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2 ACTUALITATE 

De câţiva ani buni încoace, omul 
de afaceri Constantin Brânduşe a 
căutat, prin toate pârghiile 
democratice posibile, să atragă 
atenţia asupra faptului că 
administraţia publică locală de la 
Lupeni este condusă de Cornel 
Resmeriţă într-o direcţie greşită. 
Cu riscul de a rămâne singur 
împotriva tuturor, Brânduşe a 
refuzat orice fel de compromis 
politic pe acest subiect. 
Pentru verticalitatea sa, pentru 
faptul că suspiciunile sale la 
adresa clanului Resmeriţă se 
dovedesc a fi reale, dar mai ales 
pentru faptul că în ciuda tuturor 
piedicilor, nu a abandonat scena 
politică locală, considerăm că 
“Premiantul săptămânii” poate fi 
liberalul Constantin Brânduşe. 

Constantin Brânduşe 
Preşedinte PNL Lupeni 

CEDO redeschide 
“Dosarul mineriadei” 

din 13-15 iunie 1990 

Parchetul General a informat săptămâna trecută că a 
decis redeschiderea dosarul privind circumstanțele în 
care s-au produs evenimentele cunoscute sub 
denumirea generică „Mineriada 13-15 iunie 1990″, 
după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) a decis, în septembrie 2014, că „toate 
dovezile din acest caz indică existenţa elementelor 
constitutile ale unei crime împotriva umanităţii, comise 
de oficiali ai statului român, inclusiv membri ai 
Guvernului şi militari cu grade importante”. 
 
Potrivit comunicatului oficial al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „în cauza ce 
formează obiectul dosarului penal nr. 47/ P/ 2014, 
privind circumstanţele în care, în cadrul evenimentelor 
produse în municipiul București, în perioada 13-15 
iunie 1990, s-a produs decesul sau rănirea prin 
împuşcare a mai multor persoane, prin referatul din 
data de 22.01.2015, procurorii din cadrul Secţiei 
parchetelor militare au propus infirmarea parţială a 
rezoluţiei nr. 175/ P/ 2008 din 17.06.2009 a PÎCCJ — 
Secția de urmărire penală şi criminalistică, şi 
redeschiderea urmăririi penale în această cauză, 
precum şi infirmarea rezoluţiilor nr. 7335/ 3341/ II/ 2/ 
2009 din 25.08.2009 şi 7301/ 3419/ II/ 2/ 2009 din 
03.09.2009 ale procurorului şef al Secţiei de urmărire 
penală şi criminalistică”. 
 
În acest dosar, alături de fostul preşedinte Ion Iliescu, 
pe lista celor implicaţi la mineriada din iunie 1990, mai 
sunt: Virgil Măgureanu, Mihai Chiţac şi Atanasie 
Stănculescu. Fostul lider de sindicat al minerilor din 
Valea Jiului consideră că decizia procurorilor de a 
redeschide acest dosar este binevenită şi apreciază că 
se aşteaptă să fie traşi la răspundere Iliescu şi Roman, 
pe care Cozma îi vede drept principalii responsabili ai 
evenimentelor din 13-15 iunie 1990.  
 

Lucian ISPAS 

Primăria Vulcan dezbate public proiectul 
de buget pentru anul 2015 
La Vulcan, proiectul noului buget 
public se construieşte nu doar pe 
baza rapoartelor serviciilor de 
specialitate din cadrul primăriei, ci şi 
în baza propunerilor lansate, în acest 
sens, de cetăţenii interesaţi.  
 
În acest sens, proiectul de buget pe 
anul 2015 şi Lista obiectivelor de 
investiţii propuse a se realiza în anul 
2015 se află afişat la sediul Primăriei 
municipiului Vulcan începând cu data 
de 19.01.2015. “Propuneri, sugestii, 
opinii cu valoare de recomandare cu 
privire la Proiectul de buget pe anul 
2015 şi a Listei obiectivelor de 
investiţii propuse a se realiza în anul 
2015 pot fi depuse în scris la sediul 
Primăriei municipiului Vulcan , 
transmise prin fax la numărul  
0254-571910 sau în format 
electronic la următoarea adresă de 
email: primvulcan@yahoo.com până 
la data de 10.02.2015”, precizează 
ing. Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan.  
 
Mai mult, în data de 10.02.2015 ora 
11,00 în sala de şedinţe a Primăriei 

municipiului Vulcan va avea loc o 
întâlnire în care se va dezbate public 
proiectul de buget pe anul 2015. 
După finalizarea dezbaterilor şi 
cuprinderea propunerilor cetăţenilor 
în proiectul final, acesta urmează să 
fie supus spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului local al municipiului 
Vulcan.  
 
Potrivit primelor estimări, municipiul 
Vulcan va beneficia în 2015 de un 
buget mai bun decât cel al anului 
2014. 
 

Lucian ISPAS 

Proiectul  
Bugetului local  
al municipiului 

Vulcan  
în dezbatere publică 



3 ADMINISTRATIE 

De unde vin şi unde se vor duce banii Petroşaniului în 2015 ? 
Primăria municipiului Petroşani 
a lansat în dezbatere publică 
proiectul Bugetului local pentru 
anul 2015, odată cu publicarea 
acestuia pe situl instituţiei. 
 
Potrivit documentelor 
prezentate de compartimentul 
de specialitate al Administraţiei 
Publice Locale din municipiul 
Petroşani, bugetul estimat al 
localităţii pentru anul 2015 se 
ridică la suma de 305.844.000 
lei. Acesta urmează să fie 
constituit din venituri directe ale 
administraţiei publice locale, din 
taxe şi impozite pe venituri şi 
proprietăţi ale rezidenţilor 
(persoane fizice şi juridice), din 
cote defalcate de TVA şi, în 
bună parte, din subvenţiile 
cuvenite de la bugetul de stat.  

Cea mai mare parte a banilor 
publici au ca destinaţie 
cheltuielile de funcţionare ale 

aparatului propriu, cheltuielile 
pentru învăţământ şi sănătate, 
asistenţă socială, organizarea 
de activităţi culturale precum şi 
cele care vizează realizarea 

unor lucrări şi servicii de 
dezvoltare publică etc. 
Valoarea estimată a cheltuielilor 

aferente anului 2015 este de 
304.840.000 lei.  
 
Potrivit anexei bugetare cu 
privire la proiectele cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
anul 2015 va aduce 
municipalităţii din Petroşani alţi 
489.000 lei (din care 451.000 
lei nerambursabili) din 
implementarea proiectului 
"Centrul Naţional de Informare 
şi promovare turistică în 
Municipiul Petroşani".  
 
În ceea ce priveşte principalele 
direcţii de investiţii pe care şi le 
propune în acest an 
municipalitatea din Petroşani, în 
mare parte acestea vizează 
continuarea proiectului de 
investiţii privind dezvoltarea 
domeniului schiabil Parâng 
(40.382 lei), respectiv 
continuarea proiectelor de 
investiţii în sănătate (66.483 
lei).  
 
“Desigur, avem în vedere 
continuarea mai multor lucrări 
de investiţii în ceea ce priveşte 
infrastructura locală, domeniul 
educaţiei, activităţile culturale şi 
altele. Sperăm ca, dincolo de o 
colectare eficientă a veniturilor 

locale, să reuşim în anul 2015 
să atragem fonduri şi din alte 
surse, cum ar fi cele privind 
finanţarea unor lucrări de 
investiţii de la bugetul de stat, 
prin Compania Naţională de 
Investiţii, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi alte instituţii 
guvernamentale. De 
asemenea, ne pregătim 
temeinic pentru noul exerciţiu 
bugetar european, având 
convingerea că având în spate 
experienţa de până acum, vom 
reuşi să atragem fonduri 
semnificative pentru 
dezvoltarea comunităţii 
noastre”, apreciază Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani.  
 
Adaugând la bugetul anului 
2015 bugetele instituţiilor 
publice aflate sub directa 
coordonare a Consiliului local, 
obţinem cifra exactă a bugetului 
estimat pentru anul 2015 de 
autoritatea publică locală din 
municipiul Petroşani, care se 
cifrează la 510.256.000 lei, 
acesta fiind de altfel cel mai 
mare buget public al unei 
administraţii locale din regiunea 
Văii Jiului.  
 

Tiberiu VINŢAN 

www.press-media.ro 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 



4 PROMOVARE 

Noua colecţie de mobilier de la Simausrom 

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

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 



5 EXCLUSIV 

 

 

 

VICTOR BĂDÂRCĂ GHEORGHE DAVID VASILE IOAN SAVU COSTEL POSTOLACHE 

GHEORGHE DAVID CAROL SCHRETER CAROL SCHRETER MONICA IACOB 

MONICA IACOB DĂNUŢ BUHĂESCU GHEORGHE ILE TIBERIU IACOB RIDZI 

EMIL PĂRĂU 

COSTEL AVRAM 



6 POLITICĂ 

Cine va conduce noul PNL în Valea Jiului ? 
După Consiliul Naţional reunit al PNL şi 
PDL, desfăşurat la finele lunii ianuarie la 
Bucureşti, în cadrul căruia au fost stabilite 
regulile după care vor fi constituite în ţară 
structurile de conducere locală ale noului 
PNL, peste tot în ţară au început calculele 
pentru construcţia noii formaţiuni politice. 
Potrivit formulei de calcul agreate de liderii 
noului PNL, Alina Gorghiu şi Vasile Blaga şi 
aprobate de Consiliul Naţional al noului 
PNL, noile structuri locale de conducere ale 
liberalilor urmează să fie constuite în baza 
rezultatelor electorale de la alegerile 
europarlamentare şi balanţa numărului de 
parlamentari, primari şi viceprimari din 
fiecare localitate şi regiune în parte. 
 
În judeţul Hunedoara, pe baza acestor 
criterii, Comitetul Judeţean Executiv al 
niului PNL va fi format din 29 de membri, 
dintre care 20 ai vechiului PNL şi 9 ai 
fostului PDL. În ceea ce priveşte situaţia din 
Valea Jiului, vechea gardă a liberalilor are, 
în general câştig de cauză în faţa foştilor 
democrat-liberali, chiar dacă scorurile  
electorale ale liberalilor şi democrat-
liberalilor au fost mici şi foarte mici în 
alegerile europarlamentare de anul trecut. 
Dar iată cum stau lucrurile din punct de  
vedere statistic: 
 
La Petroşani, PNL a înregistrat un scor 
electoral de 6,58 % (624 voturi) faţă de  
5,44 % (516 voturi) cât a obţinut PDL.  
Statistica arată că aici este cel mai  
echilibrat scor ale celor două forţe politice 
liberale, fapt care aşează reprezentanţii  
celor două formaţiuni politice aproape la 
egalitate în distribuţia funcţiilor de  
conducere din noul Biroul Politic Local al 
PNL.  
 
La Aninoasa, deşi balanţa scorului politic 

este favorabilă foştilor democrat-liberali, cu 
17,13% (174 voturi) la 11,12% (113 voturi), 
faptul că PNL deţine funcţia de viceprimar 
al localităţii schimbă radical situaţia privind   
construcţia noii conduceri politice, liderul 
liberal Adrian Albescu preluând automat 
funcţia de preşedinte al noii structuri  
constituite la nivel local.  
 
La Vulcan, vechii liberali au prima şansă la 
conducerea noului PNL nu doar datorită 
balanţei favorabile a scorului electoral de la 
europarlamentare - 7,12% (410 voturi) faţă 
de 4,41% (254 voturi) cât a obţinut PDL - ci 
şi datorită faptului că, de ceva vreme,  
organizaţia politică locală a PDL trece 
printr-o criză organizatorică după ce fostul 
Biroul Executiv a fost dizolvat de către  
conducerea judeţeană a partidului.  
 
Şi la Lupeni, PNL are prima şansă în  
construirea BPL al noului PNL, atât datorită 
raportului electoral înregistrat în alegerile 
europarlamentare, la care PNL a obţinut 
6,42% din sufragii (397 voturi) iar PDL doar 
3,73% din sufragii (231 de voturi), cât mai 
ales revenirii la conducerea PNL a lui  
Constantin Brânduşe, cel mai cunoscut lider 
politic local după primarul social-democrat 
Cornel Resmeriţă. 
 
La Uricani, cele 12,29% din voturi (respectiv 
239) ale PNL faţă de 5,30% (respectiv 103 
voturi) ale PDL asigură o majoritate clară a 
vechilor liberali în noua structură politică 
liberală a oraşului.  
 
În fine, cu cel mai bun procent electoral din 
rândul tuturor localităţilor din Valea Jiului - 
18,32% (1186 voturi) - vechii liberali din 
Petrila sunt cei care vor face regulile şi în 
formarea noului PNL, având în vedere că 
democrat-liberalii intră în calcule cu un scor 

electoral de numai 5,98% (387 voturi).  
 
Pentru Costel Avbram, coordonatorul  
filialelor locale ale PNL din Valea Jiului 
toate aceste calcule constituie doar  
circumstanţe de la care va porni, de fapt, 
negocierea noilor structuri constitutive ale 
mişcării liberale din Valea Jiului. “E mai 
puţin important acum cine şi cât a avut în  
alegerile europarlamentare de anul trecut. E 
mai puţin important cine e de la PNL sau de 
la fostul PDL. Cel mai important este în 
acest moment să facem ca această nouă 
structură politică să funcţioneze şi în Valea 
Jiului şi, înainte să ne gîndim la cel funcţii 
putem avea fiecare în noul PNL cred că, 
întâi de toate, trebuie să ne preocupe  
construirea unei echipe unite care să 
câştige următoarele alegeri”, este de părere 
Costel Avram.  
 
În perioada următoare, vor urma negocieri 
pentru fuziunea celor două formaţiuni  
liberale şi desemnarea noilor organe de 
conducere ale noului PNL, inclusiv în toate 
localităţile din Valea Jiului. 
 

Tiberiu VINŢAN 

“Clubul Femina” al femeilor social-democrate şi-a deschis  
noul sezon de activitate alături de viceprimarul Petroşaniului 
Una din cele mai active organizaţii 
de intres politic din Valea Jiului, 
Clubul Femeilor Social Democrate 
din Petroşani (înfiinţat în 2013 la 
iniţiativa deputatului PSD Natalia 
Intotero) şi-a început activitatea din 

anul 2015 avându-l ca invitat special 
pe noul viceprimar al municipiului 
Petroşani, Nicolae Florin.  
 
“Principalul nostru obiectiv este 
acela de a angrena cât mai multe 
femei, indiferent de convingerile lor 
politice, dar cu o simpatie vădita 
pentru preocuparile noastre faţă de 
comunitatea în care trăim. Împreună 
cu invitaţii pe care i-am avut şi pe 
care-i vom avea şi în acest an, ne 
propunem dezbaterea unor teme de 

interes social şi cultural care 
vizează în mod direct femeile. 
Dincolo de segmentul de 
socializare, pe viitor ne propunem 
ca în clubul nostru, oamenii şi, în 
primul rând, femeile, să găsească 
un sprijin moral, o consiliere 
competentă şi informaţii necesare 
pentru dezvoltarea lor personală”, 
ne-a declarat Violeta Burlec, 
preşedintele Clubului Femina din 
Petroşani.  

Lucian ISPAS 



7 INTERVIU 

- Domnule primar, problemele 
care au apărut odată cu 
dezvăluirile procurorilor DNA 
privind investiţia în domeniul 
schiabil de la Straja, ne 
îndreptăţesc să ne punem 
semne de întrebare legate şi de 
investiţiile similare din Pasul 
Vîlcan, mai ales că ele au 
acelaşi numitor comun: Elena 
Udrea. Avem motive să ne 
îndoim de modul în care a fost 
realizată telegondola din Pasul 
Vîlcan ? 
- Categoric, nu ! Şi spun acest 
lucru cu toată responsabilitatea. 
De altfel, ştiţi desigur că, la 
solicitarea Primului Ministru 
Victor Ponta au fost făcute şi 
verificări ale modului în care au 
fost efectuate investiţiile. Noi la 
Vulcan, am pus la dispoziţia 
tuturor organelor de anchetă 
care au cerut explicaţii pe acest 
proiect, întreaga documentaţie 
şi nu există motive pentru care 
să ne temem că lucrurile nu au 
decurs strict legal. Vreau să vă 
spun, în acelaşi timp, că la 
toate procedurile de licitaţie, am 
avut în comisia de analiză a 
dosarelor depuse de firmele 
participante, nu doar specialiştii 
din Primăriua Vulcan, ci şi 
experţi de la Finanţe care au 
supervizat aceste licitaţii. De 
altfel, întregul proiect “Castelul 
din Carpaţi” se implementează 
ceva mai greu, tocmai pentru 
că noi vrem să respectăm strict 
tot ceea ce prevede legea, atât 
legat de procedurile de 
finanţare, de licitaţie, de 
construcţie şi alte lucrări 
necesare pentru dezvoltarea 
turismului în Pasul Vîlcan. 
 
- Credeţi că probleme 
identificate la Straja vor afecta 
derularea în continuare a 
proiectului de dezvoltare a 
domeniului schiabil Straja-Pasul 
Vîlcan? 

- Eu sunt convins că proiectul 
din Pasul Vîlcan va merge mai 
departe. Trebuie să meargă 
înainte ! Acest proiect numit 
“Castelul din Carpaţi”  l-am 
gândit împreună cu prietenul 
meu Ghiţă Roman încă din 
2005 şi, după ani mulţi în care a 
stat prin fişetele funcţionarilor 
de la Ministerul Turismului, a 
fost în sfârşit demarat de 
autorităţile centrale. Vreau să 
vă spun că fără finanţare de la 
bugetul de stat, numai 
municipalitatea şi mediul privat 
de la noi nu pot susţine 
dezvoltarea unui proiect de 
asemenea anvergură. Dar, în 
acelaşi timp, vreau să vă spun 
că acest proiect, care în timp 
poate genera din servicii directe 
şi indirecte locuri de muncă 
pentru cel puţin un sfert din 
forţa de muncă locală, 
reprezintă cea mai sigură 
alternativă la restrângerea 
activităţii din minerit şi energie 
de la noi.  
 
- Dincolo de acest proiect, am 
observat că în Vulcan, şi în 
2014 au fost demarate multe 
investiţii, în special în 
infrastructură... 
- Aşa este. Modernizarea 
infrastructurii a fost obiectivul 
meu nr. 1 încă de la momentul 
primului meu mandat. Şi cred 
că în toţi aceşti ani care au 
trecut am făcut paşi importanţi 
în rezolvarea acestei probleme. 
Sigur că resursele noastre 
bugetare sunt departe de a 
putea acoperi toate nevoile de 
investiţii şi întreţinere, dar am 
căutat să folosim în aşa fel 
resursele încât să dezvoltăm 
puţin câte puţin fiecare zonă din 
oraşul nostru. Am atras şi bani 
europeni, astfel încât am putut 
duce la bun sfârşit anumite 
proiecte pe care, doar cu 
fondurile de la bugetul local, 

aproape că nu le-am fi putut 
face niciodată. Vreau să vă 
spun că, la nivelul Regiunii 
Vest, am fost daţi ca exemplu 
în ceea ce priveşte accesarea 
fondurilor europene şi, la nivel 
naţional, am fost desemnaţi 
drept cea mai performantă 
unitate administrativ-teritorială 
în această direcţie. Bulevardul, 
Dallas-ul, Centrul Vechi, 
Cocoşvar-ul, şcolile şi, în scurt 
timp, Colegiul Tehnic, sunt doar 
câteva repere ale investiţiilor de 
succes pe care am reuşit să le 
facem pentru vulcăneni, în 
ultimii ani.  
 
- Ce aveţi în plan pentru anul 
2015 ? 
- În primul rând vom finaliza 
lucrările deja începute. Mă refer 
aici la modernizarea 
infrastructurii din cartierul 
Cocoşvar, unde tot ceea ce 
înseamnă drumuri şi trotuare va 
îmbrăca, pentru prima dată în 
istoria acestui cartier, covor de 
asfalt şi pavele moderne. Cred 
că, la finalul investiţiei, 
Cocoşvarul va deveni unul 
dintre cele mai frumoase 
cartiere din oraşul nostru. 
Finalizăm, tot în acest an, 
investiţiile în modernizarea 
Colegiului Tehnic “Dimitrie 
Leonida” şi, tot în domeniul 
educaţiei, vreau să vă spun că 
am obţinut, în sfârşit, aprobarea 
pentru începerea lucrărilor la 
construirea noii grădiniţe nr. 4 
de la Şcoala nr. 5. În domeniul 
modernizării străzilor, avem în 
vedere pentru anul 2015 să 
începem modernizarea 
trotuarelor de pe str. Nicolae 
Titulescu, de la Coroeşti şi 
până la Şcoala nr. 1, dar şi 

reabilitarea şi modernizarea 
cărilor de acces din zona 
centrală, de la “A”-uri până sus 
la Centrul Şansa şi, între 
blocuri, până la staţia PECO. 
Vrem, de asemenea, să 
asfaltăm porţiunea de drum 
care leagă bulevardul Mihai 
Viteazu de staţia de plecare a 
telegondolei. Desigur, dacă 
vom avea banii necesari, vom 
începe şi alte lucrări necesare 
pentru modernizarea oraşului 
nostru. Ceea ce vreau eu să-i 
asigur pe cetăţenii Vulcanului 
este că, mai devreme sau mai 
târziu, vom interveni cu lucrări 
necesare peste tot unde acest 
lucru se impune şi peste tot 
acolo unde cetăţenii ne-au 
semnalat necesitatea unor 
investiţii noi sau reparaţii.  
 
- Domnule primar, are Primăria 
Vulcan, bani pentru toate 
aceste investiţii ? 
- Anul trecut, am avut la bugetul 
local un grad de colectare de 
aproape 100%, motiv pentru 
care vreau să le mulţumesc şi 
pe această cale cetăţenilor şi 
firmelor din Vulcan pentru că au 
răspuns cu seriozitate la 
obligaţia achitării taxelor şi 
impozitelor locale. Acest lucru a 
făcut posibil ca, după noua 
formulă de repartizare a banilor 
de la bugetul naţional, Vulcanul 
să poată primi mai mulţi bani, 
astfel încât începem anul 2015 
cu un buget mai mare decât cel 
din anul precedent. Eu sper că 
vom putea atrage şi alte 
finanţări, pentru continuarea 
lucrărilor la proiectul din Pasul 
Vîlcan, spre exemplu. 
 

A consemnat, Tiberiu VINŢAN 

“Nu există nici un motiv de 
suspiciune legat de derularea 
proiectului de dezvoltare 
turistică din Pasul Vîlcan !” 

Interviu cu ing. GHEORGHE ILE, primarul municipiului Vulcan 
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Prin ironia şi satira sa 
debordantă, Aleko Konstantinov 
este socotit un Caragiale al 
Bulgariei. A murit tânâr, la 
numai 34 de ani, asasinat de cei 
pe care îi ridiculizase fără 
cruţare în scrierile sale: 
politicienii corupţi şi vânduţi ai 
epocii. În memoria sa, în 1966 
Bulgaria a instituit Premiul 
„Aleko”, cea mai importantă 
distincţie literară internaţională 
ţării. Se acordă anual, prin 
concurs, unui autor de proză 
scurtă, pentru o povestire 
satirică de maxim 3 pagini… 
 
Stanislav Blagov, primarul 
oraşului Svishtov a prezentat  
Muzeul „Aleko” care păstrează 
cu sfinţenie lista laureaţilor din 
toate timpurile. Sunt 48. Printre 
ei, nume sonore: Maurice Druon 
(Franţa), Erich Kastner 
(Germania), William Saroyan, 
Erskine Caldwell (SUA). În 1969 
acest premiu este acordat 
scriitorului vest-german Heinrich 
Boll, care trei ani mai târziu 
primeşte Premiul Nobel pentru 
literatură. 
 
Al 48-lea laureat, Valeriu 
Butulescu s-a făcut cunoscut 
prin ironia stilului său, dar şi prin 
brevitatea exprimării, element 
esenţial în proza scurtă. Aşa 
cum a anunţat agenţia de ştiri 
BTA, în concursul anului 2014 
au fost înscrise 63 de povestiri 
semnate de 25 de scriitori din 16 
ţări. Juriul, prezidat de criticul 
literar Plamen Doinov a 
desemnat drept câştigătoare 
povestirea „În tren”, de Valeriu 
Butulescu. Autorul de aforisme 
nu s-a dezis. S-a concentrat la 

maxim. Lucrarea sa se întinde 
exact pe o pagină. A fost citită 
integral de un actor local, la 
spectacolul de gală. Sala a 
fremătat  permanent. Dialogurile 
sunt tari, se simte mâna 
dramaturgului. Aşa cum sublinia 
scriitorul Mihail Veshim la 
decernare, proza „În tren” a 
întrunit unanimitatea juriului, 
lucru rar întâlnit la ediţiile 
anterioare. 
  
Analizând lista laureaţiilor 
Premiului „Aleko”, din toate 
timpurile, descoperim numeroşi 
scriitori occidentali (SUA, 
Franţa, Germania, Italia, Spania, 
Marea Britanie, Portugalia, 
Austria), est-europeni (Rusia, 
Ucraina, Finlanda, Estonia), dar 
şi din state apropiate geografic 
(Turcia, Grecia, Macedonia, 
Serbia, Cehia, Slovacia, 
Ungaria, Slovenia, Israel).  
 
Valeriu Butulescu este primul 
scriitor român care intră în 
posesia acestui valoros 
premiu, decernat pe data de 13 
ianuarie într-un cadru festiv, 
excelent organizat.  Rugat să 
comenteze evenimentul a 
răspuns scurt şi ironic:„Atenţie! 
Premiul este dedicat memoriei 
unui scriitor satiric asasinat de 
unul din personajele sale. Satira 
este o meserie periculoasă, aşa 
că mă abţin de la comentarii. 
Puterea politică, indiferent de 
regim, are simţul umorului 
subdezvoltat.” 
 
 A răspuns totuşi, cu 
savoare şi umor, la întrebările 
noastre din interviul pe care vi-l 
prezentăm în continuare. 

- Domnule Variu Butulescu, 
aţi călătorit enorm, aţi fost în 
aproape o sută de ţări. Cum 
vi se pare Bulgaria? 
-Seamănă mult cu România. 
Două distinse doamne 
balcanice. Încă tinere, deşi s-au 
născut înainte de Hristos. Cu 
năravurile şi splendorile lor, 
armonios împletite. Acum mi-e 
greu să mă pronunţ, vizavi de 
Bulgaria. Sunt şi eu un om, 
subiectiv, ca toţi oamenii. De 
când am primit Premiul "Aleko", 
Bulgaria mi se pare de-a 
dreptul încântătoare... 
 
- Ce v-a frapat mai mult la 
Svishtov, oraşul de baştină al 
scriitorului Aleko 
Konstantinov? 
- Apropierea, geografică dar şi 
mentală, de România. Svishtov 
e pe Dunăre. Seara, din curtea 
Muzeului „Aleko” auzi cum latră 
câinii în Zimnicea. Oraş bogat 
cândva, cu negustori pricepuţi 
şi darnici. O mulţime de clădiri 
publice, biblioteci, şcoli, au fost 
ridicate din donaţiile cetăţenilor 
avuţi ai urbei. Mulţi din marii 
filantropi ai oraşului au făcut 
cariere strălucite în România. 
D. Hadjivasilev, născut la 
Bucureşti în 1814, a construit, 
din banii, lui Academia de 
Ştiinţe Economice din Svishtov, 
dar a contribuit substanţial şi la 
ridicarea Ateneului Român. Alt 
filantrop de marcă, D.A. Ţenov 
îşi făcuse studiile la Braşov. 
Tatăl marelui scriitor Aleko, 
Ivaniţa Hagikonstantinov, 
negustor şi el, vorbea perfect 
româneşte. Şi nu întâmplător, 
Bai Ganiu (după unii, un 
Tartarin al Bulgariei!)  
personajul principal al operei lui 
Aleko Konstantinov îşi începe 
faimoasele călătorii europene în 

România. El îşi vâră în desagă 
merindele necesare (o pâine 
mare, briceagul, o roată de 
caşcaval) şi zeci de sticluţe cu 
esenţă de trandafir, plus 
nelipsitul covoraş, pe care 
încearcă să le valorifice  la 
Giurgiu, Turnu Măgurele, 
Ploieşti, Brăila, Galaţi. 
 
- Cum văd bulgarii România? 
- O căldură sinceră, admirativă, 
se simte imediat, dincolo de 
orice curtoazie de protocol. 
Primarul Stanislav Blagov, un 
om fermecător (la al treilea 
mandat) a vorbit cu însufleţire 
despre relaţiile cu România. Ne 
leagă multe lucruri comune, 
înclusiv intrarea simultană în 
mult visata Uniune 
Europeană… Unde, şi noi şi ei, 
suntem încă un fel de 
Cenuşăreasă… 
 
- De ce „mult visata”? 
- Pentru că Occidentul a fost şi 
a rămas o mare atracţie, şi 
pentru români, şi pentru bulgari. 
Şi ei păstrează cu mult respect 
vestigiile romane, au un 
adevărat cult pentru năvălitorii 
din Apus. Arheologul Peti 
Donevski, care m-a însoţit cu 
amabilitate pe toată perioada 
petrecută la Svishtov, mi-a 
arătat cu mândrie ruinele 
oraşului roman Novae, situate 
la periferia Svishtov-ului. De 
aici, Traian a organizat 
invadarea Daciei, acţiune din 
care, cum bine ştiţi, s-a născut 
poporul român. Mult mai târziu, 
ca şi noi, bulgarii au încercat să 
se occidentalizeze prin 
aducerea unor conducători 
germani în fruntea statului. În 
1879 la Veliko Târnovo este 
încoronat prinţul Battenberg.  
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primul scriitor român laureat al Premiului Internaţional “Aleko” 
Apoi, în 1987 pe tronul Bulgariei 
urcă prinţul Ferdinand Saxa 
Koburg-Gota. Ne-a apropiat 
acelaşi spirit filogerman, destul 
de păgubos în final. Şi pe noi şi 
pe bulgari al doilea război 
mondial ne-a surprins acolo 
unde nu era cazul,  cot la cot cu 
Germania nazistă. În 
consecinţă, şi noi şi ei ne-am 
trezit ulterior în zona de 
influenţă sovietică… 
 
- Au bulgarii resentimente faţă 
de ruşi? 
- Categoric, nu! Bulgarii, la fel ca 
sârbii sunt popor slav, există o 
puternică frăţie de sânge. 
Bulgaria, la fel ca Serbia, sunt 
state recunoscătoare Rusiei 
pentru eliberarea de sub turci. 
La Svishtov este amenajat 
punctul de debarcare al trupelor 
ruseşti eliberatoare, în 1877, 
venite din România. Nu departe 
de Svishtov se găsesc Plevna, 
Griviţa şi Smârdanul, înroşite de 
sângele dorobanţilor români. 
Istoria bulgară scrie clar: 
Bulgaria modernă şi 
independentă s-a creat după 
alungarea turcilor, prin efortul şi 
sacrificiul ruşilor, românilor şi 
bulgarilor. De aceea, faimoasa 
butadă a regelui Boris e valabilă 
şi azi: „Totdeauna cu Germania, 
niciodată împotriva Rusiei”. 
Însă, trebuie spus, recunoştinţa 
faţă de ruşi nu totdeauna a 
funcţionat. Este celebru cazul 
generalului rus Fok, participant 
la luptele de eliberare a 
Bulgariei de sub turci. Dat afară 
din armată de bolşevici, 
generalul se refugiază la 
Svishtov, solicitând regelui 
bulgar azil şi o mică pensie. 
Regele îi acordă azil, nu însă şi 
pensie. Generalul în rezervă îşi 
cumpără un măgar şi lucrează 
ca sacagiu, pentru a câştiga o 
bucată de pâine.  
 
- Cum evocă bulgarii relaţiile 
cu românii? 
- Svishtov e un oraş cu bogate 
tradiţii culturale. Teatrul de aici, 
donaţie a familiei Avramov, s-a 
ridicat la mijlocul veacului XIX, 
odată cu Teatrul Naţional „Ivan 
Vazov" din capitală. Dar 
Bucureştiul este de trei ori mai 
aproape decât Sofia. De aceea 

relaţiile cu noi au fost intense.  
Nikola Popov, director 
pensionar, fost consilier 
municipal şi excelent cunoscător 
al limbii române (m-a însoţit ca 
translator) evoca un moment 
memorabil, poate cel mai greu 
pentru localnici. În 1810, 
retrăgându-se de pe frontul cu 
turcii (pentru a ţine piept lui 
Napoleon)  armata rusă, cu 
toată frăţia de sânge, jefuieşte 
cumplit oraşul Svishtov şi îi dă 
foc. Ostaşii nu-şi primiseră 
solda, iar comandanţii i-au lăsat 
să jefuiască, pentru a-şi 
completa veniturile restante. 
Pentru ca jaful să decurgă fără 
evenimente, toţi locuitorii 
oraşului au fost transportaţi cu 
bărcile şi abandonaţi pe  ţărmul 
românesc, după care bărcile au 
fost incendiate. Bucureştiul dă 
un ajutor generos, evocat şi 
acum, cu emoţie, de 
svishtoveni. Oraşul Alexandria 
(întemeiat de domnitorul 
Alexandru Ghica) găzduieşte o 
parte din refugiaţi. Alţi bulgari au 
fost împroprietăriţi în comuna 
Mavrodin. Cei mai mulţi au 
revenit ulterior la Svishtov, 
reclădind oraşul. Alţi au 
continuat să trăiască în 
România.   
 
- Să fie Alexandru Ghica cel 
mai iubit român din Bulgaria? 
- Românul cu adevărat divinizat 
în Bulgaria nu este domnitorul 
Ghica, ci fotbalistul Cosmin Moţi 
de la echipa Ludogoreţ, prima 
formaţiune bulgară care a ajuns 
în grupele Ligii Campionilor. În 
barajul de pomină, jucat tocmai 
cu Steaua Bucureşti, după 

eliminarea portarului bulgar, 
Moţi, deşi fundaş de meserie, 
intră în poartă şi apără două 
lovituri de departajare, fiind 
practic principalul realizator al 
celei mai mari performanţe a 
fotbalului bulgar. Un erou şi un 
profesionist. A eliminat Steaua, 
fără remuşcări patriotice. 
Popularitatea lui Moţi e 
comparabilă cu cea a 
legendarilor fraţi Hasan şi Petru 
(şi ei valahi de origine) care la 
începutul mileniului trecut 
întemeiază la Veliko Târnovo al 
Doilea Ţarat Româno-Bulgar… 
 
- Cum v-au primit bulgarii? 
- Mult peste aşteptări. Înainte de 
decernarea premiului, 
mărturisesc, nu cunoşteam 
amploarea acestui festival. Pe 
parcurs am constatat cu emoţie 
că  "laureatul" de fapt este 
răsfăţatul evenimentului, mereu 
în centrul atenţiei. Aşteptat pe 
malul Dunării de consilieri, primit 
cu flori şi rachie de către primar, 
copleşit cu onoruri şi onorarii de 
autorităţi. Ceva neobişnuit 
pentru un amărât de scriitor din 
Karacumania. 
 
- Ce v-a emoţionat cel mai 
mult? 
- Greu de evaluat. Conferinţa de 
presă, primirea Medaliei de 
Onoare a oraşului, titlul de 
Maestru al Satirei acordat de 
revista Strshel din Sofia, 
interviul dat canalulului naţional 
de televiziune, persoanele 
prezente la festivitatea de 
decernare (primar, consilieri, 
deputaţi, prefect, ministrul 
culturii)… Două momente m-au 

atins sensibil: cererea teatrului 
din Svishtov de a-mi juca piesa 
„Herghelia albastră”, tradusă 
deja în bulgară. Şi concertul de 
gală, susţinut de Orchestra 
Simfonică din Ruse, cu 
numeroase motive muzicale 
româneşti, în cinstea 
„laureatului”...   
 
- Ce v-a dezamăgit? 
- Absenţa autorităţilor noastre. 
Ambasada României la Sofia, 
deşi invitată, nu a trimis nici 
măcar un mesaj. Cu toate că 
evenimentul era o premieră 
pentru relaţiile culturale 
bilaterale… 
 
- Credeţi că a fost un gest 
deliberat? 
- A fost mai degrabă o scăpare, 
tipic balcanică. Am mai fost 
sărbătorit în ultimii ani, în Italia, 
Grecia, Serbia, Georgia, Polonia 
etc. Peste tot, reprezentanţii 
corpului diplomatic român, 
uneori ambasadorii în persoană 
au fost prezenţi. O chestiune de 
diplomaţie. Că de aceea acest 
corp se cheamă diplomatic. 
 
- Care sunt planurile de viitor 
pentru Bulgaria? 
- O nouă carte de aforisme, 
editată la Sofia. Şi premiera 
piesei „Herghelia albastră”, 
inspirată pe undeva de tragedia 
scriitorului Aleko Konstantinov. 
Un autor moare împuşcat de 
propriul său personaj, devenit 
prea mare şi prea puternic 
pentru a mai putea fi controlat. 
 

A consemnat, 
 Tiberiu VINŢAN 
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• Copil rătăcit în Strajha, salvat de jandarmi; 
• Vicepreşedintele CJ Hunedoara Doprin Gligor, 

suspectat de conflict de interese; 
• Social-democreaţii din Consiliul local Petrila calcă 

în picioare interesele cetăţenilor pentru afacerile 
prietenilor din alianţă; 

• Atenţie la datoriile pentru utiolităţi. Riscaşţi să 
ajungeţi în stradă ! 

• Preşedinţia PSD Lupeni rămâne în familie; 
• Se redeschide dosarul mineriadei din 1990. Ion 

Iliescu este chemat la audieri ! 
• Inculpaţii din dosarul “Gala Bute” şi-au negociat la 

telefon şpăgile. 
• Lotul Moloţ rămâne în arest la domiciliu; 
• Jiul Petroşani - primul pas spre intrarea în 

normalitate; 
• Record de turişti înrtegistrat în week-end la 

Straja; 
• Două zile cu “Zăpezile Bucuriei” în Pasul Vîlcan; 
• 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 

Galeria de Artă ,,Iosif Tellmann’’ din 
Lupeni găzduieşte în perioada 7-26 
februarie 2015, lucrările participante 
la concursul judeţean de arte 
vizuale ,,De-ale copiilor’’. 
 
Exponatele sunt realizate de elevi de 
la Cluburile Copiilor din Deva, Haţeg, 
Petrila, Petroşani, Vulcan şi Lupeni, 
coordonaţi de profesorii Rodica 
Pleşa, Titus Blaj, Liliana Matei, Radu 
Chinţa, Mihaela Ştefania Cioc, Imre 
Kovacs, Teodosie Cuciuc şi Ioan 
Ardelean. 
 
Realizate în creion, pastel sau 
acuarelă, pe hârtie sau lemn, în lut, 
în tehnica metalo-plastiei sau a cea 
a colajului, nelipsind însă nici arta 
fotografică, lucrările reprezintă 
peisaje, flori, natură statică, portrete, 
jocurile copilăriei.  
 
La vernisajul care a avut loc la finalul 
săptămânii trecute au participat 
cadre didactice, elevi, părinţi, bunici, 

membrii ai Asociaţiei Culturale ,,Iosif 
Tellmann’’. Au luat cuvântul d-nii 
prof.Constantin Barbu şi Ioan 
Ardelrean. Atmosfera a fost 
întreţinută de microrecitalul susţinut 
de elevii de la secţiunea muzică, 
pregătiţi de prof. Claudiu Dragotă. 
 
Lucrările urmează acum să fie 
jurizate, iar cei mai talentaţi autor să 
fie premiaţi. Baftă tuturor 
concurenţilor! 

Text Antoneta Duban 
Foto Raluca Ion 

Lucrările de la concursul judeţean de 
arte “De-ale copiilor” sunt pe simezele de 
la Galeria de artă din Lupeni 
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Prăbuşirea mitului intangibilităţii baronului de Valea 
Jiului Cornel Resmeriţă 
Deşi în urmă cu 15 ani îşi  
începuse bine mandatul de 
primar al municipiului Lupeni, în 
scurt timp Cornel Resmeriţă s-a 
transformat în ceea ce presa a 
numit “baronul roşu de Valea 
Jiului”. Spre deosebire de ceilalţi 
colegi primari din Valea Jiului, în 
doar câţiva ani, averea familiei 
Resmeriţă a crescut 
inexplicabiul, invers proporţional 
cu gradul de dezvoltare al unui 
oraş parcă anacronic, în 
comparaţie cu celelalte aşezări 
urbane ale Văii Jiului.  
 
Aproape firesc, am putea spune, 
în ultimii 8 ani au început să 
apară suspiciuni cu privire la 
activitatea politică a lui 
Resmeriţă şi, în special, cu 
privirte la modul în care 
administrează bugetul bublic al 
oraşului. Râuri de cerneală, 
kilometrii de bandă şi milioane 
de bitzi au fost consumaţi pe 
dezvăluirile din presă despre 
presupusele acte de corupţie 
comise sau girate de primarul 
Lupeniului, devenit între timp om 
de bază al PSD la nivel judeţean 
şi chiar naţional.  
 
Ani de zile, toate aceste 
dezvăluiri de presă, ca şi 
numeroasele reclamaţii aduse 
primarului din Lupeni sau chiar 
rapoartele nefavorabile ale 
controalelor Curţii de Conturi 
făcute la Primăria Lupeni au 
rămas “în coadă de peşte”, 
alimentând mitul potrivit căruia 
nimeni nu se poate pune 
împotriva lui Resmeriţă. Mitul 
“pilelor” la nivel înalt ale 
baronului de Lupeni au fost 
alimentate, în campania 
electorală din 2012 când, deşi 
dovedit în instanţă de a fi fost 
colaborator al fostei Securităţi, 
turnătorul “Lupaşcu” a fost nu 
doar reconfirmat (în urma unui 
scrutin electoral suspectat, la fel 
ca şi cel din 2008, de fraudare, 

chiar dacă acest lucru nu s-a 
putut demonstra) în funcţia de 
primar al municipiului Lupeni, ci 
chiar ridicat la grad de “Cavaler” 
al unui înalt ordin al statului 
român de către preşedintele 
Traian Băsescu.  
 
Cu o avere impresionantă, cu 
unul dintre ficiori introdus în 
“lumea bună” a politicienilor 
români, ca deputat PSD de 
Valea Jiului şi cu alte rude şi 
prieteni implantaţi în posturi 
cheie ale administraţiei publice 
locale, regionale şi centrale, dar 
şi cu conexiuni importante în 
sferele justiţiei, mediului de 
afaceri şi structurilor politice, 
Resmeriţă părea că este 
“deasupra legii” şi “deasupra 
tuturor”. Pentru cetăţenii din 
Lupeni toate acestea păreau să 
conducă spre o tristă 
resemnare, pentru că doar astfel 
se poate explica logic, de ce, în 
ciuda unei imagini publice 
degradate, Cornel Resmeriţă şi 
PSD au câştigat, pe bandă 
rulantă, la scor categoric, toate 
alegerile ultimilor ani.  
 
Chiar şi atunci când, în 2008, 
prin Gabriela Negrea şi în 2012, 
prin Constantin Brânduşe, a fost 
pus în situaţii electorale dificile 
care ar fi putut consemnna 
finalul carierei sale în fruntea 
municipiului Lupeni, Resmeriţă a 
găsit soluţii pentru eliminarea 
concurenţilor. Astfel, după 
pierderea “la mustaţă” a 
alegerilor din 2008, Gabriela 
Negrea a părăsit definitiv Valea 
Jiului, iar Constantin Brânduşe a 
fost pus de un alt baron al 
judeţului Hunedoara (Mircea 
Ioan Moloţ) în situaţia de a opta 
fie pentru un compromis 
avantajos cu Resmeriţă, fie 
pentru plecarea din PNL. 
Brânduşe a ales calea 
onestităţii, asumându-şi un 
periculos rol de lider al Opoziţiei 

locale din municipiul Lupeni, 
chiar dacă vocea sa a fost 
aplanată de reacţiile maşinii de 
propagandă ale “baronului roşu” 
din Lupeni.  
 
Când aproape nimeni nu părea 
să mai creadă în trimful 
dreptăţii, iar cetăţenii Lupeniului, 
sărăciţi tot mai mult de o 
administraţie locală ineficientă şi 
prost administrată, vestea că 
primarul Cornel Resmeriţă a fost 
ridicat cu mascaţii şi dus la DNA 
Bucureşti pentru audieri a venit 
ca un adevărat şoc. Mult mai 
şocantă a fost însă pentru 
lupenari vestea că Resmeriţă 
este cercetat într-un dosar de 
corupţie în care principalul om 
politic aflat în vizorul 
anchetatorilor este Elena Udrea. 
Asta pentru că oamenii s-ar fi 
aşteptat ca Resmeriţă să fi făcut 
miş-maşuri cu Viorel Hrebenciuc 
sau cu Mircea Ioan Moloţ, cu 
Alin Simota sau cu mulţi alţii, dar 
în nici un caz nu şi-ar fi putut 
cineva din Lupeni imagina că 
“baronul roşu” ar fi putut intra în 
cârdăşie cu... “baroneasa 
portocalie”.  
 
Rămâne acum de văzut care va 
fi deznodământul anchetei în 
acest alambicat, dar absolut 
interesant, dosar al “Galei Bute” 
şi care vor fi consecinţele 
asupra primarului municipiului 
Lupeni. Cert este că, 

deocamdată, aflat sub arest la 
domiciu, Cornel Resmeriţă a 
făcut un gest firesc: s-a 
autosuspendat din PSD. Un 
gest făcut însă doar cu jumătate 
de măsură, pentru că la 
conducerea organizaţiei PSD 
din Lupeni a fost “uns”, chiar şi 
cu statut de interimar, Cristian 
Resmeriţă, “baronaşul roz”, aflat 
la rândul său într-o situaţie 
politică incertă, după ce 
inspectorii Agenţiei Naţionale de 
Integritate (ANI) l-au dovedit a fi 
fost în conflict de interese şi, 
potrivit legii, aceştia cer acum 
demiterea lui din Parlament şi 
aplicarea interdicţiei de a mai 
candida pe o funcţie publică în 
următorii 3 ani.  
 
Chiar dacă pentru mulţi dintre 
cetăţenii Lupeniului, resemnaţi 
deja cu statutul de umili servanţi 
ai familiei care şi-a asumat (mai 
mult sau mai puţin public) rolul 
de stăpâni ai oraşului pare 
incredibilă prăbuşirea, bruscă şi 
rapidă, a acestora, indiferent de 
rezultatele anchetei din dosarul 
“Gala Bute” sau a altor dosare 
care cu siguranţă vor mai 
apărea pe numele “baronului 
roşu” în perioada următoare, 
este evident faptul că 
“pontificatul” familiei Resmeriţă 
la Lupeni se apropie de un 
lamentabil sfârşit.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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Consultând pe îndelete  
posibile itinerarii de călătorie 
din ţara noastră, ne-am oprit, 
de această dată, la o destinaţie 
turistică deosebit de plăcută şi 
revigorantă în tot timpul anului - 
Cheile Turzii. Situate la 6 
kilometri de oraşul Turda din 
judeţul Cluj, Cheile Turzii, 
cunoscute în zonă drept Cheile 
Tureanului,  ne apar în zare 
printre doi munţi ca doi ostaşi 
vânjoşi ce păzesc Valea 
Hăşdate. Masivii stâncoşi 
scăldaţi în vegetaţie lasă 
privitorilor doar o fărâmă  
dintr-un peisaj  ce te atrage 
chiar şi de la distanţă.  
 
Cheile Turzii oferă un peisaj 
montan de o rară sălbăticie: 
stânci înalte şi abrupte de peste 
300 de metri, creste ascuţite, 
turnuri de piatră, vâlcele 

pietroase, grohotişuri, şi arcade 
formate prin erodarea rocii de 
calcar jurasic de către râul 
Hăşdate. Frumuseţea sălbatică 
a acestor locuri, flora cu peste 
1000 de specii valoroase şi 
fauna deosebit de bogată au 
condus în anul 1938 la 
declararea zonei drept 
rezervaţie naturală.  
 
Drumul prin chei este, de ceva 
vreme, amenajat purtând 
drumeţii, cu ajutorul a patru 
poduri, când pe o parte când pe 
cealaltă a râului Hăşdate. 
Cărarea îngustă şi apa 
şerpuind printre pereţii abrupţi 
ce stau parcă să te înghită îţi 

dau o senzaţie ciudată de 
apăsare pe care însă o uiţi 
repede privind la frumuseţile din 
jur. Pe această cărăruie 
strâmtă, timp de secole, românii 
şi-au căutat adăpost din calea 
invadatorilor în cele peste 60 de 
peşteri aflate în zonă, printre 
cele mai cunoscute dintre 
acestea numărându-se Peştera 
Liliecilor, Cetăţeaua Mare sau 
Peştera lui Balica. 
 
Se spune că zona sălbatică a 
fost ani de zile ascunzătore de 
haiduci, cel mai celebru dintre 
ei fiind Nichita Balica participant 
la revolta antiaustriacă a 
Curuţilor.  

Călător prin Cheile 
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Primarul Uricanului aşteaptă verdictul justiţiei în 
dosarul privind legalitatea construcţiei drumului 
spre Herculane 
Ultimii aproape 20 de kilometri ai 
DN66A care ar asigura 
deschiderea Văii Jului spre zona 
de Sud a ţării noastre, pe unul din 
cele mai frumoase trasee 
montane (Câmpu lui Neag - Valea 
Cernei - Băile Herculane) ar 
putea fi realizaţi în acest an. 
Acxest lucru depinde însă de 
verdictul pe care Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie îl va da în 
procesul intentat Guvernului de 
către o organizaţie ecologistă, 
care consideră inacceptabilă 
realizarea acestei investiţii.  
 
Lucrările, începute cu ani în urmă, 
încă din vremea câmnd Tzraian 
Băsescu era ministru al 
Transporturilor, au stagnat, în 
ultimii ani, tocmai din cauza 
acestui conflict, pe care instanţele 

de judecată au fost chemate să-l 
soluţioneze. În primă instanţă, 
Guvernul a câştigat acest proces, 
dar organizaţia ecologistă Agent 
Green a făcut recurs la Înalta 
Curte. În speranţa unei rezoluţii 
favborabile, Guvernul a prins încă 
din bugetul anului 2014, suma de 
58 de milioane de euro pentru 
finalizarea acestei investiţii. 
„Pentru că există însă acest 
litigiu, în 2014 nu s-au putut 
începe lucrările. Acum se 
aşteaptă verdictul Curţii, iar eu 
personal sper că aceasta ne va 
favoriza pe noi, uricănenii, şi pe 
toţi cei interesaţi ca Valea Jiului 
să aibă deschidere rutieră spre 
Herculane”, este de părere Dănuţ 
Buhăescu, primarul oraşului 
Uricani.  

Tiberiu VINŢAN  

În zilele noastre Cheile Turzii sunt o piatră de încercare 
pentru pasionaţii de alpinism, aici existând peste 250 de 
trasee cu diverse grade de dificultate. Anual aici se 
desfăşoară concursuri de escaldă la care participă alpinişti 
amatori şi profesionişti din ţară şi din străinătate.  
 
Deoarece Cheile Turzii sunt declarate  rezervaţie naturală, 
fapt ce impune o valorificare echilibrată a potenţialului 
existent, 16 cluburi montane din România au semnat 
„Memoriul Cheile Turzii”, document unde sunt specificate o 
serie de măsuri ce trebuie respectate de către căţărători. 
Aflăm că traseele de căţărare din zonă sunt cotate cu un grad 
mare de dificultate, 6 B deşi sunt trasee relativ scurte, dar 
greu accesibile. 
 
Diversă şi bogată, fauna din zonă se poate mândri cu două 
acvile aurii ce-şi au cuibul pe crestele semeţe, dar care au 
avut de suferit de pe urma antrenamentelor avioanelor F 15 
în primăvara anului 2009, când în zonă s-a desfăşurat un 
exerciţiu militar româno-american. Speriate de zgomotul 
asurzitor, acvilele şi-au părăsit cuibul şi nu au mai fost văzute 
în zonă, după cum povestesc biologii care urmăresc zona 
protejată a rezervaţiei. Pe cât posibil se caută păstrarea 
zonei cât mai curată, drumeţii fiind atenţionaţi prin plăcuţe 
avertizoare amplasate din loc în loc să ocrotească natura.  

 
Plecăm din 
chei mulţumiţi 
sufleteşte, nu 
înainte de a 
admira şi 
cabana cu 
aspect 
medieval 
deschisă în 
anul 1935, 
chiar la intrarea 
în rezervaţie. 
Zona vizitată 

se încadrează în traseele  de duminică pe care orice iubitor 
de drumeţii le poate parcurge fără regrete.  

Luminiţa ANDRONACHE 

Tureanului 



14 

este o marcă înregistrată a  

Publicaţia 

Afaceri în Valea Jiului 
ISSN 1842-4473 

SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL 
CUI: RO-13603933; RC: J/20/736/2000 

 Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 
 Telefon: 0254-513.406 
 Fax:       0354-814.018 
 E-mail:exclusivmediagroup@gmail.com 
 Web: www.afacerivj.wordpress.com 

Director-Redactor şef: Tiberiu VINŢAN 
Telefon mobil: 0722-554.809 
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com  

Editor: Luminiţa ANDRONACHE 
Telefon mobil: 0724-020.474 

Contabil şef: Gheorghiţa CAŢAN 
Grupul de presă Exclusiv este membru al: 

Patronatului Presei din România (ROMEDIA) 

Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU 

DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“În timp ce în China se 
mai mâncă orez cu două 

beţe, la noi se mai 
mâncă bătaie cu un băţ” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un copil de pe stradă strigă la mama 
sa, aflată în casă: 
– Maaaamăăă! 
Apoi, şi mai tare, stârnind vecinii la 
geamuri: 
– Maaaaaaaaamăăăăăă! 
În sfârşit, apare şi mama la fereastră, 
nervoasă: 
– Ce s-a-ntâmplat, mă copile? 
– Cheamă-l pe tata!  
*** 
Soţia către soţ la petrecere, în Vaslui: 
– Bravo, Mitică! Mai cantă şi tu vreo  
3-4 cântece! 
– Dar cânt atâta de frumos ? 
– Nu, dat când cânţi, nu bei!  
*** 
Se întâlnesc doi prieteni: 
– Ce mai faci? Cum mai trăieşti? 
– Ca în poveşti! 
– Adică? 
– Păi, soţia mea e Vrăjitoarea cea rea, 
soacră-mea e Muma Pădurii, socrul e 
Căpcăunul, în schimb vecina e Ileana 
Cosânzeana şi soţul ei e Dănilă 

Prepeleac!  
*** 
- Alo! Bună ziua! Sunt la radio? 
– Da, doamnă. 
– Adică sunt în direct? 
– Da, doamnă. Doriţi să faceţi o 
dedicaţie? 
– Şi îmi aud vocea şi cei din 
supermarket-uri? 
– Da, doamnă, spuneţi! 
– Ionele, mamă, să nu mai iei făină, 
auzi, că a luat tac-tu!  
*** 
Intră soţia în casă. 
– Dragul meu, uite, aici, o bere pentru 
tine… 
Mai trece ceva timp: 
– Dragul meu, de ce nu te uiţi la 
fotbal? Ia zi, vrei ceva de mâncare mai 
special, mai bun ceva? 
Soţul, cu o privire îngândurată: 
– Ia zi, cât de tare… 
– Un pic… aşa,… doar farul din 
dreapta, capota şi parbrizul…   
*** 

Des folosit în bucătăria asiatică, 
turmenicul, condimentul minune 
produs din rădăcina de  
curcuma longa, a pătruns mai 
nou şi pe piaţa culinară din ţara 
noastră.  
 
Despre beneficiile turmenicului, 
rădăcinoasă înrudită cu la fel de 
beneficul ghimbir, au început să 
se scrie o serie de studii  
medicale şi nu numai.  
Turmenicul, un puternic  
antioxidant şi antiinflamator, 
este unul din « luptătorii»  
împotriva cancerului datorită 
substanţei active pe care o 
conţine, substanţă numită  
curcumină.  
 
Cunoscut de peste 4000 de ani, 

turmenicul este folosit în  
medicina ayurvedică pentru  
tratarea a numeroase afecţiuni, 
dar şi în bucătărie. Culoarea lui 
superbă, galben-portocalie, şi 
gustul uşor iute face ca  
turmenicul să se asocieze 
foarte bine cu preparatele din 
carne, orez, dar şi în patiserie.  
 
Mai ieftin decât şofranul,  
turmenicul oferă bucatelor o 
minunată culoare galbenă. La 
noi a început să fie consumat 
abia de curând, dar cei care  
l-au încercat, pur şi simplu s-au 
îndrăgostit de el. Foarte multe 
bucătărese folosesc turmenicul 
şi la prepararea supelor şi  
ciorbelor. Pe lângă savoare, 
acesta oferă culoare şi  

densitate ciorbelor.  
 
La o oală de 5 litri de ciorbă se 
foloseşte o linguriţă rasă de  
turmenic, pusă odată cu  
legumele. Turmenicul este însă 
la fel de bine folosit şi în  
preparate pe bază de orez, dar 
şi la prepararea lipiilor sau  
cozonacilor. De altfel turmenicul 
este unul din ingredientele de 

bază ale cunoscutului curry.  
 
Evident, ca orice condiment, 
acesta trebuie folosit cu 
măsură. Şi vă mai spun un  
secret. Pentru tratament, este 
foarte sănătos laptele  
auriu preparat dintr-un pahar cu 
lapte cald şi o linguriţă de  
turmenic. 
Poftă bună! 

 

Despre 
Turmenic 

Culinară !? 
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Din motive care au rămas până 
în ziua de astăzi neelucidate, 
majoritatea cetăţilor dacice, în 
special cele din zona capitalei 
Sarmizegetusa Regia, au fost 
complet distruse, doar câteva 
fragmente ale zidurilor din 
piatră ale acestora mai amintind 
despre străvechile aşezăminte 
ale dacilor. Desigur că pentru 
cercetători, ca şi pentru turişti 
sau localnici deopotrivă, dorinţa 
de a “vedea” imaginea vechilor 
aşezări ale “celui mai viteaz 
popor dintre traci” este mai mult 
decât o simplă curiozitate.  
 
La doi paşi de porţile dinspre 
Nord ale Văii Jiului, cu mai bine 
de 2000 de ani în urmă străjuia 
semeaţă, cetatea dacică de la 
Băniţa. Cetatea dacică de la 
Băniţa este una dintre cele 
şase fortăreţe dacice din Munţii 
Orăştiei care fac parte din 
patrimoniul universal al 
UNESCO. Potrivit izvoarelor 
istorice, această cetate datează 
din timpul lui Burebista, dar ea 
a fost locuită şi extinsă şi sub 
regele Decebal. La fel ca toate 
celelalte cetăţeni dacice din 
Munţii Orăştiei, şi cetatea de la 
Băniţa a fost distrusă în timpul 
războaielor daco-romane din 
primele secole ale noii Ere.   
 
Turnul cetăţii a fost zidit pe un 
platou special amenajat, având 
dimensiunile unui dreptunghi de 
38x20m. Pentru construcţie au 
fost aduse pietre din zona 
Sântămăria Orlea - Haţeg, 
cioplite special pentru zidire. Nu 
se cunoaşte ce înălţime a avut 
acest turn de cetate. O mulţime 
din blocurile de piatră ale cetăţii 
au fost utilizate la construcţia 

liniei ferate Simeria-Petroşani 
(între anii 1868-1870) sau la 
zidirea unui tunel şi 
consolidarea unui pod peste 
pârâul Băniţa. Multe pietre din 
zidaria turnului au ajuns şi în 
fundaţiile unor case ale 
localnicilor.  
 
Acoperită azi de o vegetaţie 
variată - arbuşti, mesteceni, 
fagi, ferigă, diferite ierburi - 
stânca asigură urcuşul spre 
cetate doar pe o singură latură: 
cea nord-vestică. Arheologii au 
descoperit aici un tezaur format 
din imitaţii de tetradrahme 
thasiene, o monedă romană 
republicană, dar şi o brăţară 
dacică de argint şi unelte care 
demonstrează existenţa unor 
ateliere pentru prelucrarea 
bronzului.  
 
Vă întrebaţi probabil cum arăta, 
în vremurile ei de glorie, 
Cetatea Băniţei ? Pornind de la 
schiţa unui plan al arheologilor 
care au cercetat ruinele şi  
punând cap la cap şi alte 
informaţii citite, aflate de la faţa 
locului sau învăţate în timp, un 
grup de tineri pasionaţi în 
reconstituirea pe computer a 
vechilor aşezări ale dacilor, au 
realizat un model 3D al cetăţii, 
în încercarea unei reconstituiri 
virtuale a ei. Atât pentru cei 
care au vizitat zona sau au 
văzut poze de la faţa locului, 
cât şi pentru cei care nu ştiau 
nimic despre această cetate, 
imaginile cu modelul 3D le pot 
oferi astfel o imagine despre 
ceea ce a fost cândva "Cetatea 
dacică Băniţa". 
 

Luminiţa VINŢAN 
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