoare al 
municipiilor Timişoara şi Vulcan. 
 
“Pius Brânzeu, prin tot ce a 
făcut, îşi merită pe deplin 
statutul de reper, de model 
pentru toţi locuitorii municipiului 
Vulcan. Cu toate acestea, 
marele chirurg este 
cvasinecunoscut în localitatea 
sa natală”, constată cu tristeţe 
Ioan Dorel Şchiopu. Pentru a 
schimba această stare de fapt şi 
pentru a cinsti cum se cuvine 
personalitatea eminentului 
vulcănean, fostul consilier local 
Ioan Dorel Şchiopu a lansat 
Consiliului local Vulcan 
propunerea ca Spitalului 
Municipal Vulcan să-i fie atribuit 
numele “dr. Pius Brînzeu”. mai 
mult, Şchiopu propune ca acest 
demers să aibă loc printr-o 
festivitate publică, lansând în 
acest sens şi data la care 
aceasta ar trebui să aibă loc: 1 
iulie 2015. “Este o zi potrivită 
pentru a cinsti memoria acestei 
ilustre personalităţi a Vulcanului, 
având în vedere că pe 1 iulie 
2015 se împlinesc 13 ani de la 
trecerea sa în nefiinţă”, explică 
Dorel Şchiopu. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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Situat aproape de centrul Petrilei, elegant 
şi primitor, restaurantul NUMBER ONE 

este un loc al rafinamentului artei culinare 
şi al bunului gust, unde puteţi savura 

preparate culinare din bucătăria 
românească şi internaţională,  
alături de produse gourmet. 

Vă aşteptăm ! 

Relaţii şi rezervări:  
Petrila Str. Minei, Bl. 33 Spatiul comercial 5,  
Tel Fix: 0254 550 788 Tel Mobil: 0722 514 730 
E-mail: contact@restaurant-numberone.ro      

Petroşani, oraşul în care unirea se 
împleteşte cu onoarea 
La Petroşani, Unirea nu este doar un 
concept istoric, ci în jurul acestui 
deziderat primarul Tiberiu Iacob Ridzi a 
demarat, în urmă cu 3 ani, un forum 
cetăţenesc menită să unească 
reprezentanţii comunităţii locale în jurul 
celor mai importante personalităţi locale 
ale prezentului.  
 
An de an, la “Ziua Unirii” primarul 
Petroşaniului şi Consiliul local au găsit 
de cuviinţă să acorde distincţii unora 
dintre membri societăţii civile din 
Petroşani care s-au remarcat prin 
activitatea lor în folosul comunităţii. La 
fel s-a întâmplat şi în acest an, când 
două distinse doamne au fost onorate 
cu titlul de cetăţean de onoare al 
municipiului Petroşani. Este vorba 
despre fostul coordonator al Subfilialei 
de Cruce Roşie din Petroşani, doamna 
Felicia Necşa şi fostul procuror şef al 
Parcahetului de la Petroşani, doamna 
Dorica Maniu.  Un al treilea titlu de acet 
fel a fost acordat, post mortem, 
eminentului profesor Josif Kelemen. 
 
Pentru spiritul lor civic şi pentru întreaga 
activitate în domeniul social, Consiliul 
local a acordat unora dintre membrii 
Forumului “Pro Urbis” medalia “Pro 
Urbe”. Aceasta a revenit anul acesta 
prof. Lucica Munteanu, prof. Poenar Acs 
Eva, prof. Udrea Steluţa, psiholog 
Florentina Presecan, psiholog Alexandru 
Kelemen, preot Gabriel Bulf, ing. Nana 
Constantin şi ing. Ioan Velica. 
“Înţelegem astfel să respectăm principiul 
unităţii la nivelul comunităţii noastre. 
Principiul colaborării, al voinţei pusă în 
slujba progresului, al dezvoltării, al 
respectului faţă de toţi aceia care şi-au 
pus sau îşi pun amprenta la construcţia 
comunităţii noastre”, a declarat Tiberiu 
Iacob Ridzi. 

Luminiţa VINŢAN 
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