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Apreciată la parametri de cea 
mai înaltă clasă în România, 
activitatea INCD INSEMEX 
Petroşani a devenit un punct 
de reper în actrivitatea de 
cercetare la nivel european. 
Zilele trecute, directorul 
general al INSEMEX, dr. ing. 
George Artur Găman a semnat 
protocolul de parteneriat al 
acestui institut cu alte 5 
importante instituţii de 
cercetare din Europa, în 
vederea accesării de programe 
europene în domeniu. 
 
Motiv absolut suficient pentru 
a-i conferi domnului dr.ing. 
George Artur Găman titlul de 
“Premiant” al acestei 
săptămâni. 

George Artur GĂMAN 
Director general INCD INSEMEX Petroşani 

 
ASOCIAŢIA CINEGETICĂ DE PROPRIETARI 

STRAJA-VALEA JIULUI 
Şi COMITETUL DIRECTOR 

anunţă membrii asociaţiei că în data de 20.03.2015, ora 
17,00 este programată derularea Adunării Generale Ordinare 
a Asociaţiei, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului 
Vulcan, cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Raportul (darea de seamă) Consiliului de Administraţie 

pentru activitatea desfăşurată în anul 2014; 
2. Raportul Comisiei de cenzori; 
3. Aprobarea Bilanţului contabil şi a Contului de rezultate 

şi anexe pentru anul 2014; 
4. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli (BVC) pe anul 2015. Adoptarea Deciziei 
privind utilizarea (destinaţia) fondurilor; 

5. Diverse. 
 
În cazul în care Adunarea Generală din 20.03.2015 nu va fi 
statutară, aceasta se va reprograma pentru data de 
27.03.2015, ora 17,00 în aceeaşi locaţie. 
 

CONSILIUL DIRECTOR 

www.press-media.ro 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 

Un milion de euro pentru 
modernizarea Sălii Polivalente 
de la Petroşani 

“Anul 2015 va consemna, în 
sfârşit, începerea unor necesare 
lucrări de reabilitare şi 
modernizare a Sălii Polivalente 
de la Petroşani”, a anunţat în 
cadrul unei conferinţe de presă 
senatorul Haralamabie Vochiţoiu. 
Prezent la conferinţa de presă, 
directorul Clubului Sportiv Şcolar 
Petroşani, prof. Zoltan Toth a 
adăugat că “în urma demersurilor 
am reuşit să sensibilizăm 
Compania Naţională de Investiţii 
şi să demarăm acest proiect. Am 
primit toate avizele necesare 
inclusiv de la Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Hunedoara şi mai 
este nevoie doar de 
reglementarea situaţiei terenului 
de sub sală. Sper să se rezolve şi 
această problemă şi la final 
această sală polivanetă să devină 
sala de sport numărul 1 
judeţului Hunedoara.” 
 
Potrivit directorului CSŞ 
Petroşani, Compania Naţională 
pentru Investiţii a primit o 
finanţare de circa un milion de 
euro de la bugetul de stat 
pentru derularea investiţiei de 
la Petroşani. Sala Polivalentă 
de la Petroşani a fost ridicată în 
urmă cu 3 decenii şi de atunci 

nu a mai cunoscut investiţii ori 
reparaţii majore, cu toate că sala 
a fost utilizată la capacitate 
maximă de către toate unităţile 
şcolare din municipiul Petroşani. 
Zoltan Toth apreciază că această 
clădire necesită 
intervenţii  începând de la 
acoperiş, suprafaţă de joc, 
instalaţiile de apă caldă şi 
căldură, tribune, ş.a.m.d. Acesta 
apreciază totodată că, după 
finalizarea acestor investiţii, Sala 
Polivalentă de la Petroşani ar 
putea deveni una dintre cele mai 
moderne de acest fel din judeţul 
Hunedoara şi va putea găzdui o 
serie de competiţii sportive de 
nivel naţional sau chiar 
internaţional.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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În cursul săptămânii trecute, conducerea 
Apa Serv Valea Jiului, în frunte cu 
directorul general Costel Avram şi 
conducerea Primăriei municipiului 
Petroşani, reprezentată de primarul Tiberiu 
Iacob – Ridzi şi de Daniel Vişan, directorul 
SPADPP  Petroşani s-au întâlnit pentru a 
definitiva ultimele detalii legate de 
demararea unei investiţii care vizează  
reabilitarea conductei de distribuţie 
amplasată între bl. 6, str. Păcii şi str. 9 Mai 
bl. 2-4, din cartierul Petroşani Nord. 
Această conductă de distribuţie străbate  
Petroşaniul din zona Aeroport, str. Păcii, 
până în Petroşani Nord, str. 1 Decembrie 
1918, în zona Casei de Cultură.  
 
Reţeaua de apă care traversează zona 
centrală a oraşului Petroşani are o vechime 
de aproximativ 36 de ani şi un grad de 
uzură avansat, care nu-i mai conferă 

siguranţa în exploatare. Potrivit 
specialiştilor de la ASVJ, conducta trebuie 
reabilitată prin înlocuire totală pe tronsonul 
din str. 9 Mai bl. 2-4 (unde este cuplată cu 
conducta de distribuţie din fontă ductilă FD 
400mm) până la str. Păcii. 
 
“Păstrarea în exploatare a vechii conducte 
are implicaţii negative asupra calităţii apei 
potabile distribuite, datorita faptului că 
traversează zona urbană in condiţii de 
coexistenţă cu alte utilităţi, şi anume, reţele 
de canalizare menajeră care pot afecta 
calitatea apei potabile prin fenomenul de 
sucţiune ce se poate produce în timpul 
restricţiilor de apă potabilă. Totodata, 
pierderile de apa existente si nedepistate 
pe această conductă, implică deversări de 
apă potabilă în canalizarea menajeră din 
zonă”, apreciază Costel Avram, directorul 
general al Apa Serv Valea Jiului.  

 
Mai mult, necesitatea reabiliării acestei 
conducte este dată de importanţa 
operaţională a acesteia, prin faptul că, 
asigură transferul de apă potabilă, în 
situaţii deosebite, din zona de distribuţie 
Petroşani Nord în zona de distribuţie 
Aeroport şi invers.  
 

Lucian ISPAS 

Apa Serv Valea Jiului şi Primăria Petroşani, parteneriat pentru 
soluţionarea problemelor legate de furnizarea serviciilor de alimentare 
cu apă potabilă în municipiul Petroşani 

Ministrul Gerea a rupt 
contractul cu chinezii  
Ilegal şi inutil ! Aşa a descris ministrul Energiei 
Andrei Gerea contractul pe care CEH l-a încheiat 
cu chinezii de la China National Electric 
Engineering Construction Corporation, în vederea 
modernizării Grupului 4 şi realizarea instalaţiilor 
de desulfurare de la grupurile 3 şi 4 ale 
termocentralei de la Mintia.   
 
„Contractul nu a fost prelungit din mai multe 
motive. În primul rând, el nu a întrunit avizele 
Consiliului de Administraţie, al AGA, nici măcar  
n-a întrunit avizul Compartimentului Juridic al 
Companiei. De asemenea, posibilitatea de a fi 
depusă drept garanţie o mină nu a primt acceptul 
nimănui, Totodată, Ministerul de Finanţe, cât şi 
Aciziţiile Publice au avut un punct negativ de 
vedere. Ba, mai mult, Compania a fost amendată 
pentru acest contract. Aşa cum era el, acest 
contract nu putea fi prelungit şi pentru că era 
vorba despre o tehnologie deja învechită, la care 
trebuia să mai aducem şi alte investiţii pentru a 
veni în pas cu vremea. Şi atunci care este scopul 
unui astfel de efort? Să mai băgăm şi alţi bani? 
Nu!”,a  explicat ministrul Gerea la Petroşani. 
 
Totuşi, chiar şi în lipsa unui parteneriat strategic 
cu un investitor priuvat, se caută soluţii pentru ca 
Mintia să se conformeze normelor europene şi să 
îşi poată continua activitatea. 

Lucian ISPAS 

Ministrul Energiei avertizează la Petroşani că CEH are o 
ultimă şansă de a confirma din punct de vedere economic, 
altfel anul 2027 va fi punctul final al mineritului din  
Valea Jiului 
Prezent vineri la 
Petroşani, ministrul 
Energiei a informat că, în 
situaţia în care se află în 
prezent, cu datorii de 
peste 600 de milioane de 
lei, CEH nu poate avea 
“viaţă lungă”. Din fericire, 
noua echipă managerială 
a Complexului, în 
parteneriat cu Ministerul 
Energiei dar şi cu 
suportul experţilor 
Comisiei Europene, şi-au 
asumat întocmirea unui 
nou Plan de restructurare 
a companiei, până la 
termenul convenit cu 
reprezentanţii FMI, în 
luna septembrie a anului 
2015.  

Noul plan prevede 
inclusiv disponibilizări de 
personal, însă de data 
aceasta nu va fi afectată 
divizia minieră, 

concedierile colective 
urmând să fie făcute în 
rândul angajaţilor din 
sectorul energetic. De 
altfel, directorul general 
Constantin Jujan a 
precizat că există un 
excedent de personal la 
termocentralele Mintia şi 
Paroşeni, aici urmând să 
fie luate în calcul 
reducerile de personal. 
Oricum, pentru cei 
afectaţi de 
disponibilizările din acest 
an nu vor exista probleme 

în ceea ce priveşte plăţile 
compensatorii.   

Pe de altă parte, ministrul 
Energiei, Andrei Gerea 
nu ascunde faptul că, în 
cazul în care se constată 
că nu sunt şanse reale de 
redresare, există şi un 
scenariu mai puţin 
optimist, potrivit căruia, 
până în 2027, toate 
minele din Valea Jiului 
vor fi închise. 

 
Tiberiu VINŢAN 
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Noua colecţie de mobilier de la Simausrom 

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

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

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

AVEM SOLUŢII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE ! 

Situat aproape de centrul Petrilei, elegant şi 
primitor, restaurantul NUMBER ONE este un loc 

al rafinamentului artei culinare şi al bunului 
gust, unde puteţi savura preparate culinare din 

bucătăria românească şi internaţională,  
alături de produse gourmet. 

 
Vă aşteptăm ! 

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

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Relaţii la telefon 0722-807.221 
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Insemex  Petroşani a intrat în lumea bună a cercetătorilor 
de nivel european 
Un grup de cercetători ai 
Institutului  Naţional de 
Cercetare – Dezvoltare pentru 
Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă (INSEMEX) din 
Petroşani a aparticipat, în 
perioada 25-26 februarie 2015, 
la Katowice, în Polonia,  la un 
eveniment de brokeraj ştiinţific 
organizat de Institutul Central 
Minier – GIG Katowice, sub 
auspiciile asociaţiei 
EURACOAL. 
 
Cu ocazia deplasării în Polonia, 
directorul general al INSEMEX 
Petroşani, Dr. Ing. George Artur 
GĂMAN, s-a întâlnit cu 
omologul său de la Institutul 
Central Minier – GIG, 
Prof.Dr.hab. Józef DUBIŃSKI,. 
În cadrul întâlnirii au fost puse 
bazele unui acord de 
colaborare tehnico-ştiinţifică 
între cele doua institute. Astfel, 
INSEMEX şi GIG au decis să 
definească acest acord de 
colaborare pe o durată 
nedeterminată, în special în 
vederea dezvoltării de proiecte 
comune de cercetare, în cadrul 
programelor de cercetare 
europene, a schimbului de 
specialişti în contextul burselor 
de cercetare ştiinţifică şi al 
conferinţelor şi manifestărilor 
tehnico-ştiinţifice, precum şi în 
domeniul schimbului de 
informaţii şi diseminare a 
rezultatelor cercetării în 
jurnalele ştiinţifice. 
 
În cadrul workshop-ului 
EURACOAL, delegaţia 
INSEMEX condusă de dr.ing.  
George Artur GĂMAN şi 
formată din conducători din 
domeniile de activitate ştiinţifică 
ale institutului, a luat parte la 
dezbaterile şi schimburile de 
idei care au avut loc timp de 
două zile, cu participarea altor 
institute  de  cercetare,  
universităţi  şi  companii 
europene  participante  la  
această şedință de lucru. 
Potrivit directorului general al 
INSEMEX, “scopul  principal  al  
acestei  întâlniri  a  fost  

reprezentat  de  stabilirea de  
consorţii  şi propuneri de 
proiecte de cercetare care să 
fie elaborate şi depuse în acest 
an la competiţia din luna 
septembrie organizată de 
Fondul de Cercetare pentru 
Cărbune şi Oţel. Ca rezultat al 
celor douăzile de dezbateri, 
institutul a fost acceptat ca 
partener în cinci consorţii de 
cercetare pentrudezvoltarea 
potenţialelor propuneri de 
proiecte.” 
 
Astfel, pentru tema intitulată 
generic ”Aspecte privind 
stabilitatea şi inundaţiile”, s-a 
format consorţiul condus de 
Institutul Naţional pentru Mediu 
Industrial şi Riscuri – INERIS 
din Franţa, având ca parteneri: 
Institutul Central Minier – GIG 
Polonia, DMT Germania, 
INSEMEX România, 
Geocontrol Spania, 
Universitatea Exeter  - Marea 
Britanie, Centrul de Cercetare 
şi Tehnologii– CERTH Grecia, 
Institutul Poltegor – Polonia, 
Subterra – Spania şi Institutul 
de Cercetare pentru Cărbune 
Brun VUHU – Republica Cehă. 
Similar, pentru  tema  intitulată  
”Calitatea  apei”  s-a  format  
consorţiul  condus  de  Institutul 
Central Minier – GIG Polonia, 
având drept parteneri: 
INSEMEX România, Centrul de 
Cercetare şi Tehnologii  –  
CERTH  Grecia,  Universitatea  
Exeter   -  Marea  Britanie,  
DMT  Germania, Institutul 
Naţional pentru Mediu Industrial 
şi Riscuri – INERIS Franţa, 
Institutul Poltegor –Polonia şi 
Institutul de Cercetare pentru 
Cărbune Brun VUHU – 
Republica Cehă.  Pentru tema 
”Ventilaţie” s-a format 
consorţiul condus de 
Universitatea Nottingham –
Marea Britanie, cu parteneri: 
DMT Germania, Institutul 
pentru Tehnologii Inovative – 
EMAG Polonia, Institutul 
Central Minier – GIG Polonia, 
INSEMEX România, 
Geocontrol Spania, Institutul 

Naţional pentru Mediu Industrial 
şi  Riscuri – INERIS Franţa şi 
Institutul pentru Tehnologii 
Miniere – KOMAG Polonia. 
Pentru  tema  intitulată  ”Gaz”  
s-a  format  un  consorţiu  
condus  de  Institutul  pentru 
Tehnologii Inovative - EMAG 
Polonia, cu parteneri: Centrul 
de Cercetare şi  Tehnologii –
CERTH  Grecia,  DMT  
Germania,  Institutul  Central  
Minier  –  GIG  Polonia,  
INSEMEX România şi Institutul 
Naţional pentru Mediu Industrial 
și Riscuri – INERIS Franţa. În 
fine, pentru tema intitulată 
”Exploatare” s-a format 
consorţiul condus de Institutul 
Central Minier – GIG Polonia, 
cu parteneri: DMT Germania, 
INSEMEX România, Institutul 
Poltegor–  Polonia,  
Universitatea  Aachen  &amp;  
RAG  Mining  Solutions  
Germania şi  Institutul  de 

Cercetare pentru Cărbune Brun 
VUHU – Republica Cehă. 
 
“Toate aceste consorţii 
constituie pentru INSEMEX 
Petroşani noi oportunităţi de 
dezvoltare a unor proiecte de 
cercetare cu parteneri de 
renume din domeniu, 
oportunităţi de accesare a unor 
programe europene în 
domeniul cercetării ştiinţifice. 
Cred că pentru echipa noastră 
implicarea la un asemenea 
nivel înalt de colaborare 
reprezintă o nouă provocare, 
aşa cum pentru Valea Jiului ea 
înseamnă un plus de vizibilitate 
al acestei zone în Europa”, 
concluzionează rezultatul 
întâlnirilor din Polonia, dr.ing. 
George Artur Găman, directorul 
general al INSEMEX Petroşani. 
 
  

Tiberiu VINŢAN 
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CAR PARÎNGUL IFN a inaugurat un nou punct de lucru în Valea Jiului, la Petrila 
Că nu am greşit deloc atunci 
când i-am acordat domnului 
Dumitru Răsacolean “Premiul 
Exclusiv” pentru cel mai bun 
manager al unei instituţii 
financiare din Valea Jiului, era 
clar pentru toată lumea. Chiar şi 
aşa însă, în cursul săptămânii 
trecute, Dumitru Răscolean a 
vrut parcă să confirme o dată în 
plus această calitate 
inaugurând o nouă agenţie a 
CAR Parângul IFN, chiar în 
oraşul său natal, Petrila. 
 
Evenimentul nu reprezintă însă 
dovada unei ambiţii personale, 
ci o corectă şi necesară măsură 
în folosul membrilor acestui 
CAR, având în vedere că un 
număr semnificativ al acestora 
(peste 700) sunt locuitori ai 
oraşului Petrila. De altfel, la 
festivitatea organizată cu 
ocazia deschiderii noii agenţii 
din Petrila au participat şi o 
parte dintre cei mai cunoscuţi 
membri CAR din acest oraş, de 
la dr. Dumitru Gălăţan Jieţ 
(proaspăt membru al acestui 
CAR) până la ing. Ionel 
Temneanu sau ing. Ionel Mogoi 
(vechi membrii ai acestei 
instituţii financiare). “Prin 
deschiderea acestei unităţi a 
CAR-ului nostru, practic venim 
în sprijinul membrilor noştri din 
Petrila, care nu vor mai trebui 
să facă un drum la Petroşani 
pentru a obţine serviciile 
specifice, dar credem că va fi şi 
un important argument pentru 
atragerea altor noi membri din 
acest oraş”, spune Dumitru 
Răscolean.  
 
Noua agenţie este a şasea din 
portofoliul activităţii CAR 
Parângul, alte trei funcţionând 
la Petroşani, una la Vulcan şi 
una la Timişoara. Anul 2015 va 
consemna şi extinderea CAR 
Parîngul spre centrul ţării, o 
nouă agenţie fiind preconizată a 
fi deschisă publicului la 
Petreşti-Sebeş (în judeţul Alba). 
În ultimii ani, CAR Parîngul IFN 
a cunoscut, sub conducerea lui 
Dumitru Răscolean, o 
dezvoltare semnificativă, 
confirmată de însăşi istoricul 
acestei instituţii. În acest 
context, este important de ştiut 

că CAR Parîngul funcţionează 
din anul 2006, fiind continuator 
al tradiţiilor pozitive obţinute de 
casele de ajutor reciproc din 
Valea Jiului. “CAR Parîngul s-a 
constituit prin fuziunea a trei 
cunoscute case de ajutor 
reciproc, respectiv CAR 
Preparatorul, CAR EM Livezeni 
şi CAR Aninoasa). Acstora li  
s-a adăugat, în anul 2010, şi 
CAR Uzina Electrică Paroşeni”, 
explică preşedintele Dumitru 
Răscolean.  
 
Noua echipă de conducere a 
înţeles totodată şi necesitatea 
profesionalizării activităţilor 

casei şi serviciilor oferite, ca 
argument al atragerii de noi 
membri, fapt care a condus la 
creşterea fondului social, a 
numărului şi valorii 
împrumuturilor acordate, a 
creşterii veniturilor Casei chiar 
şi în ciuda scăderii procentului 
de dobândă la împrumuturi. E 
bine de ştiut faptul că, dacă la 
începuturile activităţii sale, CAR 
Parîngul avea doar 650 de 
membrii, numărul acestora s-a 
dublat la nivelul anului 2010 
(1315 membrii) iar în prezent el 
a atins deja cifra de peste 3500 
de membri.  
 

Potrivit cifrelor cuprinse în 
evoluţia principalilor indicatori 
financiari, CAR Parîngul 
dispune de un fond social al 
membrilor săi însumând 
9.350.311 lei, de un capital 
propriu de 2.442.709 lei, de 
active productive de 12.533.407 
lei şi un venit mediu pe membru 
cifrat la 696 lei. Graţie acestei 
evoluţii financiare, potrivit 
statisticii aferente finalului de an 
2014, CAR Parîngul are 
acordate un număr de 2514 
împrumuturi în sumă totală de 
11.494.741 lei. “Toate aceste 
performanţe financiare au fost 
posibile datorită unei abordări 
moderne a activităţii, datorită 
creşterii gradului de încredere 
faţă de această instituţie 
financiară nebancară şi a 
permanentelor măsuri pentru 
sprijinirea membrilor CAR-ului”, 
spune Dumitru Răscolean.  
 
Anul 2015 rămâne un an al 
dezvoltării CAR Parîngul, 
principalele priorităţi ale echipei 
manageriale fiind lărgirea 
gamei de împrumuturi, 
reducerea treptată a dobânzii 
nominale, creşterea constantă 
a numărului de membri şi 
depăşirea, la finele anului, a 
barierei de 4000 de membrii, 
creşterea constantă a 
veniturilor şi, implicit, 
repartizarea unui beneficiu 
atractiv la finalul anului. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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Primăria Petroşani şi Şcoala gimnazială 7, parteneri într-un 
program european pentru prevenirea abandonului şcolar 
“În urmă cu 2 ani discutam cu 
profesorul Vasile Pop - de la 
Şcoala Gimnazială Nr.7 - că 
este necesară o soluţie pentru 
elevii ai căror părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate. 
Vulnerabilitatea acestor copii în 
anii de maximă nevoie în ceea 
ce privește ocrotirea şi 
formarea lor cu implicarea 
directă a familiei, este foarte 
mare. Astăzi sunt mulţumit să 
vă pot spune că cel puţin pentru 
cei 140 de elevi de la Şcoala 
Gimnazială nr. 7 aflaţi în 
această situaţie, există o soluţie 
care devine aplicaţie practică în 
următoarea perioadă”, a 
declarat, într-o conferinţă de 
presă, primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Soluţia despre care vorbeşte 
primarul Petroşaniului a apărut 
odată cu accesarea unui proiect 
european, în care Şcoala 
gimnazială nr. 7 şi Primăria din 
Petroşani sunt, alături de alte 
trei unităţi de învăţământ (una 
din Lupeni, una din Sadova şi o 
alta din Filiaşi) preucm şi o 
organizaţie neguvernamentală 
din Craiova, sunt parteneri.  
 
Directorul Şcolii gimnaziale nr. 
7 din Petroşani, prof. Vasile 
Pop explică, la rândul său, că 
proiectul are la bază 
parteneriatul dintre Şcoala 
Gimnazială Nr.7 şi o asociaţie 
din judeţul Dolj, fiind  creat 
anume pentru copiii ai căror 
părinţi sunt plecaţi să 
muncească în străinătate. În 
perioada de implementare a 

acestui proiect, atât în timpul 
zilelor de şcoală cât şi în  
week-end, ba chiar şi în 
perioadele de vacanţă, aceştia 
vor fi ocrotiţi, supravegheaţi şi 
susţinuţi în pregătirea lor 
şcolară, chiar de către 
profesorii lor (28 la Centrul 
educaţional de la Şcoala 7), 
care îşi asumă un rol dublu: 
educatori şi părinţi, graţie 
prevederilor asumate în 
derularea acestui proiect 
educaţional finanţat cu fonduri 
europene. Mai mult, pe toată 
perioada de implementare a 
proiectului, elevii vor primi şi o 
formă de indemnizaţie pentru a-
şi putea acoperi anumite 
cheltuieli legate de pregătirea 
lor şcolară. 
 
“Se cuvine să mulţumim 
împreună celor ce au înţeles 
urgenţa finanţării şi 
implementării unui astfel de 
proiect. Sper ca proiecte 
similare să poată prinde viaţă şi 
la celelalte şcoli pentru ca 
această grijă reală faţă de copiii 
rămaşi singuri acasă să fie 
diminuată şi chiar eliminată 

complet”, a mai precizat Tiberiu 
Iacob Ridzi. 
 
În altă ordine de idei, primarul 
municipiului Petroşani a 
declarat că un alt program 
important, destinat de data 
aceasta identificării şi eliminării 
factorilor care generează 
consumul de tutun, alcol, plante 
etnobotanice sau chiar droguri, 
în rândul tinerilor din Petroşani, 
este în curs de derulare, graţie 
unui parteneriat al administraţiei 
locale de la Petroşani cu 
parteneri din Islanda.  
 
“Experienţa partenerilor noştri 
din Islanda în eradicarea 
acestui flagel este una cât se 
poate de ediuficiatoare. În anii 
90-91, în Islanda consumul de 
droguri în rândul tinerilor 
ajunsese la un îngrijorător 
procent de 40% din rândul 
acestora. După 6 ani de 
implementare a unui program 
de informare şi evaluare a 
riscurilor derulat într-un 
parteneriat între elevi, profesori, 
părinţi şi autorităţile publice 
locale, acest procent a scăzut 

la numai 3%. Pornind de la 
succesul acestuiu proiect în 
Islanda şi având ca punct de 
pornire statisticile îngrijorătoare 
care arată că România este pe 
primul loc în Europa în ceea ce 
priveşte consumul de tutun, 
etnobotanice sau droguri în 
rândul tinerilor, derulăm un 
program similar în cadrul 
Colegiilor din Petroşani cu 
speranţa că îi vom putea 
îndepărta pe tinerii din oraşul 
nostru de astfel de tentaţii 
periculoase”, arată Tiberiu 
Iacob Ridzi.  
 
Primarul municipiului Petroşani 
spune că toate aceste proiecte, 
cărora li se vor alătura şi altele 
similare, reprezintă modalităţi 
concrete prin care trebuie să se 
deruleze parteneriatul 
educaţional dintre părinţi, unităţi 
de învăţământ, autorităţi locale 
şi elevi, astfel încât mare parte 
din carenţele sociale pe care le 
implică provocările prezentului 
în rândul copiilor şi tinerilor să 
poate fi, dacă nu eliminate, 
măcar ameliorate. 

Tiberiu VINŢAN 

Serviciul public de salubritate al municipiului Petroşani apreciat de 
autoritatea de reglementare în domeniu 
Un control al ANRSC desfăşurat la Petroşani, în 
perioada 25-27 februarie, a scos la lumină faptul 
că activitatea de colectare şi management al 
deşeurilor din această localitate - activitate 
gestionată de Serviciul SPADPP din Primărie - s-a 
situat în parametri prevăzuţi de standardele 
autoriţii de reglementare în domeniu. Potrivit 
directorului SPADPP Petroşani, Daniel Vişan, “în 
urma controlului ANRSC nu au fost emise nici un 

fel de note de constantare a unor abateri, nu au 
fost stabilite măsuri şi nu au fost aplicate 
sancţiuni.” 
 
Singura chestiune asupra căreia ANRSC a emis o 
observaţie este legată de începerea procedurilor 
de obţinere a unei noi licenţe de exploatare a 
domeniului colectării deşeurilor, având în vedere 
că aceasta expiră în luna iulie 2015. (L.I.) 
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Pentru anul şcolar 2014-2015 consilierii locali de la 
Vulcan au aprobat numărul de burse precum şi 
cuantumul acestora pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat. La baza acordării acestora 
stă Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 
din învăţământul preuniversitar de stat , precum şi 
propunerile unităţilor de învăţământ de pe raza 
municipiului Vulcan. 
 
Bursele de merit si bursele de studiu se acordă 
elevilor de la cursurile cu frecvenţă din 
învăţământul preuniversitar de stat , în funcţie de 
rezultatele obţinute la învăţătură. Pentru elevii aflaţi 
în clasele de început ale învăţământului gimnazial, 
liceal sau profesional, bursele se acordă începând 
cu semestrul al II-lea iar pentru elevii aflaţi în 
celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal 
sau profesional se acordă începând cu semestrul I 
al anului şcolar. Bursele de ajutor social se acordă 
elevilor la cerere în funcţie de situaţia materială a 
familiei sau a susţinătorilor legali. Acestea se 
acordă la începutul anului şcolar şi sunt revizuite 
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei.  
 
“În baza adreselor unităţilor de învăţământ de pe 
raza municipiului Vulcan, se constată că un număr 
de 539 de elevi vor beneficia de burse de ajutor 
social, 104 de elevi vor beneficia de burse de merit 
şi 194 de elevi vor beneficia de burse de 
studiu.Pentru încadrarea în limita fondurilor 
aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli a fost 
aprobată bursa de ajutor social în cuantum de 60 
lei/elev/lună , pentru bursa de studiu 80 lei/elev/
lună şi 100 lei/elev/lună pentru bursa de merit. 
Precizăm totodată că nu se acordă burse şcolare 
elevilor care au înregistrat absenţe nemotivate”, a 
declarat Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan. 
 

Lucian ISPAS  

Burse şcolare pentru  
837 de elevi vulcăneni 

Senatorul Haralambie Vochiţoiu are o 
soluţie pentru ieftinirea costurilor privind 

colectarea deşeurilor în Valea Jiului 
Perspectiva ca, o dată 
cu închiderea gropilor de 
gunoi din Valea Jiului şi 
transportul deşeurilor la 
deponeul de la Băcia, 
tariful pentru serviciile de 
colectare a deşeurilor să 
crească semnificativ, l-a 
determinat pe senatorul 
Haralambie Vochiţoiu să 
caute soluţii alternative. 
O posibilă astfel de 
soluţie vine, după ce 
Vochiţoiu a convins un 
concern italian 
specializat în 
exploatarea staţiilor de 
ardere a deşeurilor şi 
transformare a acestora 
în energie să 
investească în Valea 
Jiului. “Există un concern 
italian care doreşte să 
investească circa 90 de 
milioane de dolari pentru 
a crea o instalaţie de 
distrugere, până la nivel 
de plasmă, fără niciun fel 
de fum, fără niciun fel de 
miros sau de noxă toate 
deşeurile din Valea 
Jiului. Mai mult decât 
deşeurile, această 
instalaţie are capacitatea 

să recicleze inclusiv 
haldele de steril, astfel 
încât să reabilităm, şi din 
punct de vedere 
imagistic, Valea Jiului”, 
spune Vochiţoiu. 
 
Senatorul arată că, din 
discuţiile avute până 
acum, primarii de la 
Petroşani, Petrila, Lupeni 
şi Aninoasa au agreat 
acest proiect, fiind chiar 
identificat un teren pe 
care ar urma să fie 
construită instalaţia. 
Potrivit datelor tehnice, 
instalaţia propusă de 
italieni ar urma să fie 
construită pe o suprafaţă 
de teren de circa 5 
hectare, amplasată 
undeva între Petroşani şi 
Petrila. Instalaţia poate 
distruge o cantitate 
zilnică de deşeuri de 
minim 125 de tone, fără 
poluare, transformând 
deşeurile de orice fel, în 
motorină şi alţi compuşi 
energetici şi de materie 
utilă. Vochiţoiu 
precizează, de altfel, că 
o staţie similară de 

ardere a deşeurilor, 
funcţionează deja cu 
succes, de zeci de ani, 
chiar în centrul capitalei 
Austriei, în România 
existând deja două 
instalaţii de acest fel în 
amenajare şi/sau 
exploatare. “Pentru noi, 
cei din Valea Jiului, 
această investiţie, pe 
care sper să o putem 
demara în cursul acestui 
an, aduce nu doar o 
rezolvare modernă a 
problemei deşeurilor, ci 
şi o scădere a costurilor 
pentru serviciile de 
colectare a deşeurilor de 
la populaţie”, precizează 
Vochiţoiu.  

Tiberiu VINŢAN 

Olimpicii de la Colegiul “Leonida” 
Deşi în ultima vreme Colegiul Tehnic 
“Dimitrie Leonida” din Petroşani nu s-a 
bucurat de o imagine tocmai bună în 
mass media şi în comunitate, pe 
măsura eforturilor elevilor şi 
profesorilor, iată că perioada 
competiţiilor dintre elevi ne-a 
demonstrat încă o dată că dacă vrei 
ceva cu adevărat poţi să realizezi 
indiferent de condiţii. Astfel, la  
la OLIMPADA JUDEȚEANĂ A 
DISCIPLINELOR TEHNICE, elevi ai 
colegiului din Petroşani, au dat clasă 
multor licee cu prestigiu din judeţul 
Hunedoara.  
 
Elevii Colegiului Tehnic “Dimitrie 
Leonida” au obţinut următoarele 
premii: Premiul I: Dacker Ionuţ Adrian-
Construcţii şi lucrări publice; Premiul II: 
Zăvoi Petru-Construcţii şi lucrări 

publice; Premiul II: Săcîrcea Florin -
Mecanică -clasa a XII-a ; Premiul III: 
Ştefănescu Andrei Radu -Mecanică -
clasa a XII- a; Premiul III: Vasile Ana 
Maria-Industrie textilă şi pielărie -clasa 
a XII-a; Menţiuni: Mihai Sabin 
Alexandru -Mecanică -clasa a XI- a;  
Blaga Cristian-Mecanică -clasa a XI-a  
Chilianu Eusebiu Adrian -Mecanică -
clasa a XI- a; Sava Cristina Ioana- 
Industrie textilă şi pielărie - clasa  
a XII- a 
 
Profesorii coordonatori ai talentaţilor 
elevi sunt Vlăduceanu Atena, Daju 
Maria, Paraschiv Camelia, Boboc 
Mariana, Blesneac Elena şi Popa 
Mirela.  
Felicitări tuturor! 
 

Luminiţa VINŢAN 
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Doamnele din Primăria Vulcan au fost 
sărbătorite cu flori de edili 

Încă de vineri, conform unui 
frumos obicei, edilii din Vulcan au 
încălzit atmosfera sufletească 
pentru sărbătoarea doamnelor şi 
domnişoarelor, alături de colegele 
din Primărie. Acestea au fost 
convocate, vineri dimineaţă, la o 
„şedinţă-fulger” în sala de Consiliu 
a Primăriei din Vulcan, unde au 
avut plăcuta surpriză de a fi 
întâmpinaţi de primarul Gheorghe 
Ile şi viceprimarul Cristian 
Merişanu cu frumoase ghivece cu 
flori.  
 
„Conform obiceiului în fiecare an 
ne întâlnim cu toate doamnele şi 
domnişoarele din Primărie, ca să 
le transmitem gândurile noastre 
bune şi urarea de a rămâne veşnic 

frumoase, tinere şi pline de 
entuziasm. Le mulţumim şi public 
pentru tot ceea ce fac zi de zi 
pentru ca serviciile din Primărie să 
funcţioneze pentru toţi cetăţenii 
Vulcanului. Le dorim încă o dată 
să se bucure de viaţă, să fie iubite 
şi să iubească. La Mulţi Ani tuturor 
de Ziua Femeii!”, a ţinut să explice 
primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Senatorul Vochiţoiu are un nou consilier 
la cabinetul din Petroşani 
Elena Laura Marc este noul 
consilier al senatorului UNPR de 
Valea Jiului Haralambie Vochiţoiu 
de la cabinetul din Petroşani al 
acestuia. Elena Laura Marc a fost 
selectată pentru acest post în urma 
unui concurs public la care au 
participat mai bine de 30 de 
candidaţi, selecţia fiind realizată de 
o comisie formată din jurnalişti 
locali. (Lucian ISPAS) 

Scriitorii Văii Jiului, sărbătoriţi de 
politicieni 
Pentru al doilea an consecutiv, 
Ziua Scriitorilor a fost sărbătorită 
şi în Valea Jiului, la iniţiativa 
organizaţiei municipale Petroşani 
a PSD. Nu mai puţin de 15 
oameni de litere din Valea Jiului 
au răspuns invitaţiei de a participa 
la o şuetă în compania liderilor 
locali ai Partidului Social 
Democrat. Fiecare dintre aceştia 
au primit diplome de excelenţă şi 
medalii, oferite de amfitrionul 
întâlnirii, consilierul local Costel 
Postolache. 
Printre scriitorii Văii Jiului care au 
participat la întâlnirea culturală de 
la Petroşani s-au numărat Valeriu 
Butulescu, Gheorghe Niculescu, 
Ioan Dan Bălan, Augustin Ţanca, 
Ioan Velica, Gheorghe Davidescu, 
Alexandra Opriţescu, Ernest 
Ulrich, Bujor Bogdan, Leila 

Osman, Genu Tuţu ş.a.  
„Sufletul unui scriitor mare este 
sinteza sufletească a unui popor la 
un moment dat. Nu tradiţiile sunt 
sufletul unui popor, ci scriitorii, 
gânditorii şi artiştii lui, spunea 
Camil Petrescu. Şi noi, aici între 
Jiuri, avem scriitorii noştri mari şi 
prin ei putem fi nemuritori! Mulţi 
ne-au lipsit, de mulţi ne-am 
bucurat… Pe toţi îi asigurăm de 
preţuirea noastră şi ne înclinăm cu 
respect! La mulţi ani!”, a declarat 
unul dintre organizatorii acestei 
frumoase acţiuni.  (L.I.) 
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• Groparii mineritului duc acasă zeci de mii de lei; 
• Companiile austriece măcelăresc pădurile 

româneşti, iar poliţia arestează ţăranii pentru o 
căruţă cu lemne de foc; 

• Moloţ şi Balint sunt liberi, dar nu au voie la 
Consiliul judeţean; 

• Ultimul control medical confirmă afecţiunile 
Monicăi Iacob Ridzi; 

• Veste bună pentru tineri: pot primi 50.000 de 
euro. Aflaţi ce trebuie să facă pentru asta; 

• Impas la Petrila după ce Primăria a vândut un 
teren, iar Prefectura a constatat tranzacţia drept 
ilegală; 

• Un judecător dezvăluie haosul din România: “E 
imposibil să cunoşti legea !”; 

• Bogdan Ţâmpău atrage atenţia că Guvernul 
pregăteşte falimentul CEH; 

• Doamnele din PSD au intrat în sărbători; 
• Cum a fost construit lacul de la Cinciş şi ce 

blesteme ascunde lacul care a înghiţit 5 sate; 
• 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 

Parohia Ortodoxă Sfinţii 
Români - Vulcan 
demarează ediţia a 
doua a concursului de 
pictură pe sticlă ”Micul 
Iconar”. Competiţia 
este organizată în 
parteneriat cu 
Episcopia Devei şi 
Hunedoarei, Primăria 

Municipiului Vulcan, 
Colegiul Tehnic ”Mihai 
Viteazu”, Clubul 
Elevilor din Vulcan, 
Centrul Creștin Ortodox 
pentru Copii şi Tineret 
”Axion Estin” şi cu toate 
şcolile gimnaziale din 
municipiul Vulcan. 
Organizatorii sunt 
încurajaţi în reeditarea 
acestei manifestări - 
creştine şi culturale 
deopotrivă - de marele 
succes al primei ediţii, 
respectiv, cea din 2014. 
 
Concursul se va 
desfăşura în perioada 9 
martie – 4 aprilie 2015 
pe următoarele 
categorii de vârstă: 

până la 8 ani, 9-12 ani, 
13-14 ani şi 15-18 ani. 
Cele mai bune lucrări 
vor fi premiate şi toţi 
concurenţii vor primi 
diplome de participare. 
Copiii interesaţi pot afla 
detalii la profesorii de 
religie din municipiul 
Vulcan sau la părintele 
Mănăsuc Zgîrcea (tel: 
0762606125). 

  
Dorel ŞCHIOPU 

În întâmpinarea Sfintelor Sărbători ale Paştelui, la Vulcan are loc concursul 

Micul Iconar-ediţia a II-a 

„Festivalul Vostru, al Adolescenţilor” 
în faţa celei de-a III-a ediţii 

În perioada 8–10 mai 2015, va avea loc 
a treia ediţie a festivalului pentru 
adolescenţi intitulat „Festivalul Vostru, al 
Adolescenţilor”.  
 
Pentru a participa la acest festival este 
necesar să vă înscrieţi cu un spectacol, 
durata acesuia să nu depăşească 50 de 
minute. Data limită a înscrierii este 13 
aprilie 2015, ora 15:00. 
Fişa de înscriere trebuie să cuprindă: 
-titlul spectacolului; 
-personajele (în dreptul fiecărui personaj 
va fi trecut numele elevului care îl 
interpretează); 
-numele celui care semnează regia 
spectacolului; 
-o scurtă prezentare a concepţiei 
regizorale cu privire la acest spectacol. 
 

Aşteptăm propunerile dumneavoastră 
privind spectacolele cu care vă veţi 
înscrie în festival, la adresa de e-mail: 
teatruidsirbu@yahoo.co.uk 
 
PREMII: 
Premiul pentru cel mai bun spectacol – 
600 RON 
Premiul pentru cea mai bună regie – 
500 RON 
Premiul pentru cea mai bună 
interpretare feminină – 300 RON 
Premiul pentru cea mai bună 
interpretare masculină – 300 RON 
Premiul pentru cel mai bun rol secundar 
feminin – 150 RON 
Premiul pentru cel mai bun rol secundar 
masculin – 150 RON 
 

Lucian ISPAS 
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Monica Iacob Ridzi: “Apel la reflecţie” 

Sunt două săptămâni de când sunt în 
Penitenciar dintr-o gravă eroare judiciară, 
două săptămâni de chin, de umilinţă, de 
durere, de suferinţă. Două săptămâni în 
care m-am simţit tot mai rău, două 
săptămâni în care medicul Penitenciarului 
– o doamnă căreia nu am ce să-i reproşez 
– văzând cât îmi este de rău, a facut 
eforturi să mă trimită la un spital pentru 
investigaţii ce îmi sunt urgente şi necesare, 
având în vedere bolile grave de care sufăr. 
Sistemul medical în Penitenciar nu este 
bine gândit. Asistenţa medicală de 
specialitate este bine reglementată în lege, 
dar greu aplicabilă în practică. 
Medicamentele sunt foarte puţine, cele 
extrem de necesare lipsesc, dacă 
medicamentele de care ai nevoie sunt sub 
formă de capsule sau plicuri, nici familia nu 
are voie să le cumpere chiar daca ai reţetă, 
fondurile pentru analize medicale sunt 
limitate…  
 
Toate acestea se întâmplă deoarece, în 
ultimii 25 de ani, în România toţi cei care 
au fost la şefia Ministerului Justiţiei au 
subfinanţat Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi cei care au făcut unele 
reguli nu au trecut pe aici… Pentru 
condiţiile din Penitenciare nu sunt 
vinovaţi directorii penitenciarelor, 
pentru imposibilitatea efectuării unor 
investigaţii necesare deţinutilor nu sunt 
vinovaţi medicii din penitenciare. 
Vinovaţii sunt cei care, subfinanţând în 
mod constant Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, au generat o situaţie critică 
în acest moment. Ar trebui să răspundă 
penal pentru asta. Aşa prevede art. 5 alin. 
2 din Legea 254/2013 ! 
 
Mă întreb câţi oameni trebuie să mai 
moară în penitenciare sau să se 
îmbolnăvească grav, câte procese să 
mai piardă România la CEDO pentru ca 
să se facă ceva şi pentru cei care, odată 
ajunşi în penitenciare sunt condamnaţi, 
a doua oară, la umilinţă? 
 
Condamnare primesc, deopotrivă, şi 
familiile deţinuţilor, şi copiii lor care vin  
să-şi vadă părinţii în condiţii improprii, greu 

de descris. Copiii mei au fost deja 
grav afectaţi de vizita cu dispozitiv de 
separare la care au avut dreptul. Şi 
nu doar ai mei. La aceşti copii nu se 
gândeşte nimeni? De ce trebuie pus 
un geam între o mamă şi copiii ei de 
doar câţiva anişori? Dacă mama nu a 
fost acuzată de fapte de violenţă, 
vizitele cu dispozitiv de separare pot fi 
considerate tratament inuman, o formă 
de “tortură” atât pentru mamă cât şi 
pentru copii, tratament interzis de lege. 
 
Legat de condiţiile din penitenciar, acestea 
nu pot decât să-mi agraveze situaţia 
medicală. Probabil vi le imaginaţi, au fost 
prezentate public de soţul şi avocaţii mei, 
pot să vă spun sigur că nu asigură 
respectarea demnităţii umane, cum 
prevede Legea 254/2013 la art. 4. 
 
Pot să vă spun că nu am fost condamnată 
doar la o pedeapsă privativă de libertate. 
Am fost condamnată să stau în frig, mă 
încălzesc – ca şi celelalte deţinute – cu 
sticle de apă încălzită la filtrul de cafea, am 
fost condamnată să fac duş de 3 ori pe 
săptămână în cele 10 minute cât este apa 
caldă acum (cele 10 minute le împart cu 
colega de camera pentru că avem un 
singur duş – de fapt, o ţeavă în loc de duş, 
dar ne bucuram ca nişte copii când o 
avem…). Mai mult, am fost condamnată să 
mă plimb maxim o oră pe zi întro 
“cuşcă” de aproximativ 10x4 m, în care 
cerul îl vezi tot prin gratii acoperite cu plasă 
deasă. Sau am fost condamnată să nu mă 
plimb deloc dacă ora de “plimbare” se 
suprapune ca program cu ora de vizită… 
Mi s-a întâmplat şi asta. Şi pentru că, pe 
lângă afecţiunile grave pe care le am, sufăr 
şi de o formă gravă de trombofilie, pe care 
nu o pot trata din cauza unei alte afecţiuni 
pe care o am, boala Von Willebrand, 
singura variantă ca să evit decesul prin 
trombembolie este, în ceea ce mă priveşte, 
să mă mişc cât mai des. Prin urmare, fac 
sute de paşi pe lungimea de 3 metri a 
celulei în care stau şi mă rog la Dumnezeu 
în fiecare clipă să nu mor în penitenciar, 
cum au mai murit oameni bolnavi în 
penitenciarele din Romania. 

Deşi nu am voie să stau lângă persoane 
bolnave, răcite sau cu alte infecţii, din 
cauza riscului de a mi se agrava bolile pe 
care le am din cauza lipsei imunităţii, acest 
lucru este imposibil în Penitenciar, din 
cauza supraaglomerării. Deşi stau tot 
timpul cu mască de protecţie, iau antibiotic 
de 26 de zile deja, pentru a preveni 
contactarea unei alte infecţii pe lângă 
pielonefrita de care sufăr în acest moment, 
riscul de a contacta o altă infecţie este 
mare şi poate duce chiar la decesul meu. 
 
Vă rog public, Domnule Ministru al 
Justiţiei, să mergeţi personal în 
penitenciare şi să vedeţi condiţiile în 
care sunt ţinuţi detinuţii şi în care 
lucrează angajaţii penitenciarelor. Poate 
atunci veţi aloca mai mulţi bani celor care, 
nu din vina lor, sunt condamnaţi a doua 
oară, odată ajunşi în penitenciare. Sper, 
Domnule Ministru, că nu gândiţi că “aşa le 
trebuie, au greşit, să sufere. Nu trebuie 
să investim în penitenciare”. Ştiţi, 
Domnule Ministru, moartea în chinuri este 
mult mai dureroasă şi este o formă de 
tortură. Ori, pentru un om bolnav ca mine, 
condamnarea la închisoare este de fapt o 
condamnare la moarte, pentru că sistemul 
penitenciar gestionat de dumneavoastră, 
nu poate asigura, mie şi sutelor de deţinuţi 
din România, minimul de decenţă şi  
non-umilinţă umană. 
 
Este un apel la reflecţie. Este un apel 
disperat. Înţeleg să îmi duc crucea până la 
capăt. Însă înţeleg să vreau să trăiesc cu 
gândul la copiii mei, de care nicio 
“instanţă”, de care nimeni nu mă poate 
despărţi. Ei sunt, la urma urmei, singura 
determinare pe care o mai am. 
 
 

Monica IACOB RIDZI 

Potrivit informaţiilor de presă din ultimele săptămâni, starea de sănătate a 
Monicăi Iacob Ridzi, aflată în penitenciar, s-a înrăutăţit, fiind necesar 
transferul de urgenţă al acesteia de la Cluj la Penitenciarul Spital de la 
Jilava (Bucureşti).  
 
Monica Iacob Ridzi a scris, zilele tzrecute, pe blogul său despre situaţia 
dramatică în care se află după încarcerarea sa “dintr-o gravă eroare 
judicieră”, în speranţa că, prin acest demers, poate general un apel la 
reflecţie către cei care-i pot salva, într-o ultimă instanţă, viaţa. (T.V.) 
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La numai 200 şi ceva de 
kilometri, pe ruta Petroşani - 
Drobeta Tr. Severin - Orşova - 
Moldova Nouă, Dunărea oferă 
un spectacol al naturii pe care, 
măcar o dată în viaţă, merită  
să-l vedeţi. Este vorba despre 
aşa-numitele “cazane”  mici şi 
mari, de pe clisura Dunării, 
locuri de basm în care natura se 
întrepătrunde cu istoria. Am 
testat traseul de câteva ori, atât 
pe uscat, cât şi pe apă.  
 
Cu toate că traseul este de o 
minunăţie greu de descris şi pe 
şoseaua care “curge” prin 
Defileul de pe malul Dunării, 
între Dubova şi Ogradena, 
pentru a te bucura din plin de 
farmecul oferit de peisajul din 
clisura Dunării, care este 
declarat, pe bună dreptate, 
monument unic al naturii în 
Europa, cea mai bună alegere 
este navigarea pe Dunăre, cu 
vaporaşul, barca sau şalupa.  

Ne-am îmbarcat şi noi într-o 
şalupă (închirierea unui astfel 
de mijloc de navigaţie costă 
între 300-500 de lei, cu cârmaci 
cu tot) la Orşova şi am pornit 
într-o splendidă aventură. Aflăm 
că înaintea construirii barajului 
de la Porţile de Fier, lăţimea 
minimă a fluviului în cazane era 
de numai 150 m. Întrucât debitul 

de apă trebuie să treacă prin 
această "spărtură", pe alocuri 
adâncimea apei atinge chiar şi 
100 metri, iar curenţii din 
adâncuri sunt extrem de 
puternici, la suprafaţă apa dând 
aparenţa de fierbere. Nu e de 
mirare de ce, pe vremea 
comunismului, când mulţi 
români îşi căutau drumul spre 
libertate încercând să treacă 
Dunărea înnot, şi-au găsit 
sfârşitul în apele înspumate ale 
Dunării. Barajul a mai încetinit 
din viteza curentului, care 
depăşea 5 m/s (18 km/h). 
De o parte şi de alta a Dunării 
se văd drumuri, adevărate 
minuni inginereşti, care trec prin 

multe tunele (pe malul sârbesc) 
ori săpate în stâncă (pe malul 
românesc), cu porţiuni deseori 
deosebit de înguste. Pe acest 
drum, în Serbia, se zăreşte la 
un moment dat, un ou uriaş. 
Ghidul nostru ne spune că 
potrivit legendei, acest ou este 
chiar un veritabil ou de 
dinozaur, pietrificat în timp. Şi 
tot pe malul sârbesc, drumul 
întâlneşte bastionul 
impresionantului sit istoric al 
cetăţenii Golubac, datând de la 
mijlocul secolului XIV. Cetatea 
impresionează prin îmbinarea 
armonioasă a muntelui şi a apei 
cu zidurile, turnurile şi porţile 
cetăţii. Cetatea are 10 turnuri 
conectate între ele de ziduri cu 
metereze.  
 
De partea cealaltă, pe malul 
românesc, în zona vărsării 
râului Mraconia, se deschide 
impunătoare, o stâncă în care a 
fost săpat chipul regelui dac 
Decebal. Construcţia 
impunătorului monument, înalt 
de 55 de metri şi lat de 25, a 
început în 1998 sub auspiciile 
Fundaţiei Europene patronate 
de Iosif Constantin Drăgan, 
mulţi ani liderul clasamentului 
celor mai bogaţi oameni din  
România. Ea a fost amplasată 
aici, ca o replică a 
monumentului “Tabula Traiana”, 
săpat în stâncă de romani în 
secolul I, vizibil şi astăzi la 
câteva sute de metri în aval. 
Aceasta consemnează locul de 
început al drumului suspendat al 
lui Traian spre teritoriul Daciei. 
Se spune că, într-o perioadă 
secetoasă (în jurul anilor 1835) 
odată cu scăderea nivelului 
apelor, se vedeau ieşind din apă 
20 de piloni ai fostului pod a 
cărui lăţime se întindea pe 
1134,9 metri. Până la 
construirea barajului de la 
Porţile de Fier I, pe lângă 
căpitănia portului Orşova 
funcţiona o echipă  specială de 
pilotaj, singura autorizată să 
conducă navigaţia pe zonele  
pe-riculoase ale Dunării, prin 
cazane.  
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Tot aici, la intrarea în cea mai 
frumoasă porţiune din defileul 
Dunării - Cazanele mari - la 
poalele muntelui Ciucaru Mare 
se află Mănăstirea Mraconia. 
Mănăstirea Mraconia a 
cunoscut toate vitregiile istoriei, 
începând de la pustiirea  
năvă-litorilor, plata peşcheşului 
turcesc, stăpâniri străine şi 
până la a fi înghiţită de apă. 
După unele mărturii 
documentare se crede că ea a 

fost ctitorită încă din anul 1453 
fiind, de mai multe ori, distrusă 
şi reconstruită. Construirea 
hidrocentralei de la Portile de 
Fier I, în anul 1967, a făcut ca 
aşezământul să fie demolat, 
ruinele sale fiind inundate de 
apele Dunării. Mănăstirea nu a 
mai primit dreptul de a fi 
reconstruită în alt loc. Datorită 
soartei sale, aceasta a ajuns să 
fie cunoscută sub numele 
"Mănăstirea de sub ape, 

Mraconia". Abia în anul 1993 se 
pune piatra de temelie a noii 
biserici,  finalizată în 1999-
2000. Actuala biserică poartă 
hramul Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil şi al  Sfintei 
Treimi.  
 
Printre minunăţiile care se 
deschid în faţa ochilor în 
îngustul defileu al cazanelor se 
numără cleanţurile albe şi 
prăpăstioase ale Ciucarului 
Mare (316 m), pe malul 
românesc, şi vârfurile semeţe 
ale muntelui Veliki Strbac 
(768m), pe malul sârbesc. 
 
La un moment dat, din apă iese 
ca o suliţă stânca Babacai, 
folosită în trecut pentru 
vămuirea vaselor care treceau 
pe Dunăre. Pe malul românesc, 
în pereţii Ciucarului Mare, 
natura a săpat şi un peisaj 
carstic neasemuit. În peretii 
stâncoşi se deschid mai multe 
guri de pesteră, dintre care 
două sunt mai importante: Gura 
Ponicovei şi Veterani. Peştera 
Gura Ponicovei prezintă mai 
multe niveluri de galerii în care 
apa şi timpul au creat stalactite 
şi stalagmite de forme şi mărimi 
diferite, domuri şi coloane,  
perle de cavernă, draperii etc. 
Pestera Veterani este  
cunoscută din timpuri străvechi, 
fiind consacrată de daci drept 
sanctuar al zeului Zamolxis.  
 
După 3-4 ore, cât este durata 
medie a unui taseu prin 
cazanele Dunării cu vaporaşul 
sau şalupa, apare inevitabil 
pofta de mâncare. Oferta 
restaurantelor din zonă este, 
din fericire, extrem de variată. 

De la Orşova la Dubova, pe 
malul Dunării, veţi găsi 
restaurante şi pensiuni care vă 
oferă nu doar deliciul unei 
veritabile mese pescăreşti cu 
produse proaspete, pescuite 
chiar din apa Dunării, ci şi un 
cadru natural în care o ciorbă 
sau o saramură de peşte, 
aşezonate cu un vin de 
Mehedinţi, sunt îmbogăţite de 
starea de bine pe care ţi-o dă 
curgerea liniştită a apelor 
Dunării. Iar sentimentul poate fi 
trăit, la fel de spectaculos, pe 
unul din restaurantele plutitoare 
care circulă, în sus şi-n jos, pe 
defileul Dunării.  
 
Pentru a vedea şi a trăi din plin 
bucuria unei aventuri unice prin 
Defileul Dunării aveţi nevoie 
doar de o singură zi. Cu toate 
că, cine vine aici odată, negreşit 
o va face de alte zeci sau poate 
chiar sute de ori.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“El făcea cuie 
aşteptând-o, iar ea se 

gândea la ciocan.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
La ora de dirigenţie, profesoara îi 
întreabă pe copii ce meserii au părinţii 
lor. La un moment dat îl întreabă pe 
Gigel: 
– Tatăl tău ce este, Gigele? 
– Parlamentar, doamna profesoară. 
– Bravo! 
– Dar tatăl tău, Bulă? 
– Aaaa, păi nici taică-meu nu lucrează.  
*** 
Discuţie între 2 beţivi : 
– Bă, de când m-am căsătorit, 
nevastă-mea umblă numai prin 
cârciumi. 
– Aşa mult bea ? 
– Nu, dar mă caută pe mine .  
*** 
- Tată, tu poţi să scrii cu ochii închişi? 
- Nu ştiu, să încerc. 
- Bine, atunci sting lumina şi să îmi 
semnezi şi mie carnetul de note.  
*** 
- A fost ingrozitor, mamă - se plânge 
Anca, revenită de la cinematograf. A 
trebuit să-mi schimb de patru ori locul. 

– Păi, s-a legat vreun bărbat de tine? 
– Până la urma, da…  
*** 
Copilul, la 4 dimineata, intră în 
dormitorul părinţilor strigând: 
- Tatăăă, tatăăă, e un monstru acolo la 
birou, cu părul vâlvoi şi cu ochii roşii ! 
- Stai liniştit puiule, e maică-ta, stă pe 
Facebook !  
*** 
-Vecine, de ce îmi furi plicurile din 
cutia poştală? 
-Dar nu le fur! Sunt facturi, vecine. Le 
iau şi ţi le plătesc. 
-De ce? 
-Aşa m-am înţeles cu nevastă-ta.  
*** 
Doi tipi ies din bar şi unul dintre ei 
propune: 
- Hotărât. Mergem la femei! 
- Ascultă frate, soţia mea este tânără, 
frumoasă… 
- Bine, bine, daca insişti… mergem la 
tine!  
*** 

În ţările din nord-vestul Europei, 
oamenii nu pot concepe niciun mic 
dejun fără un ou. Miraculoasa 
celulă constituie un răsfăţ culinar şi 
o sursă bogată în proteinele şi 
vitaminele necesare pentru a face 
faţă activităţilor de peste zi. 
Bunăoara, în Olanda, oul este 
nelipsit de la masa de dimineaţă şi 
asta nu doar în cochetele pensiuni 
turistice, ci şi în bucătăria 
localnicilor. Fie că este vorba 
despre un banal ou fier moale sau 
tare, fie că este vorba despre o 
felie de pâine friptă în ou, fie că 
este vorba despre recunoscuta 
omletă, oul este o delicatesă 
demnă de statutul de regină 
culinară a micului dejun pentru 
olandezi.  
Din acest festin culinar de mic 
dejun, am cules pentru 
dumneavoastră o interesantă 

reţetă de omletă cu legume. Pentru 
prepararea acesteia aveţi nevoie 
de un ardei gras roşu, 3 ciuperci şi 
o roşie, preucum şi, în mod 
evident, de câteva ouă. Mai întâi, 
se pun la înăbunşit într-o tigaie 
unsă cu ulei, legulemele şi 
ciupercile, tăiate în felii subţiri, 
după care se adaugă peste 
acestea, 3-4 ouă bătute bine cu 2-
3 linguri de lapte proaspăt, o 
linguriţă de făină şi sare după gust. 
După ce omleta s-a rumenit bine 
pe o parte, aceasta se întoarce cu 
o paletă de lemn pe cealaltă parte. 
Când este gata, omleta se 
răstoarnă pe un platou ornat 
frumos cu salată verde şi câteva 
felii de roşie, iar deasupra se rade 
un strat generos de brânză 
telemea sau caşcaval, ca să 
respectăm tradiţia culinară 
olandeză.  

Desigur, pentru realizarea unei 
omlete olandeze, putem la fel de 
bine folosi orice alte combinaţii de 
legume, după gusturi şi preferinţe 
sau, ca să dăm puţină savoare 
produsului, putem proceda în stil 
bavarez, adăugând reţetei noastre 
câteva felii de bacon şi un grăunte 
de usturoi. În fine, pentru a-i da o 
faţă autentic românească, reţeta 
cere şi o suplimentare de 
ingredinte, cu câteva cuburi de 

slăninuţă afumată, cârnăciori şi/
sau salam. 
Indiferent de cum îl preparaţi, oul 
rămâne însă un aliment extrem de 
generos pentru orice gusturi 
culinare, uşor de preparat şi un mic 
dejun foarte consistent. Că nu 
degeaba se spune în popor că un 
ou fiert sau fript este echivalentul 
în calorii al unui vagon întreg de 
varză crudă. 
Poftă bună ! 

 

Omletă cu legume 
 şi alte cele 

Gânduri 
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O expoziţie inedită la Petroşani, care demonstrează că abilitatea 
învinge dizabilitatea ! 
O inedită expoziţie de felicitări 
şi tablouri realizate din hârtie de 
către elevii claselor speciale de 
învăţământ de la Şcoala 
I.G.Duca a fost vernisată 
săptămâna trecută, la Casa de 
cultură a Studenţilor din 
Petroşani. Evenimentul este 
realizat în cadrul unui fericit 
parteneriat dintre Şcoala 
I.G.Duca, Asociaţia Casa Pro 
Urbis şi Casa de Cultură a 
Studenţilor din Petroşani.  
 
La vernisaj, alături de colegi, 
profesori, părinţi ai micuţilor 
artişti sau iubitori ai artei 
plastice din Valea Jiului, a 
participat şi primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi. „Am participat cu 
multă bucurie la vernisajul 
acestei expoziţii. Dincolo de 
frumuseţe şi inventivitate, cred 
că mult mai important este 
faptul că toate obiectele 
realizate cu atât de multă 
dragoste, creativitate şi bucurie 
de către aceşti copii, pot deveni 
ale fiecăruia dintre noi. Sunt 
crâmpeie de bucurie pentru 
primăvara noastră a tuturor. Am 
ales şi am cumpărat şi eu 
pentru fiica noastră Maria, un 
tablou cu personajul cel mai 
celebru din desenele animate: 
Mickey Mouse. Felicit toţi copiii 
care au participat la realizarea 
acestor frumoase exponate şi le 
mulţumesc pentru modul 
minunat în care s-au dăruit prin 

această expoziţie şi le doresc 
să revină oricât de des să ne 
bucure sufletele cu creaţiile lor. 
Felicit de asemenea profesorii 
care îi călăuzesc către astfel de 
activităţi dătătoare de optimism 
şi bucurie”, a declarat Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani.  
 
De o atenţie aparte în cadrul 
expoziţiei intitulate “Suflet, 
fantezie şi... primăvară”, s-au 

bucurat lucrările semnate de 
Andreea Maria Pop, o tânără 
de 18 ani afectată de boală 
care o ţine imobilizată într-un 
cărucior (tetrapareză spastică) 
dar care nu o împiedică să 
realizeze, cu sprijinul mamei 
sale, tablouri, felicitări şi 
mărţişoare deosebite, aşa cum 
cei care ales să viziteze 

expoziţia deschisă până pe 10 
martie 2015 la sala de expoziţii 
a Casei de Cultură a 
Studenţilor, se pot convinge. 
“Andreea este o fată 
remarcabilă şi, alături de mama 
sa, Lucreția Mariana Pop,  fac o 
echipă grozavă, pentru că se 
încurajează una pe alta şi 
pentru că au învăţat singure că 

o foarfecă şi câteva bucăţi de 
hârtie colorată sunt de ajuns ca 
să faci un obiect frumos. 
Creaţiile acestei domnişoare ne 
demonstrează tuturor că 
abilitatea învinge dizabilitatea”, 
a precizat, în cadrul 
vernisajului, Cristina Mraz, 
director executiv al Direcţiei 
pentru Asistenţă Socială din 
cadrul Primăriei Petroşani, cea 
care a descoperit şi promovat 
talentul aceastei tinere. 
 
Expoziţia organizată la 
Petroşani deschide calendarul 
activităţilor din acest an ale 
Asociaţiei Casa Pro Urbis 
(Preşedinte - Eduard 
Wersanski), una dintre cele mai 
apreciate organizaţii 
neguvernamentale care 
activează la nivelul Văii Jiului.  
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Concursul local de talente “Fii star în ţara ta” a ajuns în etapa semifinală 
Concursul local de talente “Fii 
star în ţara ta” organizat la 
nivelul Văii Jiului de familia 
Antonela şi Cătălin Ţugulea, cu 
sprijinul autorităţilor publice 
locale din municipiul Vulcan şi 
din oraşul Uricani, dar şi al altor 
parteneri generoşi, a ajuns în 
etapa semifinalelor. 
 
Prima semifinală va avea loc în 
data de 15 martie 2015, 
începând cu ora 15.00, 
spectacolul urmând a fi găzduit 
de sala Teatrului Dramatic “Ion 
D. Sîrbu” din Petroşani. Potrivit 
unui comunicat al 
organizatorilor, în cadrul acestei 
semifinale, pe scenă vor urca 
următorii concurenţi, clasificaţi 
pe secţiuni şi categorii de 
vârstă corespunzătoare: 
 
MUZICĂ UŞOARĂ 
Categoria 4-7 ani 
1.Nicuţa Larisa-Maria 
2.Stana Delia-Maria 
3.Savu Bianca Elisabeta 
4.Suciu Alexandra 
5.Daniliuc Edera Ioana 
Categoria 8-12ani 
1.Niculescu Mario 
2.Niculescu Miruna Andreea 
3.Deda Dalila 
4.Dobre Dalia Andreea 
MUZICĂ POPULARĂ 
Categoria 4-7ani 
1.Ititesc Andreea-Daniela 
2.Sima Tudor Daniel 
3.Moldovan Radu Liviu 
4.Zaharia Cristina Mihaela 
Categoria 8-12 ani 
1.Ititesc Andrei Bogdan 
2.Drăghescu Irina Beatrice 
3.Dabelea Sabina Nicoleta 

4.Cigmaian Miruna Ionela 
5.Vladuț Alexandra Cristina 
6.Platzner Ana Maria 
7.Nicola Andreea Maria 
8.Daj Bogdan 
9.Anuţa Elena Mădălina 
10.Ungureanu Maria Denisa 
DANS 
1.Dance Star jr. 
2.Dance Star First Class 
3.Dance Star 
4.Devastation Crew. 
5.The Girls 
6.Forever. 
7.Călin Dancer`s 
8. Ace 
9. Vivace Crew. 
10.Azoiţei Roxana 
11.Iancu Imola 
12.Baciu Mihaela 
13.Ansamblul popular ”Floarea 
de colț” Retezat 
CHITARA / VOCE 
1.Niculescu Mario 
2.Scredeanu Mara 
3.Gurlup Marian Daniel 
4.Mutulescu Dragoş Răzvan 
5.Bot Izabella/Bot Peter 
6.Ştefan Adriana Mălina 
ALTELE(teatru,beat 
box,muzica rapp) 
1.Dobre Andrada 
2.Raul Temişan/Dalila Deda 
3.Adam Tiberiu Alexandru
(Parazit) 
4.Condurat Alex 
5.Rus Ştefan Daniel(MC Rusu) 
6.Tic şi Recu 
7.Diaz 
 
În cea de-a doua semifinală, 
urmează să evolueze, într-un 
spectacol a cărei dată, oră şi 
locaţie vor fi comunicate în timp 
util, următorii concurenţi: 

MUZICĂ UŞOARĂ 
Categoria 13-18 ani 
1.Baltac Anca Ioana 
2.Lupan Adelina 
3.Turculeţ Denisa Andreea 
4.Stamatin Emanuela 
5.Talău Bianca Anda 
6.Turbatu Mihai Cătălin 
7.Polacek Alexandra Yasmine 
8.Ţurcanu Maria Gabriela 
9.Verpeţ Daiana Gabriela 
10.Adam Roxana Daniela 
11.Dabija Alexandra Florentina 
12.Szoverfi Roxana Veronica 
13.Maria Şerban/Alexia Ciocioi 
14.Străuneanu Mădălina 
15.Retezan Melissa Karla 
16.Miel Mădălina 
17.Băiculescu Iasmina 
Categoria peste 18 ani 
1.Tamaş Gheorghe 
2.Bodogan Mihai 
MUZICĂ POPULARĂ 
Categoria 13-16 ani 
1.Poceovelișteanu Ana-Maria 
2.Strugariu Ana-Maria 
3.Polacek Alexandra Yasmine 
4.Stoian Antonia 

5.Motjoacă Ș tefania Elena/
Motjoacă Ana-Maria 
6.Adam Roxana Elena 
7.Ristea Laria Teodora 
8.Fieraru Nicolae Denis 
Categoria 17-21 ani 
1.Strauneanu Mădălina 
2.Teodosiu Paducel Vlad Ilie 
3.Băran Nicolae 
4.Sîn Raluca 
5.Balaj Ionuț 
Categoria peste 21 ani 
1.Vlad Giani 
2.Tamaş Gheorghe 
3.Bodogan Mihai 
INSTRUMENTAL 
Categoria 8 -14 ani 
1.Ititesc Andrei Bogdan 
2.Jura Gheorghe 
3.Stoian Antonia 
4.Dobreanu Valentina 
5.Aprofirii Rareș Sergiu 
Categoria peste 15 ani 
1.Tiric Petru 
2.Ciortea Cristina Georgiana 
3.Băran Nicolae 
4.Mihaiescu Constantin Andrei 
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Telefonul mobil poate provoca... riduri ! 
Folosirea frecventă a telefoanelor 
mobile şi a tabletelor poate avea 
efecte negative nebănuite asupra 
aspectului fizic al utilizatorului, diferite 
studii arătând că menţinerea capului 
aplecat pentru consultarea acestor 
dispozitive favorizează apariţia unor 
riduri la gât şi la bărbie, chiar şi la 
tineri, avertizează revista 'Hola'.  
 
Omul modern simte nevoia tot mai 
mult să fie conectat cu restul lumii prin 
intermediul noilor tehnologii, devenind 
uneori dependent de acestea. Uneori, 
se ajunge chiar la aşa-numitul "tehno-
stres". Un studiu realizat de corporaţia 

americană Intel a relevat că 40 la sută 
dintre utilizatori nu-şi închid aceste 
dispozitive niciodată şi că 8 din 10 
persoane îşi păstrează telefonul mobil 
alături de ele în timp ce dorm. Dar 
schimbarea posturii necesară pentru 
a citi sau scrie pe telefonul mobil 
implică, de cele mai multe ori, o 
relaxare prelungită şi, implicit, o 
slăbire a musculaturii din zona gâtului, 
care duce la un aspect flasc şi ridat al 
zonei respective. Acest lucru este 
valabil şi pentru tineri, avertizează 
specialiştii. Dacă această deteriorare 
s-a produs şi ridurile circulare din jurul 
gâtului, aşa-numitul 'colier al lui 

Venus', s-au accentuat, un doctor 
spaniol, Lajo Plaza, din Madrid, 
propune o soluţie reparatoare, bazată 
pe peeling şi mezoerapie cu acid 
hialuronic, care include agenţi 
antioxidanți. "Pielea din această zonă 
este prea fină, ridurile formate aici 
sunt profunde. Pielea este foarte 
subţire, astfel încât umplerea ridurilor 
poate provoca efectul contrar. Singura 
soluţie este hrănirea pielii cu acid 
hialuronic şi vitamine. În acest fel, se 
poate asigura o susţinere a pielii", a 
explicat medicul. 
 

AGERPRES 


