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2 EVENIMENT 

“Gala Premiilor Exclusiv” - Nominalizările ediţiei a XV-a 
 Cine are parte de 
 “Premiile Exclusiv” ? 
Cu fiecare an scurs din momentul 2001, în care am lansat 
proiectul Premiilor Exclusiv, constat cu bucurie şi satisfacţie 
că misiunea (considerată de mulţi drept una imposibilă !) de 
a identifica,  monitoriza şi aprecia activitatea personalităţilor 
publice din Valea Jiului şi a celor care performează la locul 
lor de muncă, nu a fost una în zadar. 
 
Primii 4 ani ai “Premiilor Exclusiv” au vizat doar acordarea 
unui titlul onorific de “Om al anului” celei mai vizibile 
personalităţi publice locale. În 2005 am dat un nou implus 
misiunii noastre, organizând prima “Gală a Premiilor 
Exclusiv” la Petroşani. Dintr-un simplu subiect editorial, 
proiectul nostru a devenit unul public, de evident succes. 
Succesul ne-a încurajat şi, an după an, demersul nostru 
public şi-a câştigat o frumoasă tradiţie. De câţiva ani buni, 
“Gala Premiilor Exclusiv” este unanim considerată drept 
evenimentul media nr. 1 al Văii Jiului. O astfel de carte de 
vizită ne onorează şi ne obligă, în acelaşi timp.  
 
Dincolo însă de succesul ideii noastre, proiectul “Premiilor 
Exclusiv” este azi cu atât mai important cu cât el a reuşit să 
mobilizeze sute de oameni, de la primari şi funcţionari la 
oameni politici, de la profesori la medici, de la artişti la 
sportivi, de la oameni de cultură la jurnalişti ş.a.m.d. Cu toţii 
au înţeles că, în era comunicaţională în care trăim astăzi, 
satisfacţia muncii depuse în folosul comunităţii nu are 
valoarea cuvenită dacă nu este însoţită de vizibilitatea ei în 
spaţiul public. Ori, sensul proiectului “Premiile Exclusiv” 
este tocmai acela de a construi acea relaţie de normalitate 
între principalii actori ai vieţii publice locale şi  
mass-media, demarat într-un moment în care aceasta era 
aproape definitiv compromisă.  
 
Deseori, în comentariile şi dezbaterile legate de 
evenimentul organizat de Grupul nostru de presă şi chiar în 
cadrul Galei, am auzit expresia potrivit căreia “Echipa lui 
Tibi Vinţan premiază atâţia oameni de valoare, din toate 
domeniile, dar pe el nu-l premiază nimeni”. Trecând peste 
nota de compătimire, puţini sunt cei care sesizează că, de 
fapt, an de an, Marele Premiu este chiar al meu şi al 
echipei mele. Al nostru, al celor care, ca jurnalişti 
responsabili ce ne pretindem a fi, am dorit şi am reuşit să 
demonstrăm că presa este şi în Valea Jiului nu doar un 
necesar “câine de pază al democraţiei”, ci probabil cel mai 
important “vehicul de imagine”, prin care profesioniştii din 
toate domeniile, oamenii cu responsabilităţi şi demnităţi 
publice, oamenii de valoare ai comunităţii îşi pot câştiga 
respectul cuvenit.  
 
Cine sunt, în 2015, aceşti oameni. Poftiţi de-i cunoaşteţi, 
marţi la a XV-a “Gală a Premiilor Exclusiv”.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Poate responsabilitatea funcţiei 
sau profesiei, poate propia 
personalitate, poate dorinţa de a 
prinde un loc pe “lista scurtă” a 
nominalizărilor la “Premiile 
Exclusiv”, sau poate toate acestea 
la un loc ori cu totul şi cu totul alte 
motivaţii, au făcut ca numărul 
oamenilor care, în cursul anului 
2014, au reuşit să-şi aducă 
efectele pozitive ale activităţii lor 
în spaţiul public sa fie cel mai 
mare din întreaga istoria a “Galei 
Premiilor Exclusiv”.  
 
În opinia noastră, a celor care am 
monitorizat şi analizat 
îndeaproape activitatea distinşilor 
domni, doamne şi domnişoare al 
căror nume este prezentat în cele 

ce urmează, sunt câştigători. 
Fiecare dintre aceştia şi poate că 
încă mulţi alţii care ne-au “scăpat” 
din atenţie sunt demni de 
aprecierea noastră, de aplauzele 
noastre, de mulţumirile noastre.  
 
Din păcate, potrivit regulamentului 
pe care l-am asumat atunci când 
am construit proiectul numit “Gala 
Premiilor Exclusiv”, doar o mică 
parte dintre aceştia vor avea 
parte, în acest an, de un premiu. 
Cu toţii însă, au încă de pe acum 
parte de admiraţia noastră. 
 
Vă invităm să-i cunoaşteţi pe 
candidaţii la “Premiile Exclusiv” 
din acest an, din nominalizările 
categoriilor de concurs. 

Cel mai bun primar: 
DĂNUŢ BUHĂESCU (primarul oraşului Uricani) 
ILIE PĂDUCEL (primarul oraşului Petrila) 
TIBERIU IACOB RIDZI (primarul municipiului Petroşani) 
GHEORGHE ILE (primarul municipiului Vulcan) 
NICOLAE DUNCA (primarul oraşului Aninoasa) 
CORNEL RESMERIŢĂ (primarul municipiului Lupeni) 

Cel mai bun viceprimar: 
ADRIAN ALBESCU (viceprimarul oraşului Aninoasa) 
CORNELIU BRAIA (viceprimarul oraşului Uricani) 
DORINA NIŢĂ (viceprimarul municipiului Petroşani) 
VASILICĂ JURCA (viceprimarul oraşului Petrila) 
CRISTIAN MERIŞANU (viceprimarul municipiului Vulcan) 

Cel mai bun parlamentar: 
CRISTIAJ RESMERIŢĂ (deputat PSD) 
COSMIN NICULA (senator PSD) 
HARALAMBIE VOCHIŢOIU (senator UNPR) 
MONICA IACOB RIDZI (deputat UNPR) 
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Cel mai bun consilier judeţean: 
NICOLAE IVĂNUŞI (UNPR) 
MARIAN COLTESCU (PSD) 

DORIN GLIGOR (PDL) 
ADRIAN DAVID (PNL) 

IOAN HIRGHIDUŞ (PSD) 
 

Cel mai bun consilier local: 
IOAN RUS (Consiliul local Petroşani) 

DOINIŢA MARIA BĂLĂNESC 
(Consiliul local Petrila) 

POMPILIU BARBU (Consiliul local Vulcan) 
AUREL UILĂCAN (Consiliul local Lupeni) 

GHEORGHE CLIPICI  
(Consiliul local Uricani) 

NICOLAE ILIAŞ (Consiliul local Petroşani) 
DANIEL MORARU (Consiliul local Uricani) 

NICOLAE FLORIN  
(Consiliul local Petroşani) 

 
Cel mai bun om politic local: 
HARALAMBIE VOCHIŢOIU  

(Preşedinte UNPR Hunedoara) 
EDUARD WERSANSKI 

(Preşedinte UDMR Petroşani) 
CRISTIAN RESMERIŢĂ 

(Preşedinte interimar PSD Lupeni) 
COSTEL AVRAM 

(Preşedinte PNL Petrila) 
IOAN RUS 

(Preşedinte PSD Petroşani) 
CONSTANTIN BRÂNDUŞE 

(Preşedinte PNL Lupeni) 
ADRIAN RUS 

(Preşedinte PFC Petroşani) 
DĂNUŢ BUHĂESCU 

(Preşedinte PSD Uricani) 
 

Cel mai bun funcţionar public: 
PAULINA DRAGOŞ 

(Director executiv Primăria Petroşani) 
ADRIAN NEAGOE 

(Secretar Primăria Petroşani) 
LUMINIŢA LEONTE 

(Director economc Primăria Vulcan) 
MARIAN POPESCU 

(Administrator public Primăria Petroşani) 

IUDITH BABŢAN 
(Şef birou AJOFM Petroşani) 

CRISTINA MRAZ 
(Director SPLAS Petroşani) 

ILEANA BODEA 
(sef Serviciul SSM-ITM Petroşani) 

 
Cel mai bun reprezentant al Văii Jiului  

într-o instituţie de interes public regional: 
SORIN VASILESCU 

(Prefectul judeţului Hunedoara) 
RODICA PETER 

(Director executiv AJOFM Hunedoara) 
LORINCZ SZELL 

(Director DJST Hunedoara) 
VASILE POP 

(Inspector şcolar ISJ Hunedoara) 
 

Cel mai bun om de afaceri: 
EMIL PĂRĂU 
ADRIAN RUS 
DORU TAMAŞ 

GEORG SIMZIAN 
MARIAN COLTESCU 

FLORIN MOCANU 
CONSTANTIN DICU 

STELIAN ZANET 
 

Cel mai bun manager: 
COSTEL AVRAM 

(Director Apa Serv Valea Jiului) 
AUREL ANGHEL 

(Director Societatea Naţională pentru 
Închideri Mine Valea Jiului) 
GEORGE ARTUR GĂMAN 

(Director INCD INSEMEX Petroşani) 
ALIN VASILESCU 

(Spitalul de Urgenţă Petroşani) 
 

Cel mai bun manager al unei instituţii 
de învăţământ: 

ARON POANTĂ 
(rector Universitatea din Petroşani) 

DANIELA CIONTESCU 
(Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” 

Petroşani) 

MALVINE SOCACI 
(Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” Vulcan) 

VASILE PĂTRĂŞCOIU 
(Liceul Tehnologic Retezat Uricani) 

LUCIA MUNTEAN 
(Grădiniţa PP1 Petroşani) 

ECATERINA ILYES 
(Şcoala gimnazială nr. 4 Vulcan) 

 
Cel mai bun manager al unei instituţii 

medicale: 
CRISTINA BALEIA 

(Spitalul Municipal Vulcan) 
DORU NEAMŢU 

(Spitalul Municipal Lupeni) 
ALIN VASILESCU 

(Spitalul de Urgenţă din Petroşani) 
 

Cel mai bun manager al unei instituţii 
financiare: 

DUMITRU RĂSCOLEAN 
(CAR Parîngul IFN Petroşani) 

GHEORGHE BOBAR 
(CAR Petrila IFN) 
VASILE TARŢA 

(CAR Unirea IFN Petroşani) 
 

Cel mai bun manager al unei instituţii 
de cultură: 

NICOLETA BOLCĂ 
(Director Teatrul de Stat “Ion D. Sîrbu”  

Petroşani) 
LAVINIA HULEA 

(Director Casa de Cultură a Studenţilor 
Petroşani) 

ANCA CIOLCA 
(Coordonator Muzeul Mineritului Petroşani) 

CRISTI CIUREA 
(Director Casa de Cultură Uricani) 

LUMINIŢA DANCIU 
(Director Biblioteca Universităţii din 

Petroşani) 



4 EVENIMENT 

“Gala Premiilor Exclusiv” - Nominalizările ediţiei a XV-a 

Cel mai bun manager al unui ONG  
de interes public: 

IMRE SUCHANECK (Petro Aqua) 
EDUARD WERSANSKI (Casa Pro Urbis) 

DANIEL HĂLĂSTĂUAN  
(Crucea Roşie Vulcan) 

FLORENTINA PRESECAN  
(Casa Pollicino Petroşani) 

ALEXANDRU KELEMEN (Casa Caritas) 
COSTEL AVRAM (Rosa Multiflora) 

CRISTIAN SERGIU IANZA 
(Fundaţia Ianza Art Inter-Cultural) 

IONEL ZMĂU (Asociaţia Les Amis de la 
France) 

 
Cea mai bună imagine publică: 

TOMA COCONEA (sportiv de performanţă) 
GEORGE ARTUR GĂMAN 

(director general INCD INSDEMEX 
Petroşani) 

NICOLETA BOLCĂ  
(director Teatrul de Stat “Ion D. Sîrbu” 

Petroşani) 
EMIL PĂRĂU (om de afaceri) 

VALERIU BUTULESCU (scriitor) 
ADRIAN DAVID (consilier judeţean) 

 
Cel mai bun lider de sindicat: 

PETRU NICA  
(Preşedinte Sindicatul “Muntele”) 

DOMOKOS LASZLO 
(Preşedinte Sindicatul “Huila”) 

PAUL RUSU 
(Preşedinte Sindicatul “SIP” Hunedoara) 

 
Cel mai bun poliţist: 
TITEL BRĂGARU 

(Şeful Poliţiei Municipiului Petroşani) 
MIHAI MEZABROVSCHI 

(Şeful Poliţiei Locale Vulcan) 
DOREL NEAG 

(Şeful Poliţiei Locale Petroşani) 
 

Cel mai bun profesor: 
EDUARD EDELHAUSER 

(profesor Universitatea din Petroşani) 

RADU SORIN 
(profesor Universitatea din Petroşani) 

CSABI LORINCZ 
(lector Universitatea din Petroşani) 

MIRCEA BARON 
(profesor Universitatea din Petroşani) 

 
Cel mai bun om de cultură: 
VALERIU BUTULESCU 

NICOLETA BOLCĂ 
ION BARBU 

CRISTIAN SERGIU IANZA 
MARIAN BOBOC 

 
Cel mai bun scriitor: 

VALERIU BUTULESCU 
MARIAN BOBOC 

DUMITRU GĂLĂŢAN JIEŢ 
IOAN VELICA 

MIRCEA BARON 
ION LASCU 

PETRONELA VALI-SLAVU 
 

Cel mai bun artist: 
MIHAI SIMA 

CĂTĂLIN STEPA 
CORNEL TODEA 

NICOLAE NICOARĂ 
NICOLETA BOLCĂ 
FABIANI PRCSINA 

 
Cel mai bun artist plastic: 

ROBERT HUMMEL 
SERGIU CRISTIAN IANZA 

PETRICĂ BIRĂU 
ION BARBU 

SIMONEL BUCUR 
FRANCISC NEMETH 

 
Cel mai bun sportiv: 
TOMA COCONEA 

STEFANIA STĂNILĂ 
AVRAM IANCU 

ANA MARIA GHERGHEL 
OANA ŞCHIOPU 

 

Cel mai bun consilier de imagine: 
FELICIA PORTASE 

(consilier personal al primarului 
municipiului Vulcan) 

NICU TAŞCĂ 
(consilier personal al primarului 

municipiului Petroşani) 
DANIEL PREDA 

(consilier de imagine SC Apa Serv Valea 
Jiului SA Petroşani) 
GABRIEL LUNGU 

(consilier personal al senatorului 
Haralambie Vochiţoiu) 

OANA TUŢU 
(secretar Teatrul de Stat “Ion D. Sîrbu” 

Petroşani) 
 

Cea mai bună instituţie financiară: 
CAR UNIREA IFN 

CAR PARÎNGUL IFN 
CAR CFR PETROŞANI 

CAR PETRILA 
CAR PENSIONARILOR PETROŞANI 

 
Cel mai bun susţinător al culturii şi/sau 

turismului local: 
EMIL PĂRĂU 

STELIAN ZANET 
CORNEL TODEA 

DUMITRU GĂLĂŢAN JIEŢ 
IONUŢ DRĂGOTESC 

GHEORGHE ILE 
TIBERIU IACOB RIDZI 

PETRU GĂLĂŢAN & LUCREŢIA 
MĂLINESC 

COSTEL AVRAM 
CRISTIAN SERGIU IANZA 

ION BARBU 
 

Cel mai bun proiect de investiţii publice: 
TIBERIU IACOB RIDZI 

(“Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului 
Spitalului de Urgenţă din Petroşani”) 

GHEORGHE ILE 
(“Modernizarea arterelor rutiere şi pietonale 

din cartierul Octogon Vulcan”) 
DĂNUŢ BUHĂESCU 

(“Modernizarea sistemului rutier central din 
oraşul Uricani”) 

TIBERIU IACOB RIDZI 
(“Construcţie TS3 Parâng) 

TIBERIU IACOB RIDZI 
(“Bazin didactic de înnot Petroşani”) 

GHEORGHE ILE 
(“Modernizarea Colegiului Tehnic Mihai 

Viteazu Vulcan”) 
COSTE AVRAM 

(“Reabilitare şi extindere reţele de apă şi 
canalizare în Valea Jiului-etapa I”) 

       Laureaţii ediţiei a X-a—2010 
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Cel mai bun ONG: 

FUNDAŢIA IANZA ART INTER 
CULTURAL PETROŞANI 

LES AMIS DE LA FRANCE PETRILA 
CASA PRO URBIS Petroşani 
CASA POLLICINO Petroşani 
CASA CARITAS Petroşani 

CRUCEA ROŞIE PETROŞANI 
CRUCEA ROŞIE VULCAN 
CRUCEA ROŞIE URICANI 

ROSA MULTIFLORA Petroşani 
PRO PARÂNG PETROŞANI 

PRO STRAJA LUPENI 
FUNDAŢIA SALVAMONT LUPENI 

PETRO AQUA Petroşani 
EU ŞI TU PENTRU VULCAN 

 
Cel mai bun proiect cultural: 

ANTONELA & CĂTĂLIN ŢUGULEA 
(pentru proiectul artistic “Fii star în ţara ta”) 

SERGIU CRISTIAN IANZA 
(pentru proiectul artistic “Tabăra 
internaţională de artă plastică”) 

GHEORGHE ILE 
(pentru proiectul cultural “Nedeia 

Vulcăneană”) 
DANA TACEA 

(pentru proiectul artistic “Festival folk 
Adrian Păunescu”) 
STELIAN ZANET 

(pentru proiectul artistic  
“Tabără de folk în Parâng”) 

IONUŢ DRĂGOTESC 
(pentru proiectul artistic “Concert de 

Crăciun în Peştera Bolii”) 
COSTEL AVRAM 

(pentru proiectul cultural “Colocviu literar-
Posteritatea scriitorului Ion D. Sîrbu” 

TIBERIU KELEMEN 
(pentru proiectul “Congres Naţional de 

numismatică” la Petroşani) 
TIBERIU IACOB RIDZI 

(pentru proiectul “Ziua Familiei” la 
Petroşani) 

FRANCISC NEMETH 
(pentru proiectul “Expoziţie fotografică 

permanentă” la Cinematograful din Vulcan) 
 

Cel mai bun proiect social: 
VIOLETA BURLEC 

(pentru activităţile sociale ale Clubului 
Femina din Petroşani) 

MARIANA POPA COSTAŞ & ILEANA 
FIRŢULESCU 

(pentru coordonarea activităţilor  
social-umanitare ale “Grupului de prieteni” 

din Petroşani) 
DANIEL HĂLĂSTĂUAN 

(pentru activităţile sociale şi caritabile ale 
Subfilialei de Cruce Roşie Vulcan) 

PNL PETRILA 
(pentru activităţile sociale derulate la 

centrul “Salvaţi copiii” din Petrila) 
EMIL PĂRĂU 

(pentru acţiunile caritabile şi de mecenat) 
FLORENTINA PRESECAN 

(pentru activităţile sociale derulate în cadrul 
Asociaţiei “Casa Pollicino”) 

ZGÂRCEA MĂNĂSUC 
(pentru proiectul social “Zidul care uneşte, 

sufletul care zideşte”) 
GABRIEL BULF  

(pentru proiectul social “Cămin de îngrijire 
vîrstnici” Dărăneşti) 

EDUARD WERSANSKI 
(pentru proiectul “Fabrica lui Moş Crăciun”) 

 
Cea mai activă prezenţă în media: 

COSTEL AVRAM 
TIBERIU IACOB RIDZI 

HARALAMBIE VOCHIŢOIU 
DORIN GLIGOR 

CONSTANTIN BRÂNDUŞE 
PETRE NICA 

IULIU WINKLER 
RADU SORIN 

VALERIU BUTULESCU 
ADRIAN ALBESCU 

 
Cea mai bun jurnalist: 

CĂTĂLIN DOCEA 
CARMEN COSMAN PREDA 

RAMONA ROŞULESCU 
IONUŢ DRĂGOTESC 
MARIUS MITRACHE 

ILIE PINTEA 
MAXIMILIAN GÂNJU 

CORNELIU BRAN 
GENU TUŢU 

ANGELLA DUMITRAŞCU 
ANDREI VLAD 

Dincolo de categoriile sus-menţionate, Premiile 
Exclusiv includ şi câteva distincţii speciale, de 
excelenţă, menite să readucă în atenţie întreaga 
carieră profesională şi personalitatea unor oameni 
remarcabili ai Văii Jiului. Menţionăm că numele 
laureaţilor acestor categorii de premii nu se 
regăsesc în lista nominalizărilor noastre, 
constituind, credem, frumoase surprize ale galei. 
 
De asemenea, ca în fiecare an, vom acorda câteva 
premii speciale menite să evidenţieze 
performanţele unor tineri aflaţi la începutul 
carierei, dar care merită întreaga aprciere a 
comunităţii pentru performanţele şi atitudinea lor 
pozitivă. 
 
Din lunga listă a celor nominalizaţi la una sau mai 
multe din categoriile Premiilor Exclusiv va fi 
desemnat şi “Omul anului 2014” din Valea Jiului.  
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Intrăm în al zecelea an de când, 
în cadrul “Galei Premiilor 
Exclusiv” ne-am asumat 
misiunea de a cântări prestaţia 
de peste an a colegilor din 
presa scrisă, radio, televiziune 
şi, mai nou, din mediul 
jurnalistic on-line care activează 
în arealul Văii Jiului.  
 
Deşi avem pretenţia că suntem 
obiectivi în deciziile noastre pe 
acest segment, la acordarea 
“Premiilor Exclusiv” pentru 

presă am ţinut cont, în ultimii 
ani, de sugestiile unora dintre 
cei mai importanţi actori ai vieţii 
publice locale (oameni politici, 
lideri ai comunităţilor locale, 
oameni de afaceri, oameni de 
litere sau simpli cetăţeni) care 
au însă cu toţii o importantă 
calitate. Şi anume aceea că 
sunt consumatori ai produselor 
mass-media din Valea Jiului şi 
parteneri ai Agenţiei de 
Publicitate Exclusiv pe diverse 
palete de activitate. 

 
Anul acesta, “Premiile Exclusiv” 
rezervate colegilor din presă 
îmbracă la rândul lor forma unei 
competiţii, la care au fost 
înscrise toate mijloacele de 
comunicare jurnalistică din 
Valea Jiului, cu excepţia 
producţiilor de media ale 
Grupului de presă “Exclusiv”. În 
acest sens, am întocmit şi 
câteva categorii pentru care 
vom acorda, în acest an, 
“Premiile Exclusiv”.  

 
Din păcate, în ciuda strădaniilor 
noastre, până la ora închiderii 
ediţiei (duminică, 15 februarie 
2015) nu reuşisem să 
cristalizăm lista completă a 
nominalizărilor pentru “Premiile 
Exclusiv” la categoria mass-
media. Cu siguranţă însă vom 
avea o astfel de listă până la 
ora începerii “Galei Premiilor 
Exclusiv”.  
 

Lucian ISPAS 

Laureaţii titlului de CEL MAI BUN JURNALIST AL VĂII JIULUI, 
premiu special instituit în anul 2006 (pentru activitatea 
din anul precedent) în cadrul GALEI PREMIILOR EXCLUSIV 

- 2006 -  
CĂTĂLIN DOCEA 

- 2007 - 
ILEANA FIRŢULESCU 

- 2008 - 
MIRCEA BUJORESCU 

- 2009 - 
GENU TUŢU 

- 2013 - 
RAMONA ROŞULESCU 

- 2012 - 
ILIE PINTEA 

- 2011 - 
DAN CODREA 

- 2010 - 
MARIUS MITRACHE 

- 2014 - 
CARMEN COSMAN PREDA 

- 2015 - 
 

 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la 
radio şi televiziune, preucm şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
 * campanii de promovare şi publicitate; 
 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
 * relaţii publice şi management comunicaţional (inclusiv gestionarea 
situaţiilor de criză); 
 * redactare comunicate şi organizări de conferinţe de presă şi/sau alte 
evenimente publice; 
 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 
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Cine va fi desemnat, anul acesta, la Gala Premiilor 
Exclusiv, “Omul anului” în Valea Jiului ? 

Luna februarie a devenit 
sinomină cu luna în care, la 
Petroşani, are loc festivitatea de 
decernare a Premiilor Exclusiv. 
Încă din primele zile ale acestei 
luni, emoţia evenimentului se 
cuibăreşte în inimile celor care, 
cu speranţa unei autoevaluări a 
activităţii lor din anul precedent, 
trag nădejde că se vor număra, 
dacă nu printre laureaţi, atunci 
măcar printre cei nominalizaţi la 
una din categoriile acestor 
premii. 
 
Pare destul de ciudat ca 
oamenii să-şi dorească atât de 
mult acest premiu care, la urma 
urmei, nu aduce după sine nici 
un beneficiu material. “Premiile 
Exclusiv” nu sunt premii în bani, 
nici măcar în obiecte. Ele 
constau doar într-o simplă 
diplomă de onoare sau de 
excelenţă şi în plăcerea de a 
participa la festivitatea de gală 
în care se acordă distincţia.  
 
Dincolo însă de coala de hârtie 
tipărită cu însemnele Grupului 
nostru de presă, “Premiul 
Exclusiv” a ajuns să însemne 

mult mai mult. Pentru 
câştigătorii lui şi pentru cei care 
urmăresc, ca simpli spectatori, 
evenimentul. “Premiul Exclusiv” 
aduce după sine admiraţia 
publicului, atenţia mass-media, 
aprecierea activităţii 
profesionale şi automulţumirea 
pentru lucrurile făcute bine, în 
profesie, în comunitate şi în 
viaţă. 
 
De-a lungul anilor, în cele 
paisprezece ediţii ale “Galei 
Premiilor Exclusiv”, câţiva 
primari, lideri de sindicat, 
oameni politici sau oameni de 
afaceri au reuşit, prin 
personalitatea lor şi prin 
activitatea lor, să se bucure de 
marele premiu “Exclusiv”, care 
le aduce, preţ de un an întreg, 
satisfacţia de a fi “Omul anului” 
în Valea Jiului.  
 
Pentru că  evenimentul public al 
galei Exclusiv nu acceptă 
sponsorizări sau sprijin material 
de orice natură, fiind un demers 
ale cărui cheltuieli sunt 
suportate în exclusivitate de 
Exclusiv Media Group, în primii 

4 ani ai “Premiilor Exclusiv” 
acestea au fost atribuite doar 
printr-un simplu exerciţiu 
jurnalistic, consemnat de 
publicaţiile “Afaceri în Valea 
Jiului”, “Exclusiv” şi, mai apoi, 
din nou “Afaceri în Valea Jiului”. 
Aşa se face că primii laureaţi, 
Victor Bădârcă (în 2001), 
Gheorghe David (în 2002), 
Vasile Ioan Savu (în 2003) şi 
Costel Postolache (în 2004) nu 
au avut parte de aplauzele 
meritate într-o gală publică a 
laureaţilor. Primul laureat al 
titlului de “Omul anului” care a 
primit distincţia în cadrul “Galei 
Premiilor Exclusiv” a fost dr. 
Gheorghe David, în anul 2005, 
pe vremea când era primar al 
municipiului Petroşani.  
 
Din 2005, an de an, în luna 
februarie, sala de marmură a 
Primăriei municipiului Petroşani 
a devenit locul în care se 
desfăşoară tot mai apreciata 
“Gală a Premiilor Exclusiv”. În 
2006, titlul a revenit unui alt 
primar al Petroşaniului, Carol 
Schreter. Tot domnia sa a fost şi 
câştigător al ediţiei din anul 

următor dar, din păcate, cu doar 
puţine zile înainte de gală, Carol 
Schreter avea să treacă în 
nefiinţă. Anii 2008 şi 2009 i-au 
adus titlul de “Omul Anului” în 
Valea Jiului deputatului şi 
europarlamentarului Monica 
Iacob Ridzi. Au urmat, trei ani la 
rând, primarii Dănuţ Buhăescu 
(în 2010), Gheorghe Ile (în 
2011) şi Tiberiu Iacob Ridzi (în 
2012), pentru ca anul 2013 să-i 
aducă acest titlu omului de 
afaceri Emil Părău. În fine, în 
anul 2014 laurii Marelui Premiu 
Exclusiv au fost culeşi de un om 
politic, apreciat în egală măsura 
ca manager sau promotor al 
culturii: Costel Avram. 
 
Valea Jiului se întreabă acum 
cine va fi “Omul Anului” în 
2015 ? O întrebare firească, pe 
marginea căreia în ultimele zile 
s-au lansat zeci de ipoteze şi 
pronosticuri. O întrebare care, 
peste doar câteva ore îşi va 
găsi, în sfârşit, răspunsul la 
finalul “Galei Premiilor Exclusiv” 
de marţi, 17 februarie 2015.  
 

Luminiţa VINŢAN 
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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 

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 ! 

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      

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Relaţii la telefon 0722-807.221 



9 ADMINISTRAŢIE 

Donaţie de calculatoare la Şcoala gimnazială nr. 7 din Petroşani 
Graţie unui inedit parteneriat 
între complexul comercial 
Kaurfland şi Primăria 
municipiului Petroşani, o şcoală 
din Petroşani a fost dotată cu 
30 de calculatoare noi de ultimă 
generaţie, pentru laboratorul de 
informatică. 
 
La şcoala gimnazială nr. 7 din 
cartierul Aeroport Petroşani au 
fost recepţionate zilele trecute 
calculatoarele donate de 
Kaufland, în prezenţa 
profesorilor şcolii dar şi a 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
„Am fost încântat atunci când 
reprezentanții firmei Kaufland 
mi-au propus sa realizăm 
împreună proiectul care a 
adus astăzi Școlii Nr.7 din 

Petroșani un cabinet de 
informatică dotat cu 30 de 
calculatoare de ultimă 
generație. Calculatoarele 
reprezintă donația firmei 
Kaufland iar contribuția 
Primăriei constă în acoperirea 
a aproximativ 15% din totalul 
dotărilor tehnice auxiliare. 
Gestul celor de la Kaufland se 
înscrie în exemplul firesc al 
celor ce simt nevoia sa 
reîntoarcă în comunitate o 
parte din ceea ce comunitatea 
le oferă. Îmi permit să cred că 
acest exemplu poate fi urmat 
și de alte instituții şi firme din 
Petroșani”, a declarat Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Tichete sociale de Paşte 
pentru persoanele 
defavorizate din Petroşani 
Persoanele defavorizate din 
municipiul Petroşani vor 
beneficia şi în acest an de 
tichete sociale pentru sărbătorile 
de paşte, ca urmare a unei 
măsuri dispuse de 
municipalitatea din Petroşani. 
 
Tichetele sunt destinate achiziţionării produselor de bază şi 
sunt acordate persoanelor cu probleme sociale, pentru 
prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune 
socială. Potrivit reprezentanţilor SPLAS, fiecare persoană 
care se încadrează în condiţiile legale va primi tichete în 
valoare de 50 de lei. Acestea se vor acorda persoanelor care 
beneficiază de venitul minim garantat, beneficiarilor de 
cantină socială, celor care primesc alocaţie de susţinere a 
familiei, pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 750 
de lei, şomerilor cu venituri sub 700 de lei, dar şi persoanelor 
cu handicap grav şi accentuat care nu au alte venituri, decât 
indemnizaţia.  
 
Perioada de distribuţie a tichetelor sociale acordate de 
municipalitate cu ocazia sărbătorilor de Paşte va fi anunţată 
în timp util de către reprezentaţii Serviciului Public Local de 
Asistenţă Socială de la Petroşani.  

 
Lucian ISPAS 
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• Primii hunedoreni condamnaţi pentru fraude la 
vot; 

• Fostul dirtector al APIA Hunedoara condamnat pe 
viaţă în Irlanda; 

• Momente cum plite pentru un copil de 5 ani, 
sfâşiat de câine familie; 

• Iată de ce are nevoie Apa Serv sde bani 
europeni; 

• Constantin Jujan, favorit pentru conducerea CEH; 
• Concursul tinerelor talente din Valea Jiului a 

început la Vulcan; 
• Trei traficanţi de droguri, trimişi după gratii în 

judeţul Hunedoara; 
• Mecanismul real prin care CEH a scăpat de 

insolvenţă; 
• Viceprimaruzl din Petroşani se retrage din toate 

consiliile de administraţie; 
• Hunedoreanca Cristina Vasiu printre finaliştii de la 

Eurovision; 
• Domeniul schiabil Transalpina se extinde; 
• 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 

Vochiţoiu: “Premierul Victor Ponta 
salvează din nou Complexul Energetic 
Hunedoara” 
Prin intermediul unui comunicat de 
presă remis redacţiei, senatorul de 
Valea Jiului, Haralambie Vochiţoiu 
ne informează că premierul Victor 
Ponta s-a întâlnit la data de 9 
februarie 2015 cu delegația Fondului 
Monetar Internaţional (FMI) ce a 
solicitat restructurări masive şi 
radicale la Complexul Energetic 
Hunedoara. În cadrul întâlnirii,  
Prim-ministrul Guvernului României, 
Victor Ponta a spus foarte clar că 
este de acord cu măsuri de 
eficientizare, dar nu va accepta 
măsuri prin care acest sector 
esențial pentru siguranța noastră 
energetică, pentru dezvoltarea 
economică şi socială a unor regiuni, 
măsuri care să ducă pe termen 
mediu şi lung la dispariţia acestei 
industrii.  
 
În mandatul premierului Victor 
Ponta, Complexul Energetic 
Hunedoara a fost sprijinit de mai 
multe ori, fie cu stingerea unor 
datorii pe care le avea față de 
Compania Națională a Huilei, fie prin 
faptul că producția i-a fost preluată 
cu prioritate în Sistemul Energetic 
Național, cu motivarea că această 
societate trebuie să asigure 
menţinerea nivelului de siguranţă a 
sistemului energetic naţional. 
Având în vedere presiunile FMI 
asupra Guvernului României privind 
luarea unor măsuri radicale asupra 
Complexului Energetic Hunedoara, 
Vochiţoiu apreciază că “nu putem să 
ne facem că nu vedem că vinovaţii 
pentru dezastrul la care a ajuns 
această societate sunt cei care 
astăzi conduc fie la nivel de 

conducere executivă, fie la nivel de 
consiliu de administraţie. Pentru 
toate acestea, solicit cercetarea de 
urgenţă a acestor factori de decizie 
de către Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediului de Afaceri, Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi de către Direcţia Naţională 
Anticorupţie.” 
 
Vochiţoiu mai arată că abuzul în 
serviciu, cheltuirea cu inconştienţă a 
banului public şi favorizarea firmelor 
de casă și a familiilor celor ce 
conduc CEH au devenit în fiecare zi 
o obişnuință a acestora. “Ca senator 
de Valea Jiului şi al judeţului 
Hunedoara, nu pot să asist pasiv 
cum nişte indivizi fără competenţă şi 
puşi pe căpătuială pot distruge o 
zonă atât de frumoasă şi să lase pe 
drumuri peste 7.000 de angajaţi şi 
familiile acestora. Invit pe această 
cale toţi factorii responsabili ai 
judeţului Hunedoara să ne întâlnim 
pentru a avea un dialog care să aibă 
ca obiectiv salvarea Complexului 
Energetic Hunedoara”, se mai arată 
în comunicat de presă emis de 
Vochiţoiu. 

Tiberiu VINŢAN 
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Apă la robinet şi pentru locuitorii din zonele rurale ale oraşului 
Uricani 
La Primăria oraşului Uricani a 
avut loc săptămâna trecută o 
întâlnire de lucru între 
reprezentanţii administraţiei 
locale conduse de Dănuţ 
Buhăescu şi o echipă a Biroului 
Tehnic-Investiţii a SC Apa Serv 
Valea Jiului, condusă de 
directorul general al societăţii, 
Costel Avram. 
 
Întâlnirea a vizat o primă rundă 
de discuţii având ca temă 
analizarea punctuală a câtorva 
aspecte de natură tehnică 
privind alimentarea cu apă şi 
canalizare în zonele limifrofe 
ale oraşului Uricani, în 
perspective derulării unui nou 
program de investiţii în 
extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi 
canalizare din Valea Jiului. 
“Am discutat cu domnul primar 
Buhăescu o serie de aspecte 

care ţin atât de stadiul lucrărilor 
întreprinse până în prezent de 
către Apa Serv la Uricani, cât  
mai ales despre oportunitatea 
derulării de noi investiţii în 
extinderea reţelelor de apă şi 
canalizare în zona Câmpu lui 
Neag şi în alte zone limitrofe 
ale Uricaniului. Apreciez 
intersul domnului primar 
Buhăescu şi deschiderea pe 
care o are în ceea ce priveşte 
noul proiect de investiţii pe care 
dorim să-l dezvoltăm la Uricani 
şi cred că, împreună, vom 
aduce cât de curând, un plus 
de confort şi civilizaţie pentru 
cetăţenii din zonele vizate”, 
este concluzia directorului 
general ASVJ, Costel Avram 
după întâlnirea cu autorităţile 
de la Uricani. 
 
La rândul său, primarul oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu s-a 

declarat mulţumit de 
colaborarea cu operatorul 
regional de apă potabilă şi 
canalizare, exprimându-şi 
convingerea că programul de 
investiţii propus pentru oraşul 
Uricani este mai mult decât 
binevenit. “Eu cred că, aşa cum 
am discutat cu domnul Avram şi 
echipa de la Apa Serv, vom 
găsi urgent soluţii pentru a 
realiza extinderea reţelelor 

publice de alimentare cu apă şi 
canalizare pentru zonele săteşti 
din oraşul Uricani. Apreciez că 
am avut o primă analiză, pe 
hartă şi la faţa locului, care 
constituie premise favorabile 
pentru derularea acestui proiect 
necesar şi aşteptat de locuitorii 
din zonele limitrofe ale oraşului 
nostru”, a declarat primarul 
Uricaniului, Dănuţ Buhăescu. 

Tiberiu VINŢAN 

Dezbateri pe tema noului 
buget local al 
municipiului Vulcan 
Primăria din Vulcan a 
fost zilele trecute 
gazda seminarului de 
dezbatere publică a 
bugetului local pentru 
anul 2015, buget care 
urmează să fie 
aprobat luni, 16 
februarie 2015, în 
cadrul şedinţei Consiliului local. „Conform obligaţiilor 
care îi revin şi în spiritul asigurării transparenţei 
decizionale şi a promovării atitudinii civice 
participative, Primăria organizează în fiecare an, 
înainte de ședința pentru aprobarea bugetului local, o 
dezbatere publică pe această temă. În acest sens la 
mijlocul săptămânii trecute s-a derulat această 
întâlnire cu cetăţenii municipiului care au participat la 
prezentarea informaţiilor despre buget. Conform 
procedurii legale, toate propunerile care pot veni din 
partea cetăţenilor în cadrul acestor dezbateri sunt 
adăugate la cele deja cuprinse în proiectul bugetului 
care va fi supus dezbaterii şi aprobării la şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local de luni 16 februarie”, 
a declarat Gheoghe Ile, primarul municipiului Vulcan. 
 

Lucian ISPAS 

Constantin Jujan, favorit pentru funcţia de 
director general al CEH 
Demisia din funcţia de director 
general al Complexului Energetic 
Hunedoara a social-democratului 
Aurel Niculescu şi situaţia dramatică 
în care se regăseşte cel mai 
important agent economic din judeţul 
Hunedoara au determinat guvernanţii 
să lase la o parte numirile de ordin 
strict politic şi să caute specialişti 
care să poată readuce pe linia de 
plutire acest colos energetic. 
 
După toate probabilităţile, funcţia de 
director general al CEH va fi preluată 
de fostul director general al 
Companiei Naţionale a Huilei, dr.ing. 
Constantin Jujan, actualul director al 
EM Petrila. Dincolo de experienţa sa 
profesională incontestabilă, Jujan 
este un apreciat membru al noului 
PNL. Mai mult, din echipa 
managerială a acestuia, potrivit unor 
surse, ar urma să facă parte şi alte 
două persoane cu afinităţi politice de 
dreapta, respectiv fostul director 
general al CNH, Daniel Surulescu şi 
actualul director al termocentralei de 
la Paroşeni, Doru Vişan.  
 

Surse din cadrul PNL ne-au declarat 
că „faptul că PSD şi-a dat seama că 
nu are specialişti competenţi în acest 
domeniu de mare responsabilitate 
economică şi socială care este 
domeniul energetic din judeţul 
Hunedoara este un prim pas înainte 
pentru PNL şi consemnează în 
acelaşi timp, un mare pas înapoi 
pentru PSD. După cum faptul că 
favorit este domnul Jujan, un 
important membru al noului PNL, 
demonstrează încă o dată ceea ce 
este evident deja pentru mulţi: şi în 
minerit şi energie, la fel ca în multe 
alte domenii, liberalii autentici sunt 
cei care pot da măsura lucrului bine 
făcut.” 

Lucian ISPAS 
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Fiţi sinceri şi recunoaşteţi, de 
câte ori - privind de pe 
ferestrele cu termopan, pe care 
nici măcar promoroaca nu se 
mai lipeşte ! - nu vă e dor de 
iernile copilăriei ? Acele ierni în 
care, înfofoliţi cu căciulă, 
mănuşi şi fular de lână, cu 
câteva rânduri de haine pe 
dedesubt, trăgeam de săniuţele 
noastre din fier forjat şi lemn de 
brad, pe uliţele copilăriei, prin 
nămeţii dintre blocuri sau pe 
câte o coastă invadată de copii 
gălăgioşi şi zburdalnici, ca în 
poeziile lui Coşbuc. 
 
Pentru mulţi, astăzi, acele 
vremuri par doar de poveste. O 
frumoasă poveste pe care 
binefacerile societăţii moderne 
pare să ne fi răpit orice 
posibilitate de a o putea retrăi 
sau de-a o putea arăta copiilor 
noştri. În oraşe, zumzetul 
săniilor cu zurgălăi este înlocuit 
de clacsoanele nervoase ale 
şoferilor grăbiţi; pârtiile au 
dispărut sub asaltul urbanistic, 
fiind înlocuite de alte case, 
blocuri, magazine sau cimitire. 
Nici măcar rost de bulgăreală 
nu prea se arată cu o zăpadă 
care, când e prea fleoşcăită, 
când e îngheţată bocnă.  
 
Cu toate acestea, pentru noi, 
cei din Valea Jiului, Dumnezeu 

a lăsat un loc în care toate 
aceste bucurii ale iernilor 
copilăriei mai pot fi trăite la 
aceeaşi intensitate. Este un loc 
în care timpul pare să se fi oprit 
în loc şi iarna pe uliţă are 
acelaşi farmec pe care, sunt 
sigur, cu mare plăcere, vi-l 
aduceţi aminte. Acest loc, pe 
care vă invit să-l vizităm 
împreună, în reportajul nostru 
din această săptămână, e la 
doar o aruncătură de băţ de 
“lumea civilizată”, la capătul 
satului momârlănesc Câmpu lui 
Neag, în locul cunoscut drept 
Cheile Buţii, Câmpuşelu şi 

Câmpu Mielu. La Câmpu lui 
neag timpul merge după 
cărindarul cel vechi, 
bătrânesc care rânduieşte 
lumea după soare, cântatul 
cucului şi urcatul oilor la 
munte… 
 
Tot aşa, călătorul care 
poposeşte în aceste locuri în 
vremurile acestea are bucuria 
de a-şi regăsi, aidoma, toate 
poveştile copilăriei. Poveştile 
în care iarna e iarnă, cu omăt 
alb, pufos şi numa’ bun de 
adunat bulgări în palme ori de 

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

Nu doar cabanele şi cabanierii 
sunt gazde primitoare în satul 
de la capătul Văii Jiului. La 
orişice poartă veţi fi bătând, de 
la Uricani la Valea de Brazi şi 
până hăt dincolo de Câmpu lui 
Neag, din ocol nu se vor slobozi 
câinii, ci vă vor întâmpina 
oameni primitori, bucuroşi de 
oaspeţi, gata să vă aşeze la loc 
de cinste în jurul mesei lor, la 
un cârnaţ afumat, o gură de 
slană cu brânză şi ceapă şi, 
musai ca de bună voie, un 
păhăruţ de pălincă dreasă cu 
un trânc de mere aşa cum 
numa’ momârlanii adevăraţi ştiu 
să le facă. Veţi auzi de la aceşti 
oameni frumoasele poveşti ale 
Iorgovanului dar şi tristele 
poveşti cu oameni răi care, 
pentru puţin cărbune, au ras de 
pe faţa pământului unul dintre 
cele mai frumoase sate 
tradiţionale româneşti (Câmpu 
lui Neag), lăsând în locul 
acestuia o uriaşă văgăună de 
pământ pe care, după 
închiderea minei, autorităţile au 
umplut-o cu apă din Jiu dând 
naştere unui lac cu perspective 
de agrement. 

...La Câmpu lui Neag  timpul 
merge după cărindarul cel 
vechi, bătrânesc, care 
rânduieşte lumea după soare, 
cântatul cucului şi urcatul oilor 
la munte ! De vă e dor de iernile 
copilăriei, de plăcerea jocului cu 
bulgării de zăpadă, de gustul 
pitei cu untură şi ceapă sau al 
ceaiului din mentă sălbatică, 
mergeţi, chiar şi pentru câteva 
ore, în paradisul de iarnă de la 
Câmpu lui Neag. 

 
Tiberiu VINŢAN  
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Steaua lui norocoasă 
era pe o sticlă de... 

coniac” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Doua doamne stăteau de vorbă. Una 
dintre ele o întreabă pe cealaltă: 
- Dragă, tu când faci dragoste, vorbeşti 
cu soţul tau? 
- Da, dacă mă sună!  

*** 
Un cavaler, înainte de a pleca în 
cruciadă îl cheamă pe lăcătuşul 
castelului să îi monteze soţiei sale 
centura de castitate. După ce o 
montează, lăcătuşul întreabă: 
- Domnule, punem şi botniţă?  

*** 
La tribunal, judecătorul: 
- Sustineţi că aţi crezut că portmoneul 
pe care l-aţi găsit vă aparţine? 
- Portmoneul nu, dar bancnotele îmi 
păreau cunoscute...  

*** 
Un tip se trezeşte în ambulanţă:  
- U... u... unde mă duceţi!  
- La morgă!  
- Păi de ce, că nu am murit ? 
- Da, dar nici noi nu am ajuns încă !  

*** 

Soţul, privind către femeia lui: 
- De unde vii, Maria?  
- De la salonul de înfrumuseţare.  
- Şi era închis?  

*** 
Trei sfaturi pentru slăbit (după 
sărbători): 
1 - Întoarce capul la dreapta. 
2 - Întoarce capul la stânga. 
3 - Repetă acest exerciţiu ori de câte 
ori îţi oferă cineva de mâncare...  

*** 
O femeie îi cere unui taximetrist să o 
ducă acasă, deşi nu are bani, 
promiţând să-i plătească la destinaţie. 
Ajuns pe un câmp, taximetristul 
opreşte, scoate o pătură şi o întinde pe 
iarbă. Femeia îngrijorată, îi zice: 
- Vai, dar nu pot, sunt măritată... 
La care taximetristul răspunde: 
- Şi eu sunt însurat, cucoană şi am doi 
coppii. Dar am şi 40 de iepuri la care 
trebuie să dau de mâncare. Aşa că fă 
bine şi, pentru plata cursei, rupe nişte 
trifoi să umplem ţolul ăsta. 

Pentru un “dulce” uşor de 
preparat vă recomand 
papanaşii. Preparaţi din brânză 
dulce de vaci şi acoperiţi mai 
apoi cu un strat generos de 
smântână şi dulceaţă din fructe 
de pădure, papanaşii sunt un 
desert cu care nu poţi să dai 
greş. 

 
Considerat de mulţi un produs 
tradiţional, istoria ne spune că 
nu este chiar aşa. Primii 
papanaşi ar fi apărut în 
Danemarca, mai precis pe 
puntea unui vapor. Cert este că 
toţi vecinii noştri se delectează 
cu acest preparat din brânză de 
vaci, ouă şi griş. Etimologic 
cuvântul papanaşi ar proveni de 
la latinescul papa care 

înseamnă printre altele 
“mîncare de copii”. În Ungaria şi 
Austria, papanaşii se fierb. La 
noi în ţară, mai ales în 
Bucovina, dar şi în regiunile de 
munte, papanaţii se prăjesc. Au 
poate mai multe calorii, dar sunt 
mai delicioşi. 

 
Şi acum...reţeta. Pentru vreo 
şapte papanaşi ai nevoie de 
500 grame brânză dulce de 
vaci bine scursă, 100 grame 
zahăr, două ouă, 200 grame 
făină (sau griş de grâu), zahăr 
vaniliat şi un vârf de cuţit de 
bicarbonat de sodiu. 
 
Din ingredientele de mai sus se 
frământă un aluat nu prea tare 
din care se fac bulgăraşi mai 

mari cu o adâncitură la mijloc şi 
bulgăraşi mai mici, rotunzi, care 
vor fi folosiţi pe post de capac 
la cei mai mari. Papanaşii se 
prăjesc pentru câteva minute în 
ulei încins precum gogoşile. Se 
aşează pe farfurie, în adîncitură 
se pune o lingură de dulceaţă 
de fructe de pădure, se aşeză 
„capcul” din bulgăraşul mic, iar 
deasupra se toarnă o lingură de 

smântână şi câteva boabe de 
zmeură sau afine pentru decor. 
Personal am folosit în loc de 
tradiţionala dulceaţă de afine, 
sirop de zmeură, iar gustul a 
fost divin. Papanaşii sunt 
interzişi celor la cură de slăbire 
deoarece fiind atât de buni, nu 
te poţi abţine să mănânci o 
singură porţie. 

Poftă bună! 

 

Poftiţi la... 
papanaşi ! 

Bachică 
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Soluţionarea rapidă a sesizărilor 
ridicate de beneficiari este unul 
din obictivele după care se 
ghidează activitatea directorului 
general al Apa Serev Valea jiului, 
Costel Avram. 
 
Încă un exemplu edificator în 
acets sens s-a consumat la 
îmnceputul săptămânii trecute 
când, în urma sesizărilor primite 
de la doamna Ganţă din Vulcan 
care solicita explicaţii legate de 
înregistrările contorului de 
branşament al scării 1, bl. 19 de 
pe b-dul M. Viteazu, o comisie a 
ASVJ condusă chiar de directorul 
general Costel Avram s-a 
deplasat la faţa locului pentru a 
analiza situaţia semnalată.  
 
“În urma cu mai multe luni, la 
această adresă s-a fisurat 
conducta de alimentare a scării, în 
aval de apometrul general, pe 
care locatarii au reparat-o pentru 
eliminarea pierderilor. Totuşi 
situaţia se poate repeta oricând, 
ţinând cont de vechimea 
conductei respective şi mai ales 
din cauză că aceasta trece pe sub 
magazinul aflat la parterul blocului 
iar, din discuţiile cu locatarii, 
proprietarii acestui magazin nu 

permit executarea unor lucrări 
interioare de reparaţii ale reţelelor 
de alimentare cu apă, deşi Legea 
locuinţei face referire clară la 
administrarea spaţiilor comune ale 
unui imobil de tip condominiu, în 
care proprietarii au obligaţia să 
întreţina ori să facă reparaţii 
pentru instalaţiile comune. Pentru 
găsirea unei soluţii privind 
alimentarea cu apă potabilă a 
scării din altă parte s-a analizat 
posibilitatea realizării unei noi 
reţele de alimentare prin spatele 
blocului, care să alimenteze cele 
două scări ale acestui imobil. 
Astfel, reţelele interioare nu vor 
mai trece pe sub magazinele de la 
parterul blocului, iar contorizarea 
se va putea face pentru fiecare 
scară în parte, la limita de 
proprietate. În acest sens se vor 
face toate demersurile privind 
realizarea acestei lucrări, după 
obţinerea acordurilor necesare, în 
special de la administraţia publică 
locală, deoarece în spatele 
blocului s-au realizat lucrări la 
infrastructură stradală”, explică 
Costel Avram, directorul general 
al Apa Serv Valea Jiului.  
 

Tiberiu VINŢAN 

După ani de zile în care administraţia locală din oraşul 
Aninoasa a funcţionat doar cu bugete de avarie şi cu datorii 
uriaşe, primarul Nicolae Dunca a adus astăzi, în faţa 
Consiliului local al oraşului Aninoasa, primul buget de 
dezvoltare al oraşului. 
 
Fundamentat fără nici un fel de dubii, pe toate capitolele, 
bugetul local al oraşului Aninoasa, având o valoare de 76 de 
miliarde de lei vechi, a fost votat în unanimitate de Consiliul 
local. Succesul obţinut astfel de primarul Nicolae Dunca este 
cu atât mai remarcabil cu cât, din punct de vedere politic, 
acesta nu deţine o majoritate în Consiliul local. „Eu mă bucur 
că am putut trece noul buget şi le mulţumesc domnilor şi 
doamnelor consilieri pentru încrederea în construcţia 
bugetară pe care am propus-o. Până la urmă, este evident 
faptul că ne dorim cu toţii să începem o nouă etapă în viaţa 
comunităţii noastre, o etapă în care Aninoasa să pornească, 
la rândul ei, asemeni celorlalte localităţi din Valea Jiului, pe 
drumul dezvoltării şi modernizării”, ne-a declarat primarul 
Nicolae Dunca. 
 
Tot în şedinţa din luna februarie a Consiliului local Aninoasa 
au fost aprobate şi documentaţiile pentru primele străzi care, 
în primăvară, vor fi modernizate la standarde de calitate 
ridicate, în oraşul Aninoasa. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Bugetul local al oraşului 
Aninoasa a fost aprobat în 
unanimitate de Consiliul local 

Apa Serv răspunde prompt 
sesizărilor venite de la cetăţeni 

Problemele legate de 
funcţionarea defectuoasă a 
managementului 
Complexului Energetic 
Hunedoara şi perspectiva 
acestuia în contextul noilor 
cerinţe ale FMI au generat 
luarea unei pozioţii 
radicale, dar corecte din 
partea senatorului 
Haralambie Vochiţoiu care 
cere, nici mai mult, nici mai 
puţin decât anchetarea 
celor care au generat jaful 
acestui agent economic de 
care depind mii de oameni. 
Pentru acest demers, 
considerăm că titlul de 
“Premiant al săptămânii” 
poate fi atribuit senatorului 
Haralambie Vochiţoiu.  

Haralambie Vochiţoiu 
Senator de Valea Jiului 
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