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Dialogul, 
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2 ACTUALITATE 

Cu un parcurs al carierei 
culturale în plină 
expansiune internaţională, 
Valeriu Butulescu s-a 
dovedit a fi, în anul 2014, 
cel mai publicat şi cel mai 
tradus scriitor din Valea 
Jiului. 
Performanţele sale în plan 
cultural şi mediatizarea lor 
corespunzătoare i-au adus  
şi Marele Premiu Exclusiv 
şi titlul de Omul anului 
2014 la recent încheiata 
Gală a Premiilor Exclusiv. 
Motiv pentru care Valeriu 
Butulescu este şi 
Premiantul acestei 
săptămâni.  

Valeriu Butulescu 
Omul anului 2014 în Valea Jiului 

Complexul Energetic Hunedoara 
are o nouă echipă de conducere 
După un experient eşuat de 
management politic în urma 
căruia, în doar 2 ani, Complexul 
Energetic Hunedoara a redevenit 
o piatră de moară pentru 
economia românească, fiind pus 
pe “lista neagră” a FMI, Guvernul 
României a decis că singura 
soluţie pentru salvarea colosului 
energetic din judeţul Hunedoara 
este reaşezarea profesioniştilor în 
domeniu la conducerea firmei. 
Astfel, până la finalizarea selecţiei 
pentru desemnarea managerului 
CEH, compania va fi condusă de 
o echipă de tehnicieni a cărei 
construcţie a fost lăsată pe 
seama noului director general 
Constantin Jujan, readus în 
fruntea CEH după doi ani de “exil” 
la mina Petrila. Jujan, specialist 
recunoscut în domeniul minier din 
Valea Jiului va face tandem, la 
conducerea CEH, cu un alt nume 
extrem de cunoscut în domeniu: 
Alexandru Blaj, fost director 
general al companiei miniere din 
Valea Jiului după 1990, fiind 
desemnat în funcţia de 
Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie al CEH.  
 
Noul tandem de conducători ai 
CEH au misiunea de a redresa 
balanţa econbomică financiară a 
companieie până la următoarea 
evaluare a FMI, programată în 
luna aprilie. Tototdată, noua 

echipă managerială trebuie să 
propună un plan de măsuri care 
să conducă la eficientizarea CEH, 
astfel încât acesta să poată 
deveni un jucător competitiv pe 
piaţa furnizorilor de energie din 
România.  
 
Jujan şi Blaj preiau conducere 
CEH ca urmare a demisiei fostei 
conduceri, asigurate de Ion 
Stamin Purcaru, Aurel Niculescu 
şi Nicolae Drăgoi.  

Lucian ISPAS 

Senatorul Haralambie Vochiţoiu cere anchetarea fostei conduceri CEH şi 
solicită explicaţii pentru perspectivele companiei 
“Complexul Energetic Hunedoara 
a fost sprijinit de mai multe ori, 
fie cu stingerea unor datorii, fie 
prin faptul că producţia i-a fost 
preluată cu prioritate în Sistemul 
Energetic Naţional. Având în 
vedere presiunile FMI asupra 
Guvernului României privind 
luarea unor măsuri radicale 
asupra CEH, consider 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 DNA.” Solicitarea aparţine 
senatorului de Valea Jiului, 
Haralambie Vochiţoiu. 
 
Acesta a remis, zilele trecute şi o 
interpelare parlamentară 
adresată ministrului de resort 
Andrei Gerea căruia îi solicită 
explicaţii în legătură cu 
perpectivele Complexului 

Energetic Hunedoara. “Ministerul 
Economiei a luat unele măsuri 
referitoare la derularea unui 
proces de privatizare a acestei 
societăţi, privatizare de care s-a 
arătat interesată şi o firmă 
americană. Vă rog să mă 
informaţi dacă sunt mai multe 
firme interesate de această 
privatizare şi ce măsuri 
intenţionează să întreprindă 
Ministerul Economiei, pentru ca 
această societate să funcţioneze 
în continuare”, arată Vochiţoiu în 
interpelarea sa. 
 

Tiberiu VINŢAN 

CONSTANTIN JUJAN 
Director general 

ALEXANDRU BLAJ 
Preşedinte  

Consiliul de Administraţie 
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OMUL ANULUI 2014 ÎN VALEA JIULUI 
Gala Premiilor Exclusiv şi-a 
devoalat câştigătorii, în cadrul 
celei de-a XV-a ediţii organizate 
de Exclusiv Media Group în 
Valea Jiului. Cel mai bun dintre 
cei mai buni s-a dovedit a fi 
scriitorul, publicistul, omul de 
cultură dar şi inginerul minier şi 
omul politic Valeriu Butulescu. 
Dacă mai aveţi îndoieli în ceea 
ce priveşte personalitatea 
domnului Butulescu, suntem în 
măsură să le spulberăm, 
aducându-vă în atenţie doar 
câte ceva despre laureatul 
ediţiei din acest an al Premiilor 
Exclusiv. 
 
În general, Marele Premiu 
“OMUL ANULUI” a fost 
decernat, de-a lungul timpului,  
unor oameni puternici, din 
activitatea administrativă, 
economică, politică sau 
sindicală. Am constatat însă că 
în aceste domenii poziţia de 
“om puternic” este greu de 
apărat, fiind , de regulă, repede 
erodată de timp şi evenimente. 
Atunci ne-am amintit un citat 
din Simion Bărnuţiu care spune: 
“Cultura e puterea cea mai tare 
de pe pământ şi e o cetate 
nouă a unităţii naţionale.” Am 
înţeles ce liant şi totodată ce 
bogăţie inestimabilă este 
cultura unei naţiuni. Ce săracă 
ar fi România dacă în 
patrimoniul ei spiritual nu ar 
exista nume precum, Enescu, 
Grigorescu, Brâncuşi, 
Eminescu. Ori ce săracă ar fi 
Valea Jiului fără personalităţile 
ei remarcabile precum Sârbu, 
Lucaciu, Barbu, Tellmann sau 
Butulescu. 
 
Valorile adevărate în cultură 

sunt perene, constante, rar se 
demonetizează. Iar aceasta 
rezultă şi din distribuţia 
premiilor noastre. Există un om 
în Valea Jiului care pentru 
activitatea sa culturală a fost 
premiat la fiecare ediţie a Galei 
Premiilor Exclusiv, vreme de 15 
ani. L-am pus pe “lista scurtă” şi 
am început evaluarea. Azi 
Internetul îţi oferă instantaneu 
cea mai cuprinzătoare carte de 
vizită a oricărei personalităţi. 
Accesând pe motoul de căutare 
Google numele lui Valeriu 
Butulescu, am avut plăcuta 
surpriză să-l descopăr pe toate 
continentele, în aproape toate 
limbile pământului. Spre 
exemplu, numele său apare în 
zeci de mii de pagini de internet 
în limbi, precum franceza, 
engleza, spaniola, rusa, dar şi 
în limbi de un exotism incredibil: 
peste o mie de pagini în …
vietnameză! 
 
Aşa am înţeles mai bine de ce 
criticul Alex. Ştefănescu, în 
monumentala sa „Istorie a 
literaturii române 
contemporane”, referindu-se la 
popularitatea internaţională a 
lucrărilor lui Butulescu, scrie 
negru pe alb: „performanţă 
nemaiatinsă de un alt scriitor 
român înaintea lui”. Iar 
dramaturgul Horia Gârbea, 
preşedintele filialei bucureştene 
a Uniunii Scriitorilor din 
România, îl declară, tranşant, 
„cel mai tradus scriitor român în 
viaţă”. Iar omul acesta 
excepţional, de o modestie 
excepţională, trăieşte de-o viaţă 
aici, între noi. Deseori, din 
păcate, neobservat la justa sa 
valoare.   

Personalitate cu valori multiple, 
cu studii tehnice temeinice 
peste hotare, poliglot, publicist, 
om politic constant (25 de ani în 
acelaşi partid!), dramaturg de 
forţă (cu cca. 40 de premiere, în 
ţară şi peste hotare), fost 
parlamentar, cândva portar de 
fotbal la echipa de tineret „Jiul 
Petroşani”, laureat al unor 
concursuri naţionale de chitară 
clasică, compozitorul  suitei de 
aforisme muzicale pentru pian 
intitulate „Valea Jiului”, Valeriu 
Butulescu este un spirit 
enciclopedic, de tip 
renascentist, fascinat de tot ce 
este frumos şi inteligent. 
 
Lui Valeriu Butulescu în timp,  
i-au fost decernate cca. 100 de 
distincţii: premii ale Uniunii 
Scriitorilor din România, premii 
pentru dramaturgie, dar şi 
importante premii 
internaţionale, decernate în 
Canada, Italia, Serbia, Polonia, 
Grecia, Bosnia Herţegovina, 

Bulgaria etc. 
 
Anul trecut s-a încheiat 
spectaculos pentru Valeriu 
Butulescu: i-au fost publicate 
şapte cărţi (dintre care şase 
peste hotare), fiind nominalizat 
şi premiat la Varşovia, Atena şi 
Sofia. Pentru acestea „Jurnalul 
Naţional” l-a declarat, în două 
rânduri, „Omul Zilei” în 
România, iar publicaţia “Afaceri 
în Valea Jiului” l-a declarat de 
mai multe ori “Premiantul 
săptămânii”.  
 
Pentru toate aceste realizări, 
pentru modul admirabil în care 
promovează imaginea culturală 
a Văii Jiului în România şi a 
României în lume, am decis că, 
anul acesta, se cuvine să-i 
acordăm scriitorului şi omului 
de cultură Valeriu Butulescu, 
trofeul „OMUL ANULUI 2014 ÎN 
VALEA JIULUI”.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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VALERIU BUTULESCU - Omul Anului 2014 în Valea Jiului 

IOAN DANCIU 
Premiul de excelenţă pentru 
întreaga activitate sportivă 

DUMITRU GĂLĂŢAN JIEŢ 
Premiul de excelenţă pentru 
întreaga activitate literară 

GEORG SIMZIAN 
Premiul de excelenţă pentru 
întreaga activitate în afaceri 

FRANCISC NEMETH 
Premiul de excelenţă pentru 
întreaga activitate artistică 

DĂNUŢ BUHĂESCU 
Cel mai bun  
om politic 

GHEORGHE ILE 
Cel mai bun  

primar de municipiu 

NICOLAE DUNCA 
Cel mai bun  

primar de oraş 

CRISTIAN MERIŞANU 
Cel mai bun  

viceprimar de municipiu 

ADRIAN ALBESCU 
Cel mai bun  

viceprimar de oraş 

HARALAMBIE 
VOCHIŢOIU 

Cel mai bun parlamentar 

DOMOKOS LASZLO 
Cel mai bun lider 

sindical 

VASILE TARŢA 
Cea mai bună instituţie 
financiară: CAR UNIREA 

POMPILIU BARBU 
Cel mai bun 

consilier local 

ADRIAN DAVID 
Cel mai bun 

consilier judeţean 

DORIN GLIGOR 
Premiu special pentru 
administraţie locală 

ZGÂRCEA MANĂSUC 
Premiu special pentru 
activitatea ecumenică 



5 EVENIMENT 

ELENA TĂTĂRCAN 
Premiul de excelenţă pentru 

întreaga activitate în administraţie 

GEORGE ARTUR GĂMAN 
Premiul special pentru cea mai 

bună imagine publică 

WILHELM KECS 
Premiul de excelenţă pentru 

întreaga activitate academică 

IOAN RUS 
Premiul de excelenţă pentru 
întreaga activitate politică 

DĂNUŢ BUHĂESCU 
Cel mai bun  
om politic 

GHEORGHE ILE 
Cel mai bun  

primar de municipiu 

NICOLAE DUNCA 
Cel mai bun  

primar de oraş 

CRISTIAN MERIŞANU 
Cel mai bun  

viceprimar de municipiu 

ADRIAN ALBESCU 
Cel mai bun  

viceprimar de oraş 

HARALAMBIE 
VOCHIŢOIU 

Cel mai bun parlamentar 

FABIANI PRSCINA 
Premioul special pentru 
cel mai bun tânăr artist 

CSABI LORINCZ 
Premiul special pentru cel 
mai bun cadru universitar 

EMIL PĂRĂU 
Cel mai bun  

Om de afaceri 

PAULINA DRAGOŞ 
Cel mai bun  

funcţionar public local 

RODICA PETER 
Cel mai bun  funcţionar 
public din Valea Jiului  

la nivel judeţean 

TIBERIU IACOB RIDZI 
Premiul special pentru cel 

mai mai bun proiect de 
dezvoltare locală 

COSTEL AVRAM 
Cel mai bun manager 

ION BARBU 
Cel mai bun  

om de cultură 

RADU SORIN 
Cel mai bun 

profesor 

AVRAM IANCU 
Cel mai bun 

sportiv 

MIHAI SIMA 
Cel mai bun 

artist 

PETRU BIRĂU 
Cel mai bun 
artist plastic 

Laureaţii Galei Premiilor Exclusiv 2015 
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 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la 
radio şi televiziune, precum 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); 

NICOLAETA BOLCĂ 
Cel mai bun manager 

al unei instituţii 
culturale 

DANIELA CIONTESCU 
Cel mai bun manager 

al unei instituţii de 
învăţământ 

ALIN VASILESCU 
Cel mai bun manager 

al unei instituţii 
medicale 

DUMITRU  
RĂSCOLEAN 

Cel mai bun manager 
al unei instituţii financiare 

CRISTIAN IANZA 
Cel mai bun manager 

al unei organizaţii 
neguvernamentale 

EDUARD WERSANSKI 
pentru Cel mai bun ONG: 

ASOCIAŢIA  
CASA PRO URBIS 

IONUŢ DRĂGOTESC 
Cel mai bun  

jurnalist  

STELIAN ZANET 
Cel mai bun  

susţinător al culturii 

ADRIAN RUS 
Cel mai bun susţinător  

al turismului 

MARIAN BOBOC 
Cel mai bun  

scriitor 

DANIEL PREDA 
Cel mai bun  

consilier de imagine 

Laureaţii Galei Premiilor Exclusiv 2015 

ANTONELA & CĂTĂLIN 
ŢUGULEA 

Cel mai bun proiect cultural: 
FII STAR ÎN ŢARA TA ! 

Cel mai bun redactor de ziar – 
MIHAELA MIHAI  
Cel mai bun reporter de ziar – 
CORNELIU BRAN 
Cel mai bun fotoreporter –  
GEZA SZEDLACSEK 
Cel mai bun corespondent de 
presă – RAMONA ROŞULESCU 
Cel mai bun jurnalist de investigaţii 
– CARMEN COSMAN PREDA 

Cel mai bun editorialist – 
 NICU TAŞCĂ 
Cel mai bun blogger – 
 ILIE PINTEA 
Cel mai bun ziar –  
ZIARUL VĂII JIULUI  
Cel mai bun jurnalist de radio – 
AURA RISIPITU 
Cel mai bun reporter TV – 
MONICA BACIU 

Cel mai bun tehnician TV – 
MARIAN GRECEA 
Cel mai bun realizator TV –  
GENU TUŢU 
Cel mai bun  coordonator de TV 
net – CORNEL PINTEA 
Cel mai bun manager de presă – 
MARIUS MITRACHE 
Cel mai bun jurnalist –  
IONUŢ DRĂGOTESC 

PREMIILE PENTRU JURNALISM ÎN VALEA JIULUI: 

MARIANA POPA 
pentru Cel mai bun 

proiect social:  
GRUPUL DE PRIETENI 
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Apa Serv nu tolează hoţii de apă ! 
Aşa cum am arătat în 
nenumărate ocazii, prin toate 
acţiunile noastre am urmărit 
prestarea unor servicii de 
calitate şi în condiţii de respect 
deplin faţă de utilizatorii noştri, 
având ca finalitate 
îmbunătăţirea confortului 
populaţiei din această zonă. 
Suntem conştienţi că ne 
desfăşurăm activitatea într-o 
zonă puternic afectată de 

restructurările din industria 
minieră, cu influenţe asupra 
celorlalte unităţi economice, 
ceea ce a determinat o cădere 
economică a zonei şi a 
amplificat problemele sociale şi 
tocmai de aceea am căutat să 
venim în sprijinul utilizatorilor 
noştri prin adaptarea activităţii 
serviciilor noastre la condiţiile 
concrete ale zonei. 
 
Având în vedere faptul că SC 
”ASVJ” SA Petroşani este o 
întreprindere publică ce 
prestează în mod exclusiv un 
serviciu de interes economic 
general şi că pentru a-şi putea 
desfăşura activitatea are nevoie 
de o serie de bunuri şi servicii, 
în special materiale folosite în 
activitatea de tratare a apei 
potabile, care sunt imperios 
necesare pentru buna 
funcţionare a întregului sistem 
de alimentare cu apă, s-au 
căutat şi aplicat o serie de 
măsuri care să ducă la 
creşterea gradului de încasare 

a contravalorii serviciilor 
prestate. 
 
Am adaptat sistemul 
informaţional, sistemul de 
facturare şi colectare, noilor 
cerinţe, am promovat o politică 
de transparenţă cu clienţii prin 
popularizarea deciziilor 
conducerii în mass-media, în 
speranţa conştientizării 
populaţiei privind importanţa 

serviciilor prestate de întregul 
colectiv al societăţii noastre, dar 
toate demersurile noastre nu au 
avut întotdeauna efectele 
scontate, astfel că ne 
confruntăm cu o scădere a 
încasărilor realizate şi cu o 

creştere îngrijorătoare a 
furturilor de apă. 
Pentru îmbunătăţirea activităţii 
comerciale s-a demarat o 
acţiune de recuperare a 
debitelor restante de la rău 
platnici, iar acolo unde nu s-au 
dat curs înştiinţărilor de plată şi 
somaţiilor transmise, s-a ales 
debranşarea ca ultimă 
modalitate de rezolvare.  
 
O astfel de situaţie am 
înregistrat în Petroşani, str. 
Micu Klein, nr. 15, ap. 2, unde 
domnul Cioci Marian, la data de 
16 februarie 2015, figurează în 
evidenţele noastre cu o datorie 
de 5.502 lei. Încă din anul 2009 
am căutat soluţii pentru 
rezolvarea pe cale amiabilă a 
situaţiei, astfel că s-au acceptat 
angajamente de plată în anul 
2009, 2011 şi 2013, niciunul 
nefiind respectat, ceea ce a dus 
la debranşarea locuinţei 
amintite de la sistemul de 
alimentare cu apă în iunie 
2010, iulie 2011 şi rebranşarea 
în septembrie 2011. 

 
Având în vedere debitul mare 
acumulat şi faptul că acesta 
generează penalităţi 
acumulându-se o sumă ce cu 
greu se poate achita, începând 
din anul 2013 s-au trimis 9 
somaţii de plată, la care domnul 
Cioci Marian nu a răspuns, 
astfel că în luna februarie a 
acestui an s-a stabilit sistarea 
alimentării cu apă a locuinţei 
amintite anterior. Deoarece 
domnul Cioci Marian nu a 
permis accesul echipei 
societăţii noastre pentru 

blindarea conductei de 
alimentare cu apă în căminul de 
branşament situat în interiorul 
proprietăţii dânsului, s-a recurs 
în data de 9 februarie 2015, la 
debranşarea din domeniul 
public. 
 
La verificarea din data de 16 
februarie 2015, s-a constat că 
domnul Cioci Marian s-a 
rebranşat la reţeaua publică de 
alimentare cu apă, fără acordul 
societăţii noastre, ceea ce 
reprezintă furt de apă, iar faptul 
că prin rebranşare s-a intervenit 
neautorizat la sistemul public 
de alimentare cu apă constituie 
contravenţie conform 
prevederilor Cap. VI, art. 4, alin 
(d), din Legea 214/2006 – 
Legea serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare. 
 
Ţinând cont de această situaţie, 
SC „ASVJ” SA Petroşani a 
debranşat astăzi (16.02.2015) 
locuinţa utilizatorului în cauză, 
şi a formulat denunţ penal 
împotriva domnului Cioci 
Marian. Precizăm că acţiunile 
de debraşare ale utilizatorilor 
rău platnici au loc în toate 
localităţile Văii Jiului în care SC 
„ASVJ”SA Petroşani îşi 
desfăşoară activitatea şi vor 
continua până la recuperarea 
creanţelor. 

 
 

Birou Presa SC Apa Serv 
Valea Jiului SA Petrosani 
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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 
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Tragedia aviatică din 2005 de la Polatişte 
comemorată la Petroşani 
Momente dramatice au fost 
retrăite, săptămâna trecută, 
de cei care au fost prezenţi la 
comemorarea tragediei 
aviatice din 2005, când un 
avion s-a prăbuşit în zona 
Polatişte, pe Defileul Jiului, la 
graniţa dintre Hunedoara şi 
Gorj. Jandarmii hunedoreni, 
primii care au ajuns, acum 10 
ani, la locul tragediei, în 
munţi, au organizat mai multe 
manifestări prin care au 
comemorat victimele 
tragicului accident din zona 
Polatişte, din data de 18 
februarie 2005. 
 
Manifestările au debutat în cu 
depunerea unei coroane de 
flori de către jandarmi 
montani, însoţiţi de 
salvamontişti, unul dintre 
supravieţuitori şi fiul unuia 
dintre cei decedaţi în tragicul 
accident, iar un sobor de 
preoţi a oficiat o slujbă de 

pomenire la troiţa ridicată în 
zona Polatişte, chiar pe locul 
în care s-a prăbuşit 
elicopterul.  
 
Activităţile au continuat în 
sala de consiliu a Primăriei 
municipiului Petroşani, unde a 
avut loc evocarea activităţilor 
de salvare a pilotului 
elicopterului. La această 
activitate au participat 
reprezentanţi ai agenţiilor cu 
atribuţii în situaţii de urgenţă, 
reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale, prefectul 
judeţului Hunedoara, precum 
şi membrii ai echipelor de 

salvare ce au acţionat în urmă 
cu 10 ani.  
 
Colonelul (r) Jilip Petrişor, 
comandantul Detaşamentului 
de Jandarmi Petroşani în anul 
2005, participant direct la 
evenimente a trăit din nou 
acel film al groazei, al 
căutărilor disperate, în 
momente în care secundele 
fac diferenţa: „A fost una 
dintre misiunile executate aşa 
cum trebuie. Iar de fiecare 
dată când îmi aduc aminte de 
acele evenimente, emoţia mă 
cuprinde şi mă simt din nou 
tânăr. Nu cunoşteam locul 
exact unde s-a prăbuşit 
elicopterul. Zona Polatişte 
este foarte întinsă şi cu teren 
variat de la 1100 la 1400 
metri;  m-am bazat pe faptul 
că m-am născut şi am crescut 
în aceste locuri pe care le 
cunosc bine. Se apropia 
seara şi încă nu găsisem 

epava. Puteam deveni din 
salvatori victime. Am dispus 
unui subofiţer 
pe schiuri de tură să înainteze 
prin ceaţă şi după câteva 
minute acesta a strigat: «L-
am găsit!». Acolo erau două 
persoane decedate, iar într-un 
adăpost se afla pilotul rănit 
care respira cu greutate. Unul 
dintre jandarmii montani i-a 
acordat primul ajutor, pentru 
ca avea cursul de specialitate 
pentru astfel de situaţii. Un 
altul a rupt uşa de la stână, pe 
care persona rănită a fost 
imobilizată şi transportată. 
Uşa era din lemn masiv, avea 

70-80 kg, iar pilotul peste 130 
kg. Unul dintre jandarmii 
montani i-a acordat primul 
ajutor, pentru ca avea cursul 
de specialitate pentru astfel 
de situaţii. Un altul a rupt uşa 
de la stână, pe care persona 
rănită a fost imobilizată şi 
transportată. Uşa era din 
lemn masiv, avea 70-80 kg, 
iar pilotul peste 130 kg. 
Zăpada era până la brâu. Aşa 
a fost transportată victima o 
parte din drum, până ce au 
ajuns salvamontiştii cu o targă 
specială”, a povestit fostul şef 
al Jandarmeriei din Valea 
Jiului.  
 
Prezent la eveniment, 
primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
a declarat: “Ori de câte ori am 
ocazia să mulţumesc public 
tuturor instituţiilor care asigură 
paza, ordinea, liniștea publică 
și care intervin în situații de 
urgenţă, fac acest lucru cu 
toată convinngerea mea. 
Am avut şi astăzi această 
ocazie - ce-i drept în contextul 
evenimentului de aducere 
aminte a tragicului accident 
aviatic de la Polatişte din 
2005, organizat la Primărie cu 
toți cei ce s-au implicat în 
acele momente foarte 
intense.Am considerat că este 
un motiv în plus să punctez 
importanţa jamdarmilor, a 
poliţiştilor, pompierilor, 
echipelor Smurd, a tuturor 
celor ce intervin pentru 
salvarea de vieţi omeneşti în 
situaţii de urgenţă. Mulţumesc 
tuturor și doresc tuturor celor 
ce se regăsesc în aceste 
servicii multă sănătate şi 
putere de muncă.” 

Lucian ISPAS 

Viluţ Oltean este 
noul preşedinte 

ales al CS Vulcan 

Adunarea Generală Extraordinară a 
membrilor Asociației CLubul Sportiv 
Vulcan l-a desemnat în funcţia de 
preşedite pe consilierul local Viluţ 
Oltean. Acest a fost girat cu 53 de 
voturi pentru, din totalul de 59 
membri prezenți, celelalte voturi 
viind acordate contracandidatului 
său, Ion Saidac.  
 
Oltean Viluț a fost ales în funcţia de 
Preşedinte al Asociației Clubul 
Sportiv Vulcan, pentru un mandat 
de 4 ani. Potrivit fostului preşedinte 
interimat, Pompiliu Barbu, 
participanții la această şedinţă au 
apreciat transparenţa și 
corectitudinea organizării. Imediat 
după validarea sa în funcţie, Oltean 
Viluţ a asigurat membrii asociaţiei 
de corectitudinea administrării 
Clubului Sportiv Vulcan şi de 
susținerea activităţii tuturor secțiilor 
sportive, pe toată durata mandatului 
său. 
 
Viluţ Oltean a mai îndeplinit, de-a 
lungul timpului, funcţii de conducere 
în cadrul CS Vulcan, fiind 
organizator de competiţii pentru 
secţia de fotbal, în urmă cu mai 
mulţi ani. Viluţ Oltean este cunoscut 
de asemenea, ca fiind portar al 
echipei Minerul Vulcan, în anii de 
glorie ai acestei formaţii. 

 
Tiberiu VINŢAN 
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• “Piaţa de şpagă” în judeţul Hunedoara; 
• Veşti proaste pentru consiliera judeţeanăî Dorina 

Pleşcan. Fiul ei rămâne în arest la domiciliu; 
• Minerii de la Închideri nu-l vor pe Drăgoi ! 
• Şoseaua spre Prislop şi drumul spre Dealu Babii 

intră în reabilitare; 
• Balaurul Otto, noua atracţie de la Straja; 
• Apropiaţii Monicăi Iacob Ridzi se tem pentru viaţa 

ei; 
• PRM Hunedoara îşi caută o nouă identitate; 
• Ion Iliescu ar putea fi urmărit penal în dosarul 

mineriadei din 1990; 
• La Petroşani, memoria lui Constantin Brâncuşi 

trăieşte printre ruine; 
• Argint pentru Avram Iancu; 
• Lista coimpletă a câştigătorilor concursului de 

angajări la mină; 
• Primăria Lupeni, bună de plată ! 
• Conferinţă internaţională a Universitate; 
• 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 

Dialogul, soluţia la problemele clienţilor 
Apa Serv 
Noua abordare a relaţiilor dintre Apa 
Serv Valea Jiului şi beneficiarii serviciilor 
de alimemntare cu apă potabilă şi 
canalizare, atât în ceea ce priveşte 
calitatea serviciilor prestate cât mai ales 
în ceea ce priveşte situaţia “rău 
platnicilor”, conduce la soluţionarea 
optimă a problemelor. Că dialogul 
reprezintă o soluţie practică în acest 
sens, o demonstrează deschiderea 
conducerii Apa Serv Valea Jiului faţă de 
comunicarea cu clienţii, dar şi 
încrederea pe care oamenii au dobândit-
o faţă de acest operator de servicii de 
utilitate publică. 
Spre exemplu, în cadrul audienţelor 
desfăşurate joi, 19 februarie 2015, foarte 
mulţi oameni din Valea Jiului au dorit să 
poarte un dialog cu directorul general al 
Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram. “În 
urma audienţelor desfăşurate, conform 
programului, în cursul zilei de joi, la 
sediul Apa Serv  s-au prezentat foarte 
mulţi oameni, probabil ca urmare a 
faptului că, zilele trecute, au fost emise 
peste 11.000 de somaţii pentru 
persoanele care înregistrează datorii la 
facturile pentru apă şi canalizare. Este o 
măsură pe care a trebuit să o luăm 
pentru aşa ne cere legea, dar vreau să 
vă spun că, aşa cum am făcut şi până 
acum, analizăm fiecare caz în parte şi, 
acolo unde putem avea un dialog cu 
beneficiarii, găsim soluţii în aşa fel încât 
să-I putem ajuta pe oamenii cu 
probleme, dar să putem găsi soluţii şi 
pentru problemele cauzate de 
neîncasarea facturilor de către Apa 
Serv”, apreciază Costel Avram, 
directorul general al Apa Serv Valea 
Jiului. 
 
În urma întâlnirilor de astăzi de la sediul 
Apa Serv, am consemnat câteva din 
opiniile cetăţenilor care, după dialogul 
cu echipa managerială a ASVJ,  au dorit 
să-şi exprime public un punct de vedere. 

Zbârlea Clara din Petrila: “Să le dea 
Dumnezeu sănătate domnilor de la Ape 
că au găsit şi pentru noi o soluţie să 
putem beneficia de apă, chiar dacă 
avem datorii.” 
Bălan Ana din Petroşani:  “Ştiu că nu 
am fost cel mai bun beneficiar al acestei 
firme, am datorii şi voi încerca să le 
achit treptat. Dar pentru atenţia acordată 
şi pentru întelegere, pot spune doar atât: 
mult respect.” 
Dogaru Claudiu din Vulcan: “Chiar 
dacă am avut foarte multe probleme în 
decursul timpului, mă angajez să plătesc 
obligaţiile mele către firmă şi mai ales să 
o fac la timp. Mulţumesc Apa Serv 
pentru înţelegere.” 
Szekely Ana  din Petroşani: “Am vorbit 
astăzi cu domnul Costel Avram şi am 
ajuns la o înţelegere - eu răspund petru 
respectarea angajamentului de plată pe 
care mi l-am asumat şi mă bucur că 
problema mi-a fost rezolvată şi nu voi fi 
debranşată.” 
În urma audienţelor de astăzi de la 
sediul ASVJ, directorul general Costel 
Avram a mai declarat că “mă bucur 
nespus de atitudinea cetăţenilor, care 
înţeleg obligaţiile contractuale pe care le 
au şi care vin să discutăm, să găsim 
împreună soluţii pentru a rezolva 
problemele mai vechj sau mai noi. Mă 
bucur că oamenii au înţeles că scopul 
nostru nu este acela de a debranşa 
consumatorii cu datorii, ci acela de a 
găsi împreună soluţii pentru a trece 
peste problemele de moment şi pentru a 
continua relaţia contractuală, cu 
beneficii pentru toată lumea.” 

Biroul de presă ASVJ 
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Porţi deschise la Şcoala gimnazială nr. 4 din Vulcan  
Demararea activităţilor de 
înscriere a copiilor care vor 
începe anul acesta primul an de 
şcoală, reprezintă pentru toate 
unitpăţile de învăţământ o 
prioritate a activităţilor din 
acxeastă perioadă. În acest 
context s-a înscris şi acţiunea 
organizată la Şcoala gimnazială 
nr., 4 din Vulcan, intitulată “Porţi 
deschise la Şcoala 4”, devenită 
deja o tradiţie în calendarul de 
activităţi al şcolii.  
 
“Această acţiune a oferit prilejul 
părinţilor şi preşcolarilor să ne 
cunoască mai bine. A fost 
prezentată oferta şcolii; părinţii 
le-au cunoscut pe cele două 
doamne învăţătoare care vor 
prelua din septembrie clasa 
pregătitoare.  Vizitând şcoala, 
am prezentat oaspeţilor - copii şi 

părinţi, dar şi reprezentanţi ai 
autorităţilor publi ce locale - 
activităile noastre de succes: 
activitatea sportivă, cursurile de 
îndemânare, cursurile de 
cunoaştere a limbii engleze, 
activităţile de cunoaştere a lumii 
cărţilor şi a calculatoarelor. 
Mulţumim părinţilor care ne-au 
onorat cu prezenţa! Mulţumim 
copiilor care prin zâmbetul lor 
ne-au luminat ziua! Mulţumim 
cadrelor didactice pentru 

implicarea în buna organizare a 
evenimentului! Vă așteptăm să 
ne cunoaşteţi mai bine! Vă 
aşteptăm să fiţi elevii Şcolii 4 !”, 
ne-a declarat prof. Ecaterina 
Ilyes, directorul unităţii de 
învăţământ.  

Luminiţa VINŢAN 

Bugetul local al Vulcanului a fost aprobat 
Propunerea de buget 
pentru anul 2015 
prezentată Consiliului 
local al municipiului 
Vulcan de către echipa 
managerială a 
administraţiei locale 
conduse de Gheorghe 
Ile, în baza căruia se vor 
derula toate activităţile 
publice şi investiţiile 
locale din anul 2015 la 
Vulcan a fost aprobat cu 
o votul unanim al celor 
16 consilieri locali  
(dintr-un număr total de 
19) care au fost prezenţi 
la dezbaterea acestui 
proiect major pentru 
administraţia locală. 
 
Potrivit primarului 
municipiului Vulcan, anul 
acesta municipalitatea 
va dispune de un buget 
local care se cifrează la 
38.215,84 mii de lei în 
ceea ce priveşte 
capitolul venituri şi în 
sumă de 37.267,36 de 
mii de lei, în ceea ce 
priveşte cheltuielile. 
“Cred că este un buget 
bun, echilibrat, care ne 
permite să putem 

funcţiona corespunzător 
şi să ne achităm 
obligaţiile faţă de 
personal şi celelalte 
categorii socio-
profesionale care cad în 
responsabilitatea 
noastră. În acelaşi timp, 
noul buget local, ne 
permite să luăm în 
calcul şi continuarea 
investiţiilor publice pe 
care deja le-am 
demarat, dar şi să ne 
putem gândi la altele 
noi. De altfel, 
propunerile de investiţii 
pe care le-am făcut 
consilierilor locali au fost 
şi ele votate cu o 
majoritate categorică a 
membrilor Consiliului 
local, drept pentru care 
le mulţumesc pentru 

interesul lor faţă de 
comunitatea locală”, ne-
a declarat Gheorghe Ile, 
primarul municipiului 
Vulcan. 
 
Totodată, primarul 
municipiuului Vulcan îşi 
exprimă convingerea că, 
aşa cum s-a întâmplat şi 
în anul 2014 când 
încasările la bugetul 
local au fost de aproape 
100%, cetăţenii şi 
firmele care activează 
pe raza municipiului 
Vulcan vor demonstra 
aceaşi responsabilitate 
în ceea ce priveşte 
achitarea obligaţiilor 
care le revin către 
bugetul local al 
municipiului Vulcan.  

Tiberiu VINŢAN 

“Fii star în ţara ta” se mută la Petroşani 
Din cauza unor probleme de ordin tehnic, etapa a III-a a 
concursului de talente din Valea Jiului “Fii star în ţara ta” a 
fost amânată pentrui data de 28 februarie 2015. 
Organizatorii, familia Antonela şi Cătălin Ţugulea 
precizează că spectacolul programat pentru ultima 
sâîmbătă a acestei luni va avea loc pe scena Teatrului de 
Stat “Ion D. Sîrbu” din Petroşani. (L.I.) 
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Ştiam că, undeva, în inima Bucovinei,  
oameni plin de har şi iubotori de tradiţii au 
găsit, într-un mod inedit, un posibil răspuns 
la întrebarea care frământă omenirea încă 
de la începuturile acesteia, dar nu 
avusesem ocazia să văd “pe viu” niciodată 
cum un banal ou poate căpăta valoarea 
unei adevărate opere de artă. Dacă 
ajungeţi însă în localitatea Vama, aflată 
undeva între drumul care leagă Câmpului 
Moldovenesc de Gura Humorului, pe E 85, 
şi veţi întreba orice localnic “Ce a fost mai 
întâi: oul sau găina ?”, răspunsul lor va fi 
unul pe cât de simplu, pe atât de incitant: 
“Descoperiţi singuri răspunsul la muzeul 
din sat al doamnei Letiţia Orşivschi”. 
 
Iar dacă aveţi şi inspiraţia de a vă abate din 
drumul naţional doar 250 de metri, pe 
strada Gării din Vama, veţi descoperi nu 
doar un posibil răspuns la dilema 
primordialităţii, ci veţi avea parte, în casa 
strămoşească a familiei Orşivschi, de o 
inedită, captivantă şi fascinantă călătorie în 
tradiţia încondeiatului ouălor în Bucovina, 
dar şi în alte ţări ale mapamondului în care 
acest frumos obicei a fost dus, cu 
meşteşug şi migală, de oameni cu un talent 
desăvârşit, la rangul de operă de artă. 
 
Muzeul oului din Vama este inedit nu doar 
prin faptul că aici se află unul din cele mai 
cunoscute ateliere de încondeiat ouă din 
România, ci mai ales prin faptul că aici se 
află o colecţie de peste 3000 de ouă din 
toată lumea, pe care prof. Letiţia Orşivschi 
le-a adunat în 12 ani de participări la 
expoziţii naţionale şi internaţionale la care 
a fost invitată să participe, dar şi ouă 
lucrate magistral de mâna artistei. În 
colecţie există ouă care au o vechime mai 
mare de un secol, aşa cum există ouă 
extrem de rare, cum sunt cele de emu, 
nandu, tinamu, broască ţestoasă, crocodil, 
flamingo, struţ sau ouă încondeiate de 

dimensiuni foarte mici, cum sunt, de 
exemplu, cele de potârniche, vrabie, 
porumbel sau ouă de dimensiuni foarte 
mari, cum sunt cele de raţă, gâscă, curcă 
sau struţ. Toate aceste frumuseţi sunt 
expuse în 22 de vitrine, spre admiraţia 
tuturor celor care, indubitabil, se declară 
de-a dreptul fascinaţi de ceea ce, pentru 
moment, pare să fie o imagine ireală, o 
experienţă de domeniul fantasticului. 
 
Şi totuşi, la “Muzeul Oului” din Vama sau, 
dacă doriţi, mai familiar, acasă la doamna 
prof. Letiţia Orşivschi, expresia “aşa ceva 
nu există” păleşte în faţa realităţii. Mai mult, 
simpla admirare a exponatelor care te lasă 
de-a dreptul cu gura căscată, este aici 
însoţită de explicaţiile de nota zece ale 
distinsei gazde. 
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sau cum a evoluat 
încondeiatul ouălor de la 
tradiţie la operă de artă 
Aşa am aflat, de pildă că tradiţia  
încondeiatului ouălor este adânc 
înrădăcinată în istoria familiei Orşivschi, 
fapt certificat de ouăle cu o vechime de 
peste 50 de ani expuse într-una din vitrinele 
muzeului. Tot aşa am aflat, de pildă,  
despre diferite tehnici internaţionale de 
transformare a ouălor în opere de artă, 
despre ouăle “perforate” din Cehia, despre 
ouăle zgâriate din Germania, despre ouăle 
tradiţionale slovace cu paie decupate sau 
fire metalice aplicate, despre porţelanul 
englezesc în formă de ou, despre măştile 
veneţiene pictate pe ouă, despre motivele 
religioase greceşti pe coajă naturală de ou 
sau chiar despre celebrele păpuşi 
“Matruşka”, zugrăvite pe ouă le lemn şi 
ascunse una în cealaltă precum celebra 
jucărie rusească. Aşa cum am aflat, de 
asemenea, că tehnica emailului este 
tradiţională în caşmirul pakistanez, iar cultul 
elefantului se regăseşte pe ouăle din India, 
cum am aflat despre ouăle din porţelan şi 
jad din China, despre măştile din Bali, 
pentru alungarea duhurilor rele, despre 
ouăle de broască ţestoasă din Vietnam, ori 
despre ouă realizate de artişti japonezi. În 
colecţie sunt şi ouă de pe continentul 
american, mai ales din zona Americii 
Latine, dar şi ouă de flamingo şi emu, 
renumitul struţ australian, lucrate de către 
aborigeni. În câteva vitrine, ouăle sunt 
aranjate pe teme; aici vom vedea ouă cu 
motive florale, motive religioase, ouă 
perforate, jocuri de alb şi negru, ouă din 
pietre şlefuite sau din porţelan decorat 
manual. 
 
Ca şi cum toate acestea nu ar fi de ajuns, 
gazda Muzeului Oului, doamna prof. Letiţia 
Orşivschi mai are o surpriză pentru oaspeţii 
săi: atelierul de creaţie. Aici puteţi vedea 
“pe viu” care este drumul oului de la o 
simplă celulă în coajă albă la vestitul şi 
miraculosul ou încondeiat bucovinean. În 
cadrul atelierului veţi putea lua parte la lecţii 
de încondeiere, demonstraţia fiind făcută 
de prof. Letiţia Orşivschi, urmând ca după 
vizionare, după ce veţi face cunoştinţă cu 
regulile de lucru şi cu simbolurile, să fiţi 
invitaţi şi dumneavoastră să vă încercaţi 
talentele artistice. Cu puţină atenţie, cu 
ceva îndemânare şi răbdare, puteţi învăţa 
primii paşi ai acestei inedite forme de “belle 
arte” care, pornind de aici, din inima  
Bucovinei, din casa familiei Orşivschi, a 
ajuns astăzi un adevărat ambasador al 
turismului românesc în marile Capitele ale 
lumii. 

Spre exemplu, fiul meu, 
Sergiu, a desluşit abia în 
toamna anului trecut taina 
încondeiatului ouălor, doar în 
câteva minute de joacă 
împreună cu doamna Letiţia 
Orşivschi însă, acum, în 
săptămâna Paştelui, Sergiu 
este deja “maestrul casei” la 
acest atât de frumos obicei al 
casei noastre de creştini.  

De vreţi ca şi copiii dumneavoastră, dragi 
cititori, să deşluşească taina sau de vreţi 
doar să vă bucuraţi de sărbători tradiţionale 
cum doar bucovinenii ştiu să vă ofere, lăsaţi 
totul deoparte şi daţi fuguţa în Bucovina. 
Doamna prof. Letiţia Orşivschi vă aşteaptă 
la Vama, la “Muzeul Ouălor Încondeiate”.  
 

Luminiţa 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 ! 
La Bulă vine un vecin: 
- Auzi mă Bulă, vreau să tapetez 
camera de zi, şi e la fel de mare ca a 
ta. Tu cînd ţi-ai tapetat câte suluri ai 
cumpărat? 
- 20. 
- Mulţumesc. 
După 2 săptamîni se întâlnesc: 
- Auzi mă, Bulă , am cumpărat 20 de 
suluri şi 7 mi-au rămas în plus. 
- Păi şi mie. 
*** 
 - Spune-mi de ce te dai cu pudră pe 
faţă? o întrebă Bulă pe bunica... 
- Ca să mă fac mai frumoasă! 
- Şi de ce nu te faci? 
- Taci din gură. 
*** 
În armătă un colonel îi spune lui Bulă: 
-Soldat, du-te şi udă florile din grădină. 
 -Dar afară plouă, domnule conel. 
- Nu-i nimic, îţi iei umbrela… 
*** 
O femeie la frizerie: 
Frizerul: - Cum să vă tund ca să fiţi 
mulţumită. 

Femeia: - Gratis vă rog. 
*** 
La şcoală profesoara îl înterabă pe 
Bulă despre viitor. Bulă răspunde:  
- Visez să ajung miliardar ca tataăl 
meu. 
- Tatăl tău e miliardar? 
- Nu, dar şi el visează. 
*** 
La o oră de religie profesoara îi întrebă 
pe copii. 
- Cine ne-a creat pe noi? 
- Dumnezeu a creat lumea şi omul. 
- Doamna profesoară, tata a zis că noi 
provenim de la maimuţă! 
- Tinere, noi nu ne referim acum la 
familia voastră. 
***  
Unei fetiţe i se explică faptul că 
mireasa se îmbracă în alb, pentru că 
marcarea căsătoriei e cea mai 
frumoasa zi din viaţa ei.  
Nedumerită, micuţa întreabă: 
- Şi atunci de ce mirele se îmbracă în 
negru ?  

Pentru că au mai rămas puţine 
zile până când intrăm în Postul 
Mare al Paştelui, mă grăbesc 
să vă propun o reţetă delicioasă 
“de dulce”, respectiv o prăjitură 
pe care o puteţi prepara şi  
savura cu plăcere. Iată: 
 
Într- o tavă tapetată cu hârtie de 
copt, se pune un cub de  
margarină sau un pachet de unt 
(după preferinţă sau buget) în 
cuptor la topit. Când  
margarina s-a fluidizat, se 
toarnă deasupra 400 grame 
nucă tăiată felii (se poate şi 200 
grame) şi se introduce din nou 
la cuptor până capătă o  
culoare uşor arămie. Se scoate 
tava şi se lasă la răcit având 
grijă ca nuca să fie repartizată 

uniform în tavă. 
 
Blatul se obţine în felul următor: 
10 albuşuri de ou se bat spumă 
tare după care se adaugă în 
ploaie 10 linguri zahăr tos, un 
pliculeţ de praf de copt stins cu 
suc de lămâie şi 10 linguri 
făină. Amestecul se toarnă 
peste nuca din tavă şi se  
introduce la cuptor. După ce s-a 
copt, blatul se răstoarnă cu grijă 
pe o planşetă cu nuca deasu-
pra. Când baltul este rece, 
peste el se întinde un strat sub-
ţire de cremă de ciocolată (este 
foarte bună crema de cacao de 
la Kaufland pentru că nu este 
foarte dulce). 
 
Crema se obţine în felul  

următor: 10 gălbenuşuri de ou, 
se freacă spumos cu 10 linguri 
zahăr şi 2 plicuri de zahăr va-
niliat. Crema se fierbe apoi pe 
aburi până se îngroaşă. Se dă 
mai apoi la rece şi se amestecă 
spumos cu un pachet de unt 
sau margarină. Crema galbenă 
se întinde peste crema de  
cacao. 
 

Glazura se obţine în felul  
următor: Prăjitura se  
glazurează cu un strat foarte 
subţire de frişcă (2 milimetri) 
peste care se rade ciocolată. 
 
Această prăjitură chiar dacă nu 
pare, se prepară foarte uşor, iar 
gustul este divin. Garantat. 
 
Poftă bună ! 

 

Prăjitura  
Gabi Maxine 

Bachică 
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Aprecieri pentru oamenii Apa Serv 

După două decenii în care a activat 
în calitate de clorinator, cu 
responsabilitate, în cadrul staţiei de 
tratare a apei potabile de la Valea 
de Peşti, veghind zi de zi la 

calitatea apei furnizată clienţilor 
Apa Serv Valea Jiului, doamna 
Ileana Olariu a ieşit la pensie. În 
semn de apreciere şi mulţumire 
pentru activitatea sa derulată în 
cadrul societăţii, Ileana Olariu a fost 
invitată la sediul ASVJ unde 
directorul general Costel Avram i-a 
înmânat o diplomă de recunoştinţă.  
 
“Îi mulţumim doamnei Olariu Ileana 
pentru activitatea desfăşurată în 

cadrul societăţii noastre, timp de 20 
de ani. Cu prilejul pensionarii, după 
o viaţă dăruită muncii, conducerea 
societăţii Apa Serv Valea Jiului îi 
adresează stimatei noastre colege 
multă sănătate, fericire şi cât mai 
mulţi ani de pensie”, a declarat, 
referindu-se la acest eveniment, 
Costel Avram, directorul general al 
Apa Serv Valea Jiului.  
 

Lucian ISPAS 

Ce trebuie să faci pentru a 
intra în posesia rentei viagere 
de la APIA ? 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură 
(APIA) informează că pentru 
a intra în posesia rentei 
viagere cuvenite pentru anul 
2014, rentierii trebuie să se 
prezinte la centrele judeţene 
ale APIA, în perioada 1 martie 
- 31 august 2015 (în zilele 
lucrătoare), pentru vizarea 
carnetelor de rentier agricol. 
În acest sens rentierii agricoli 
se pot prezenta la oricare 
centru judeţean al APIA. 
Pentru vizarea carnetului, 
rentierul agricol se poate 
prezenta personal sau prin 
mandatar/curator/ tutore, în 
baza unei procuri autentice/
curatelă/hotărâre 
judecătorească definitivă şi 
irevocabilă. 
 
De asemenea, rentierul 
agricol/mandatarul/curatorul/
tutorele trebuie să prezinte 
următoarele documente: 
-  carnetul de rentier agricol; 
-  contractual / ele de 
arendare; 
-  actul de identitate în original 
al rentierului agricol/
mandatarului/curatorului/
tutorelui; 
-  document coordonate 
bancare (opţional/
recomandat); 
- decizia de la comisia de 
expertiză medicală 
actualizată (acolo unde este 
cazul),  pentru gradele de 
invaliditate I şi II (dacă decizia 
nu prevede că dosarul este 
nerevizuibil), în original şi în 
copie. 
 

Renta viageră agricolă 
încetează la data decesului 
rentierului. În cazul decesului 
rentierului, renta datorată 
acestuia în anul 2014 poate fi 
încasată de moştenitorii săi, 
doar dacă, până la 31 august 
2015, moştenitorii vor depune 
la oricare centru judeţean al 
APIA,  respectiv al 
municipiului Bucureşti, 
carnetul de rentier al 
defunctului (obligatoriu), 
certificatul de deces (original 
şi copie), actul de succesiune 
(certificat de moştenitor sau 
certificat de calitate de 
moştenitor, certificat de 
legatar, hotărâre 
judecătorească de 
succesiune investită cu 
formula ,,definitivă şi 
irevocabilă” (original şi copie), 
B.I/C.I./paşaport al 
moştenitorului (original şi 
copie), împuternicire/
declaraţie notarială din care 
să reiasă acordul celorlalţi 
moştenitori privind solicitarea 
şi încasarea rentei viagere 
agricole datorată rentierului 
(original), precum şi un extras 
de cont pe numele 
solicitantului.  
 
Prezenţa anuală a 
rentierilor la sediile centrelor 
judeţene ale Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie pentru 
Agricultură, în perioada  01 
martie - 31 august 2015, 
pentru vizarea carnetelor de 
rentier agricol este o condiţie 
esenţială pentru a beneficia 
de renta cuvenită aferentă 
anului 2014.  

Gabriel Lungu, secretar de stat la 
Ministerul Muncii 

Conscutul om politic Gabriel Lungu 
este de câteva zile, noul secretar de 
stat de la Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. 
 
Decizia Primului Ministru al 
României, Victor Ponta privind 
numirea în funcţie a lui Gabriel 

Lungu a fost publicată, în  Monitorul 
Oficial nr. 128/18 februarie 2015, 
partea I. Fost jurist la Prefectura 
judeţului Hunedoara, fost city 
manager al Primăriei municipiului 
Lupeni şi consilier la cabinetul 
senatorului Haralambie Vochiţoiu, 
Lungu a fost susţinut pentru 
numirea în funcţia de secretar de 
stat de către PSD.  
 
Gabriel Lungu este, în prezent, 
singul reprezentant al Văii Jiului 
care deţine o funcţie de rang înalt în 
cadrul structurii guvernamentale. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Noi tarife pentru transportul în comun 
din Valea Jiului 
Cel mai important operator de 
servicii de transport local de 
persoane din Valea Jiului, ZMK, a 
decis să aplice preţuri mai mici pe 
traseele de maxi taxi din Valea 
Jiului. 
 
Astfel, un bilet pe ruta Lupeni-
Vulcan (6 km de la ieşirea din 
Lupeni până la intrarea în Vulcan) 
costă acum 2 lei, faţă de 3 lei cât 
era tariful în anul 2014. Pentru ruta 
Vulcan-Petroşani (12 km de la 
iesirea din Vulcan până la intrarea 
în Petroşani) costul unui bilet a 
scăzut de la 3 lei la 2 lei. 
În schimb pentru ruta Uricani-Lupeni 
(8 km incepând de la staţia de la 
capătul rutei până la intrarea în 
Lupeni) costul unui bilet a rămas 

nemodificat, la 3 lei/cursă. Acest 
lucru a generat nemulţumirea 
beneficiarilor serviciilor de transport 
în comun din Uricani care se 
consideră nedreptăţiţi, mai ales că 
preţulbiletului este de 3 lei/cursă 
chiar şi pentru o singură staţie, 
respectiv de la ieşirea din Uricani şi 
până la intrarea în Lupeni, chiar 
dacă distanţa parcursă este de 
numai 1 km.  
 

Lucian ISPAS 
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Prima ediţie a Târgului 
European al Castelelor va avea 
loc, anul acesta, în Hunedoara. 
Evenimentul este programat în 
perioada 1-3 mai, urmând să fie 
organizat la Castelul 
Corvinilor. „Târgul European al 
Castelelor se bucură de 
confirmarea prezenţei a 21 de 
paticipanţi ce reprezintă: 
Castelul Magna Curia din Deva, 
Cetatea de Scaun a Sucevei, 
Palatul Brukenthal din Sibiu, 
Cetatea Făgăraș, Cetatea 
Poenari Arefu, Castelul Bran, 
Castelul Miclăuşeni, Castelul 
Banffy din Bonţida, Turnul cu 
Ceas din Sighişoara, Cetatea 
Alba Carolina din Alba Iulia și 
Cetatea Oradea din România; 
Castelul renascentist - 
moştenirea Rakoczi din 
Sarospatak, Palatul Regal 
Godollo, Complexul istoric 
Castelul Vajdahunyad din 
Budapesta, orașul Veles din 
Macedonia; Institutul 
Patrimoniului Național din 
Praga, Castelul Krasny Dvur, 
Castelul Becov nad Teplou, 
Castelul Valec din Cehia, 
Castelul La Mota din Spania 
şi  Fortăreaţa Shumen din 
Bulgaria. În cadrul acestui târg 
expozanţii îşi vor putea face 
cunoscută oferta turistică şi îşi 
vor putea prezenta principalele 
elemente de atracţie turistică şi 
istorică”, informează, într-un 

comunicatz de presă remis 
redacţiei, Primăria Hunedoara. 
În aceeaşi perioadă va avea loc  
şi festivalul 
internaţional "Dracula Festival 
2015", tot la Castelul 
Corvinilor. „Dracula Festival 
încearcă să îmbine mitul cu 
realitatea, într-o atmosferă 
medievală presarată cu istorie 
şi legende, prezentate într-o 
antiteză inedită între viaţa 
marelui domnitor Vlad Voievod 
Drăculea (Vlad Ţepeş) şi 

legenda din spatele mitului 
Dracula. În prima zi a 
festivalului avem onoarea să 
aflăm povestea personajului 
Dracula, spusă chiar de Dacre 
Stoker in persoană, strănepotul 
lui Bram Stoker şi autor al 
bestseller-ului „Dracula, mortul 
viu”. Cartea se bazează pe 
arhivele personale ale familiei 
Stoker şi este scrisă împreună 
cu Ian Holt, scriitor şi scenarist, 
ca o continuare a romanului 
Dracula”, se arară în acelaşi 

comunicat al Primăriei 
Municipiului Hunedoara. 
 
În cadrul festivalului vor avea 
loc piese de teatru, concerte, 
proiecţii de film, iar ziua se va 
încheia cu un bal medieval. A 
doua zi este dedicată 
concursurilor şi turnirului. 
Dracula Festival are ca scop 
promovarea României a 
tradiţiilor şi legendelor, susţin 
organizatorii evenimentului. 

Lucian ISPAS 

Castelul Huniazilor găzduieşte în 2015 
“Târgul european al castelelor” 


