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2 ACTUALITATE 

Apreciat promotor al istoriei şi 
tradiţiilor momârlăneşti din Valea 
Jiului, scriitorul dr. Dumitru Gălăţan 
Jieţ a editat, până în prezent, 
aproape 20 de cărţi dedicate 
momârlanilor. Personalitate 
culturală de excepţie, exponent al 
culturii tradiţionale din Valea Jiului, 
dr. Dumitru Gălăţan Jieţ a fost 
aplaudat la scenă deschisă în 
ediţia cu numărul 58 a proiectului 
civic “Premianţii fără premiu” 
derulat la Deva de confratele Dan 
Terteci. 
Pentru această nouă recunoaştere 
a activităţii sale, considerăm că dr. 
Dumitru Gălăţan Jieţ merită şi titlul 
de premiant al săptămânii.  

Dumitru GĂLĂŢAN JIEŢ 
Scriitor 

Drumurile reabilitate pe fonduri 
europene nu vor mai fi afectate 
de lucrările de la reţelele de apă 
şi canalizare 
Chiar dacă, în anii 
următori, Apa Serv Valea 
Jiului va derula un nou 
proiect de investiţii privind 
reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de alimenatre cu 
apă potabilă şi a reţelelor 
de canalizare din Valea 
Jiului, drumurile 
modernizate deja (în special 
cele realizate din investiţii 
susţinute financiar cu fonduri 
europene) nu vor mai fi 
afectate de lucrări.  
 
Conducerea operatorului 
serviciilor de alimentare cu 
apă şi canalizare din Valea 
jiului a decis să impună 
firmelor care vor participa la 
licitaţia pentru executarea 
lucrprilor de modernizare şi 
extindsere a reţelelor să îşi 
asume alte soluţii pentru 
execuţia lucrărilor în zonele 
unde reţelele tranziteazuă 
drumuri deja reabilitate de că 
tre autorităţile publice locale. 
„Vom cere prin documentaţie 
ca la licitaţie, unde sunt 
drumuri făcute pe fonduri 
europene, să se lucreze prin 
forare şi nicidecum să se 
spargă drumul. Vom încerca 
să lucrăm cât mai mult pe 
spaţiul din afara drumurilor şi 
acolo unde este obligatoriu 
vom sparge. În rest, prin 
caietele de sarcini, firmelor li 
se cere să găsească soluţii 

prin forare. Este necesar 
acest lucru pentru că pe 
drumurile reabilitate cu 
fonduri europene nu este 
permis timp de cinci ani de 
zile să se intervină”, a 
declarat directorul general al 
SC Apa Serv Valea Jiului, 
Costel Avram.  
 
Societatea beneficiază de o 
finanţare europeană pentru 
extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi canal, 
iar deja prima etapă a acestui 
proiect s-a încheiat anul 
trecut. În etapa a doua 
valoarea investiţiilor se ridică 
la 89 de milioane de euro, 
fonduri nerambursabile, iar 
Avram spune că „suntem pe 
drumul cel bun” şi în acest an 
se vor organiza licitaţiile 
pentru demararea lucrărilor. 
Aceste investiţii sunt extrem 
de necesare dat fiind faptul 
că infrastructura de apă şi 
canal n-a mai fost reabilitată 
de circa 40 de ani. 
 

Lucian ISPAS 

Lampioane pentru Basarabia 
Liderii Platformei civice “Acţiunea 
2012” din Valea Jiului organizează o 
nouă acţiune unionistă în Valea 
Jiului. 
 
Proiectul “Lampioane pentru 
Basarabia” îşi propune să marcheze, 
într-un mod aparte, aniversarea a 97 
de ani de la unirea Basarabiei cu 
România. Cu acest prilej, pe 27 
martie 2015, ora 19,00 toţi cei care 
cred că idealul românilor este 
reîntregirea naţională sunt aşteptaţi 
la acest eveniment, în cadrul căruia 
vor fi ridicate spre cer 300 de 
lampioane, oferite gratuit de 
organizatori tuturor participanţilor la 
acest eveniment.  
 

Lucian ISPAS 

Duminica viitoare, dăm ceasurile înapoi 
În fiecare an, trecerea de la ora de iarnă la cea de vară are 
loc în ultima duminică din luna martie. Ceasul se dă înainte, 
astfel ora trei dimineaţa devine ora patru. Pentru trecerea la 
ORA DE VARĂ 2015, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, 
astfel că ziua de duminică 29 martie, care va avea 23 de ore, 
va fi cea mai scurtă zi din an. 

  
ORA DE VARĂ 2015. După ce ceasurile vor fi date înainte cu 
o oră, diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul 
Universal va fi de trei ore. 
 

Lucian ISPAS 

Doi ani de televiziune de calitate cu... 

Detalii în ediţia electronică, pe www.afacerivj.wordpress.com 
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Tiberiu Iacob Ridzi: “Dacă vrem ca Valea Jiului să mai aibă 
viitor, trebuie să acţionăm acum, împreună !” 
După participarea la o misiune economică 
derulată în capitala Austriei, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob – 
Ridzi a ţinut să explice în cadrul unei 
conferinţe de presă, oportunităţile pe care 
le-a identificat pentru comunitatea Văii 
Jiului, la Viena.  
 
“Subiectul principal al acestei misiuni 
economice la care au participat primari din 
mai multe localităţi ale României a fost o 
întâlnire la Camera de Comerţ a Austriei cu 
posibili investitori interesaţi de România şi 
în special de Valea Jiului, pentru că acest 
lucru ne interesează pe noi. (…) La 
întâlnirea pe care am avut-o ne-a fost 
prezentată activitatea celor de la Camera 
de Comerţ a Austriei şi, un lucru pe care  
l-am remarcat şi îl consider important şi 
pentru noi este că statul austriac sau 
consiliile regionale din Austria fac 
publicitate şi fac lobby pentru firmele 
austriece în mod gratuit. Am fost la un parc 
industrial de lângă Viena, un parc industrial 
care are în jur de 290 de hectare, însă 
publicitatea sau promovarea acestui parc 
este asigurată de către agenţia naţională 
care se ocupă cu investiţile în Austria sau 
agenţia regională. Acolo se face această 
publicitate în mod gratuit pentru firmele 
austriece, cum este acest parc 
industrial”,  a declarat Tiberiu Iacob Ridzi 
 
Primarul Petzroşaniului spune căâ, în urma 
acestei deplasări, a înţeles că succesul 
unei comunităţi locale cu multe localităţi 
mici, aşa cum este şi cazul Văii Jiului, nu 
poate veni dintr-un mod de acţiune 
coagulat, din derularea unor proiecte de 

anvergură comună şi din promovarea 
întregii regiuni. În acest sens, Tiberiu Iacob 
Ridzi îi invită pe omologii săi din Valea 
Jiului la discuţii pentru a pune bazele unei 
asocieri. „Cred că este momentul să ne 
întâlnim, toţi cei 6 primari din Valea Jiului, 
şi să discutăm la modul concret ce putem 
să facem pentru Valea Jiului în raport cu 
ceea ce se întâmplă în minerit. Opinia mea 
este să mergem spre această zonă în care 
trebuie să ne promovăm foarte bine ceea 
ce avem de oferit, pentru că dacă nu o 
facem noi, nu o face nimeni. Trebuie să ne 
asociem pentru că de unii singuri nu vom 
reuşi”, a precizat primarul Petroşaniului. 
 
Primarul Petroşaniului mai spune că Valea 
Jiului ar putea învăţa din felul în care 
austriecii au reuşit să dezvolte zone 
industriale propice afacerilor de anvergură. 
“Am putea proceda şi noi la fel, iar 
premisele există, mai ales că preţurile 
terenurilor sunt mult mai atractive la noi în 
ţară decât în Austria. Astfel, dacă în parcul 
industrial de lângă Viena, pe care delegaţia 
României l-a vizitat cu acest prilej, un 
metru pătrat de teren se vinde în jur de 250 
de euro+TVA, în România în parcurile 
industriale preţurile nu sunt mai mari de 5 
euro/mp sau, de multe ori, investitorii sunt 
scutiţi de anumite taxe şi impozite”, explică 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
La Viena reprezentanţii Primăriei Petroşani 
au avut şi o serie de întâlniri cu investitori 
din domeniul construcţiilor, turismului sau a 
lemnului, inclusiv din Algeria, care ar putea 
investi şi în Valea Jiului. „Ne-am întâlnit cu 
reprezentanţii mai multor firme din Austria, 

în special cele din domeniului turismului, 
care deja sunt prezente îm România. Noi 
am prezentat oferta noastră şi vom lua 
legătura ulterior. La discuţii a participat şi 
un reprezentat al firmelor din Algeria, care 
a ţinut să fie prezent pentru că statul 
algerian vrea să îşi dezvolte relaţiile 
comerciale în Europa de Est şi Centrală. 
Noi ne-am arătat deschişi, dimnealor au 
spus că sunt inetresaţi în primul rând de 
colaborări cu firme româneşti în special în 
domeniul construcţiilor, dar şi în domeniul 
lemnului sau cel legat de dezvoltarea de 
infrastructură urbană”, a mai spus primarul 
Iacob – Ridzi. 

Tiberiu VINŢAN 

Ore de înot pentru elevii din clasele primare la bazinul de la Petroşani 
Începând cu anul şcolar 2015-2016, 
elevii claselor a III-a şi a IV-a din m 
unicipiul Petroşani ar putea avea 
parte de lecţii de înot gratuite la 
bazinul didactic din localitate. 
Iniţiativa aparţine chiar primarului 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi, care doreşte să 
implementeze acest program, 
inspirat dintr-uin proiect derulat de 
municipalitatea din Miercurea Ciuc. 
 
“Am avut o discuție cu primarul de 
la Miercurea Ciuc. Au şi ei un bazin 
de înot şi au un program foarte 
interesant pe care vreau să îl 
implementăm şi noi la Petroşani. 

Acolp, toţi elevii din clasele a III-a şi 
a IV-a merg obligatoriu la o oră de 
înot pe săptămână la bazinul 
didactic. Noi la Petroşani suntem 
încă deficitari în ceea ce privește 
profesorii de înot. Deocamdată 
avem doar 2 profesori cu atestat 
însă o să am o disucţie cu directorii 
de şcoli să vedem cum putem face 
ca mai mulţi profesori să poată să 
ia acest atestat şi să meargă la 
plata cu ora, pe care să o plătească 
primăria, pentru ca toţi copiii să 
înveţe să înoate”, a declarat 
primarul Tiberiu Iacob-Ridzi.  
 

Lucian ISPAS 



4 ACTUALITATE 

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 ! 

PNL are o nouă echipă de conducere 
şi la Lupeni 

Joi, 19 martie 2015 a avut loc şi 
în municipiul Lupeni şedinţa de 
constituire a Biroului Politic Local 
al noului PNL. Acesta urmează 
să fie constituit din 19 membrii la 
care se adaugă alţi 6 supleanţi. 
Potrivit formulei de repartizare a 
locurilor în stucturile de 
conducere locale ale noului PNL, 
vechii liberali vor avea 12 locuri 
în noul Birou Politic Local (la 
care se adaugă 4 supleanţi) în 
timp ce foştii democrat-liberali 
vor avea 7 locuri în noul BPL (la 
care se adaugă 2 supleanţi). Din 
noul Birou Executiv Local al PNL 
Lupeni vor face parte: 
Constantin Brânduşe, Cristian 
Roşu, Tiberius Florea, Ştefan 
Păşcuţ, Andreea Muraru, 
Mihaela Cazacu, Vasile Fodor, 
Aniţa Burlacu, Adela Manci, 
Tănase Perţa, Mihai Stanc, 
Larisa Onica, Diana Scaete, Emil 
Tarcan, Adrian Baciu, Gheorghe 
Bistrean, Dumitru Fodor, 
Valentin Mihai şi Tiberiu 
Fazekas. 
 
În cadrul şedinţei de constituire a 
noului PNL de la Lupeni s-a 
stabilit, de asemenea, ca 
organizaţia să fie condusă de doi 
co-preşedinţi, respectiv 
Constantin Brânduşe şi Cristian 
Roşu.  
 
„Pasul pe care-l facem astăzi în 
constituirea unei formule politice 

puternice, de dreapta, este un 
mai vechi deziderat al meu. 
Personal, sunt convins că, după 
dezastrul produs în oraşul nostru 
de administraţia Resmeriţă, 
numai o echipă politică 
responsabilă, onestă şi bine 
pregătită din punct de vedere 
profesional mai poate salva 
oraşul din situaţia în care se află. 
Am convingerea că echipa 
noului PNL va putea convinge şi 
cetăţenii municipiului Lupeni de 
bunele noastre intenţii, astfel 
încât împreună să putem nu 
doar salva municipiul nostru de 
la dezastru, dar să-l şi putem 
aduce în rând cu celelalte 
localităţi ale Văii Jiului”, a 
declarat co-preşedintele PNL 
Lupeni Constantin Brânduşe. 
 
La rândul său, co-preşedintele 
PNL Lupeni Cristian Roşu 
apreciază că „prin constituirea 
acestei noi structuri politice, 
finalizăm şi la Lupeni un necear 
proces de fuziune a forţelor 
liberale de dreapta şi începem o 
construcţie politică solidă. Avem 
convingerea că acestei echipe i 
se vor alătura mulţi oameni din 
oraşul nostru şi, împreună, cu 
toţii, sperăm să convingem 
electoratul să aibă încredere în 
noul PNL la următoarele alegeri 
locale şi parlamentare.” 
 

Tiberiu VINŢAN 



5 EVENIMENT 

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 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

De Ziua Mondială a Apei 

Copiii din Petrila au văzut cu ochii lor 
cum se face apa bună de la robinet 

Cu ocazia Zilei Mondiale a 
Apei (22 martie), operatorul 
regional de apă şi canalizare 
din Valea Jiului a organizat o 
acţiune de informare a 
copiilor asupra rolului apei în 
viaţa noastră, prin 
intermediul unei vizite 
efectuate la staţia de tratare 
a apei Jieţ (Petrila). 
Evenimentul, marcat sub 
genericul “Ziua porţilor 
deschise - Ziua Mondială a 
Apei - Apa este viaţă. Să o 
preţuim!’’  a oferit  elevilor din 
cadrul organizaţiei “Salvaţi 
Copiii - Filiala Hunedoara” 
din oraşul Petrila o scurtă 
excursie educativă la unul 
din obiectivele care aparţin 
sistemului de tratare a apei 
gestionat de SC Apa Serv 
Valea Jiului SA, respectiv 
Staţia de tratare a apei de la 
Jieţ (Petrila). 
 
Elevii au fost insoţiţi în turul 
staţiei (inclusiv în laboratorul 
de analize) de către 
reprezentanţii operatorului de 
apă şi canalizare, care le-au 
prezentat procesul complex 
de epurare a apei şi 
beneficiile acestui proces 

pentru locuitori, dar şi pentru 
mediul natural din Valea 
Jiului.  
 
La sfârşitul turului informativ, 
a fost organizată şi o scurtă 
testare pe care copiii au 
trecut-o cu brio, dovedind că 
şi-au însuşit cunoştinţele 
legate de rolul apei în viaţa 
noastră. Toţi copiii au primit 
diplome de participare la 
evenimentul organizat de SC 
Apa Serv Valea Jiului cu 
ocazia Zilei Mondiale a Apei, 
dar şi mape cu materiale 
educative pentru 
diseminarea informaţiilor 
privind consumul sustenabil 
de apă, stoparea poluării 
mediului, importanţa 
accesului la o apă curată. În 
acest fel participanţii la acest 
proiect au înţeles că o apă 
curată înseamnă o viaţă 

sănătoasă şi conferă dreptul 
la un mediu sănătos.  
 
“Scopul acestui eveniment 
este acela de a informa cât 
mai mulţi cetăţeni despre 
importanţa extinderii şi  
reabilitării infrastructurii de 
apă şi apă uzată în Valea 
Jiului, contribuind la  
educaţia civică şi ecologică 
a elevilor dar şi la creşterea 
gradului de conşientizare a 
publicului ţintă asupra  
obiectivelor proiectului şi 
rezultatelor acestuia precum  
şi asupra faptului că apa 
este un bun public şi are o 
valoare economică şi  
socială pentru toţi cei care 
depind de ea şi o folosesc“, 
a declarat directorul general 
adjunct al ASVJ Cristian 
Ionică. 

Lucian ISPAS 
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La Petrila, în sediul Asociaţiei Culturale „Les Amis 
de la France”, francofonia a fost la ea acasă 
De Ziua Internaţională a 
Francofoniei, la sediul 
Asociaţiei “Les Amis de la 
France” din Petrila a fost 
agitaţie mare. Peste 50 de 
tineri, în bună parte elevi ai 
Colegiului Naţional “Mihai 
Eminescu” din Petroşani, 
mobilizaţi de domnişoara 
profesor Luminiţa Mihoc  
ne-au încântat cu informaţii, 
muzică şi poezie, toate în 
limba franceză.  
 
Am încercat - pe lângă a fi o 
gazdă primitoare - să fiu şi 
fotograful de serviciu al 
evenimentului, într-un sediu 
care s-a dovedit neîncăpător, 
surprinzând chipurile tinerilor 
francofoni. Le mulţumesc 
mult acestor tineri care au 
venit (unii dintre ei au 
revenit) în sediul nostru, cel 
al unei asociaţii europene. 
Mulţumesc mult şi 
domnişoarei profesor 
Luminiţa Mihoc de la Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu” - 
Petroşani. 
*** 
De ce „Ziua Internaţională a 
Francofoniei”? Iată câteva 
lămuriri, via internet: 
Organizaţia Internaţională a 
Francofoniei (Organisation 
Internationale de la 
Francophonie) este o 
organizaţie internaţională 
care, pornind de la afinitatea 
pentru limba franceză, 
reuneşte state şi guverne de 
pe 5 continente: 53 de state 
şi guverne cu statutul de 
membru cu drepturi depline, 
2 cu statutul de membru 
asociat şi 13 cu statutul de 
observator. Între iniţiatori s-a 
numărat Léopold Sédar 
Senghor. 

Nucleul interguvernamental 
al Francofoniei a fost creat la 
20 martie 1970, odată cu 
înfiinţarea Agenţiei de 
Cooperare Culturală şi 
Tehnică (ACCT). Începând 
de la această dată, ziua de 
20 martie marchează „Ziua 
Internaţională a 
Francofoniei”. 
 
ACCT, ale cărei titulatură şi 
portofoliu au evoluat pe 
parcurs, a devenit „Agenţia 
Interguvernamentală a 
Francofoniei” (AIF) în 1999. 
Pentru o mai bună vizibilitate 
şi coerenţă pe scena 
internaţională, din ianuarie 
2006, AIF s-a transformat în 
„Organizaţia Internaţională a 
Francofoniei” (OIF), ca singur 
organism interguvernamental 
al Francofoniei. 
 
Francofonia a decis să-şi 
aprofundeze dimensiunea 
politică şi să se transforme 
dintr-o agenţie de cooperare 
interguvernamentală cu un 
fundament profund cultural, 
într-o organizaţie 
internaţională, cu toate 
implicaţiile şi transformările 
necesare acestui scop.  
 
Astfel, OIF a jucat un rol 

determinant în mobilizarea 
statelor şi guvernelor 
membre pentru ratificarea în 
cadrul UNESCO a 
Convenţiei pentru protecţia şi 
promovarea diversităţii 
expresiilor culturale, care a 
intrat în vigoare la 18 martie 
2007. 
 
România a devenit membru 
observator al comunităţii 
statelor şi guvernelor având 
în comun limba franceză în 
cadrul Sommet-ului de la 
Versailles în 1991. În 1993, 
la Sommet-ul de la Mauritius, 
România a obţinut statutul de 
membru cu drepturi depline 
al acestei structuri. 
 
Petrila sărbătoreşte, de 
câţiva ani buni, prin Asociaţia 
de prietenie franco-română 
“Les Amis de la France” 
această zi mondială a 
francofoniei. De ce ? Un 
posibil răspuns îl putem găsi 
chiar în cuvintele ilustrului 
scriitor petrilean Ion D. Sîrbu, 
care spune că “Petrila nu 
este un simplu oraş, ci este o 
lume !” 
 

Ionel ZMĂU 
Preşedinte Asociaţia culturală 

“Les Amis de la France” Petrila 

Alţi conducători, aceaşi 
echipă de succes la Crucea 
Roşie din Vulcan 

Medicul de familie dr. Maria Berghian 
este noul preşedinte al Subfilialei de 
Cruce Roşie din municipiul Vulcan. 
Aceasta a fost aleasă în această 
funcţie la Adunarea Generală a 
membrilor Crucii Roşii din Vulcan, care 
a avut loc săptămna trecută la sediul 
Primăriei municipiului Vulcan.  
 
Odată cu desemnarea unui nou 
preşedinte se încheie încă un capitol 
din istoria voluntariatului derulat cu 
succes sub sigla Crucii Roşii în 
municipiul Vulcan. Fostul preşedinte, 
Daniel Hălăstăuan rămâne, la rândul 
său, în noua structură de conducere a 
Subfilialei de Cruce Roşie din Vulcan, 
în calitate de vicepreşdinte. 
 
Prezent la întâlnirea de bilanţ şi alegeri 
a voluntarilor Crucii Roşii vulcănene, 
primarul Gheorghe Ile a apreciat 
activitatea depusă de aceştia în folosul 
comunităţii locale dar şi prezenţa unui 
număr foarte mare de tineri în 
componenţa Crucii Roşii Vulcan, 
exprimându-şi intenţia de a susţine în 
continuare activitatea acestei asociaţii 
reprezentantive a comunităţii locale.  
 

Lucian ISPAS 
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Administraţiile locale din Valea Jiului agrează soluţia incinerării 
deşeurilor, propusă de senatorul Haralambie Vochiţoiu 
Perspectiva închiderii definitive 
a gropilor de gunoi din Valea 
Jiului şi alternativa de a duce 
deşeurile menajere colectate 
din cele 6 localităţi la viitorul 
deponeu ecologic construit de 
Consiliul judeţean la Băcia, au 
determinat autorităţile locale din 
Valea Jiului să caute şi alte 
soluţii pentru această problemă. 
Din fericire, o posibilă soluţie a 
venit de la senatorul UNPR 
Haralambie Vochiţoiu, care a 
găsit un consorţiu de firme din 
Italia dispus să investească 
într-un proiect care vizează 
construirea unei uzine de 
distrugere a deşeurilor prin 
ardere completă.   
 
Săptămâna trecută, la iniţiativa 
senatorului Haralambie 
Vochiţoiu, reprezentanţii celor 
şase administraţii locale din 
Valea Jiului s-au întâlnit, într-o 
primă rundă de discuţii pe 
marginea acesteui subiect, 
discuţii la care au luat parte şi 
reprezentanţii firmei Steel 
Management Corporation din 
Italia. La întâlnire au participat: 
primarul oraşului Petrila, Ilie 
Păducel împruenă cu  
administratorul public al 
oraşului Petrila, Ciprian  Preda 
şi directorul societăţii de 
gospodărire, Vasile Costache; 
viceprimarul municipiului 
Petroșani, Florin Nicolae; 
primarul oraşului Aninoasa, 
domnul Nicolae Dunca; 
primarul municipiului Vulcan, 
domnul Gheorghe Ile; primarul 
oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu; reprezentanţi ai 
Primăriei municipiului Lupeni,  
Gheorghe Mogoş, Marius Băloi 
şi Miron Cocotă. Delegaţia 
firmei italiene Steel 
Management Corporation a fost 
condusă de domnul Marco 
Elisei. 

În urma  dialogului cu 
investitorii din Italia, partea 
română a convenit că trebuie 
identificat cadrul legal în care 
va putea funcţiona acest sistem 
de management al deşeurilor în 
zona de sud a judeţului 
Hunedoara. 
 
„Este şi oportun şi obligatoriu 
să ne gândim la alternative 
reale, bazate pe criterii 
economice, la îndemâna 
locuitorilor din Valea Jiului. 
Într-un context în care bugetul 
unei familii nu asigura un nivel 
ridicat de trai, suntem obligaţi 

să luăm în calcul ca serviciile 
comunitare să fie accesibile 
fiecărui locuitor. Pentru că altfel 
blocajul economic, şi pe 
orizonatlă şi pe verticală, nu va 
putea fi evitat. După un preţ 
exagerat de mare la apa 
potabilă oamenii nu vor putea 
suporta şi o taxă mare la gunoi. 
Şi atunci ce vom face? Cum 
vom gestiona problema? De 
aceea căutăm soluţii”, a 
declarat senatorul Haralambie 
Vochiţoiu. 
 
Primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile spune, la rândul 

său, că orice soluţie alternativă 
care aduce un câştig pentru 
comunitate şi scuteşte cetăţenii 
de costuri, este binevenită şi 
merită susţinută. 
“Managementul valorificării 
deşeurilor din Vale revine în 
discuţii. Eu sper să găsim la 
nivelul tuturor administraţiilor 
din zona noastră, soluţia 
alternativă care poate aduce un 
câştig pentru comunitate şi 
scuteşte cetăţenii de costuri 
suplimentare. Continui să cred 
că această abordare este 
realistă, aplicabilă şi ca atare 
merită susţinută”, a declarat 
Gheorghe Ile. 
 
Reprezentanţii investitorilor 
italieni au căzut la un acord de 
principiu cu reprezentanţii 
comunităţilor locale din Valea 
Jiului cu privire la acest proiect, 
urmând ca, în perioada 
următoare, să fie studiate 
detaliile premergătoare obţinerii 
acordurilor necesare pentru 
implementarea efectivă a 
acestui proiect.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 
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Figură emblematică a momârlănimii din 
Valea Jiului, distinsul doctor Dumitru 
Gălăţan Jieţ al fost, în această săptămână,  
cel de-al 58-lea laureat al proiectului 
“Premianţii fără premiu”. 
 
Premiantul de sâmbătă al campaniei civice 
care are loc, la fiecare sfârşit de 
săptămână, în Deva, la iniţiativa 
jurnalistului hunedorean Dan Terteci, cu 
scopul de a-i răsplăti simbolic pe oamenii 
de valoare ai judeţului Hunedoara, este 
scriitor, autor a zeci de volume de carte 
dedicate descoperirii şi promovării culturii şi 
tradiţiei momârlanilor, băştinaşii Văii Jiului. 
Profesorul Dumitru Gălăţan Jieţ, laureat şi 
în acest an al unui alt premiu de excepţie 
(“Premisul Exclusiv pentru întreaga carieră 
literară”) le-a vorbit hunedorenilor care au 
răspuns invitaţiei de a veni să-l întâlnească, 
în centrul municipiului reşedinţă de judeţ, 
lângă statuia lui Decebal.  
 
Ca de fiecare dată, Dumitru Gălăţan Jieţ  
şi-a arătat preţuirea faţă de munca sa 
despre oamenii dragi lui, din satul 
momârlănesc. „Am început cu prima carte 
abia în anul 2005, despre tradiţiile şi 
obiceiurile în satele din estul Văii Jiului. A 
fost o carte bine primită, iar confraţii scriitori 
m-au îndrumat să scriu mai multe despre 
această zonă. Soţia îmi spusese că am 
cam scris tot în carte şi mă întreba ce mai 
pot relata despre tradiţiile şi oamenii din 
Valea Jiului, despre momârlani. Am 
continuat să scriu, iar până în prezent am 
ajuns la 18 volume dedicate Văii Jiului, 
momârlanilor, tradiţiilor vechi, cercetării 
etnigrafice”, a spus  Dumitru Gălăţan Jieţ. 
 

„Când vine vorba de cărţile sale în care a 
pus tot ce ştia despre momârlani, Dumitru 
Gălăţan lasă deoparte tonul nostalgic şi 
vorbeşte ca unul care a făcut din etnologie 
o a doua profesie. A scris, sistematic, 
despre satul momârlănesc şi a încheiat un 
ciclu care aduce în faţa cititorilor obiceiurile 
naşterii, ale nunţii şi ale înmormântării, iar 
cărţile sale au ajuns să fie citate de către 
specialiştii reputaţi în domeniu şi asta 
pentru că o asemenea cercetare temeinică 
nu s-a mai făcut de foarte multă vreme. 
Acest om este o adevărată enciclopedie, o 
„bogăţie” întinsă pe ani de muncă 
sârguincioasă”, a declarat şi Dan Terteci, 
iniţiatorul proiectului “Premianţii fără 
premiu”, vorbinmd despre de pe acum 
celebrul etnolog din Valea Jiului. 
 

Lucian ISPAS 

Doctorul expert în istoria momârlanilor, al 58-lea premiant 
fără premiu al judeţului Hunedoara 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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Salarii nesimţite în 2014, faliment sigur în 2015 la Complexul 
Energetic Hunedoara 
Nu mai este un secret pentru nimeni că, în 
prezent, Complexul Energetic Hunedoara 
este la marginea prăpastiei. Decizia de 
schimbare a conducătorilor acestuia, deşi 
absolut necesară şi justificată, vine cu 
întârziere.  
 
Ceea ce este însă strigător la cer este 
faptul că, în cei 3 ani în care a funcţionat 
pe piaţa energetică din România, 
activitatea CEH a fost foarte prost 
gestionată de conducători preocupaţi mai 
mult de propriul lor venit decât de 
managementul companiei. Drepăt dovadă 
a acestei afirmaţii stă faptul că, spre 
exemplu, numai în anul 2014, şefii din 
conducerea CEH au încasat salarii care 
depasesc 8 miliarde de lei vechi. Iata cine 
sunt cei care au incasat salarii nesimtite la 
CEH: 
- AUREL NICULESCU, director general: 
salariul de bază al acestuia a fost de peste 
200 de milioane de lei vechi lunar, la 
care se adăugau şi indemnizatiile pentru 
participarea la Consiliul de administratiei, in 
suma de 26 milioane de lei vechi lunar. 
- NICOLAE DRAGOI, director general 
adjunct: salariul de bază al acestuia a fost, 
în 2014, de peste100 de milioane de lei 
vechi lunar, la care se adaugă sporurile 
(cu menţiunea ca activitatea „de bază” a 
domnului director Dragoi era Hotelul Onix 
şi coordonarea femeilor de serviciu de la 
sediul companiei).  
- SORIN MANGU, administrator special: 
deşi rolul acestuia era doar de supervizor 
al plătilor efectuate de CEH, acesta a 
încasat lunar de la Complex peste 100 de 
milioane de lei vechi.  
- ION STAMIN PURCARU, preşedinte al 
Consiliului de Administratie al CEH a 

avut o indemnizaţie lunară de 26 milioane 
de lei vechi.  
- MIHAELA PREDA, reprezentant al 
Ministerului Energiei în Consiliul de 
Administraţie al CEH avea o indemnizaţie 
de 26 milioane de lei lunar. 
- ELENA POPESCU, reprezentant al 
Ministerului Energiei în Consiliul de 
Administraţie al CEH avea o indemnizaţie 
de 26 milioane de lei lunar. 
- OVIDIU DEMETRESCU, reprezentant al 
Ministerului Energiei în Consiliul de 
Administraţie al CEH avea o indemnizaţie 
de 26 milioane de lei lunar. 
- ALEXANDRU UNTESCU, reprezentant 
al Ministerului Energiei în Consiliul de 
Administraţie al CEH avea o indemnizaţie 
de 26 milioane de lei lunar. 
 
În tot acest timp, directorii de la cele două 
termocentrale, Mintia şi Paroşeni, care 
produc în mod efectiv sursele financiare 
ale CEH, Doru Vişan şi Aurel Nicula, au 
fost remuneraţi cu un salariu lunar de 80 
de milioane de lei.  

Ceea ce este însa şi mai grav în ceea ce 
priveşte raportul salarizare-performanţă înb 
cazul şefilor din Complexul Energetic 
Hunedoara este că, pentru aceste salarii 
de-a dreptul nesimţite, aceştia nu doar că 
nu au performat din punct de vedere 
managerial, dar au reuşit chiar 
contraperformanţa de a aduce compania 
într-o situaţie dezastruoasă, confirmată de 
rezultatele financiare ale acesteia. Spre 
exemplu, numai în anul 2014, CEH a 
înregistrat datorii totale de peste 3.000 de 
miliarde de lei vechi, respectiv 1670 de 
miliarde de lei vechi către furnizori, la 
acestea adăugându-se alte 1320 
miliarde lei vechi catre bugetele statului. 
Cu aceste datorii, CEH se situează, după 
doar câţiva ani de activitate, pe un ruşinos 
locul 3 în topul marilor datornici la stat şi, 
fără îndoială, pe un dezonorat loc pe 
podiumul celor mai mari datornici către 
furnizori şi partenerii de afaceri din 
România. 

 
Lucian ISPAS 
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• UNPR a rămas fără drept de conducere în Valea 
Jiului; 

• Şeful Casei Judeţene de Pensii face audienţe în 
Valea Jiului; 

• Salarii nesimţite în 21014, falioment sigur în 2015 
la Complexul Energetic Hunedoara; 

• Motivul incredibil pentru care un tânăr din Lupeni 
a încercat să-şi omoare tatăl; 

• Elena Udrea faţă în faţă cu denunţătorii din 
dosarul “Gala Bute”; 

• Postul de deputat al Monicăi Iacob Ridzi a fost 
vacantat; 

• Liderii minerilor învaţă tehnici moderne de 
negociere; 

• Un preot din Petroşani l-a condus pe ultimul drum 
pe părintele Arsenie Boca; 

• S-a stabilit un nou termen de judecată în recursul 
fostului manager al Spitalului din Lupeni; 

• Bătaie lângă o şcoaklă, oprită de jandarmi; 
• Billa 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 

Anunţ public 
SC APA SERV VALEA JIULUI SA 
Petroşani, anunţă publicul interesat că, 
în calitate de titulară a proiectului 
“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul 
Hunedoara (Valea Jiului) - economii” 
va depune documentaţia tehnică în 
vederea obţinerii avizului modificator al 
avizului de gospodărire a apelor pentru 
obiectivul amintit.  
 
Informaţii se pot obţine de la sediul SC 
Apa Serv Valea Jiului SA  Petroşani, în 
Petroşani, str. Cuza Vodă nr. 23, de 
luni până joi, între orele 7-15. 
 
Eventualele sesizări şi reclamaţii pot fi 
depuse în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data afişării anunţului. 
 

Conducerea  
SC Apa Serv Valea Jiului SA 

Vă informăm că următorul număr 
al ediţiei printate a publicaţiei 
AFACERI ÎN VALEA JIULUI va 
apărea luni, 6 aprilie 2015.  
 
Ne puteţi însă regăsi zilnic, cu 
informaţii de calitate, în ediţia 
electornică, pe 
www.afacerivj.wordpress.com. 
 
Multumim pentru înţelegere. 

Important ! 

www.press-media.ro 
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Studiu:  

Cât de educată este populaţia din Valea Jiului ? 
Un  studiu elaborat de Daniel 
Stepan la nivelul Văii Jiului,  prin 
prelucrarea informaţiilor furnizate 
de Institutul Naţional de Statristică 
scoate la lumină nivelul de 
pregăteire al populaţiei din Valea 
Jiului. 
 
Potrivit cifrelor statistice de la 
ultimul recensământ al populaţiei, 
situaţia se prezintă astfel: 
- 12,17% (13.205 persoane) au 
absolvit o instituţie de învăţământ 
superior, din care 1,84% (1.993 
persoane) au studii universitare de 
masterat şi doctorat iar 10,33% 
(11.212 persoane) au studii 
universitare de licenţă.  
- 3,46% (3.753 persoane) au 
absolvit o formă de învăţământ 
post-liceal şi de maiştri. 
- 69,89% (75.835 persoane) au 
absolvit o formă de învăţământ 
secundar, din care 27,05% (29.347 
persoane) au absolvit învăţământul 
liceal, 15,02% (16.298 persoane) 
au terminat o formă de învăţământ 
profesional şi de ucenici iar 
27,82% (30.190 persoane) au 
finalizat doar studiile gimnaziale. 
- 12,60% (13.667 persoane) au 
absolvit învăţământul primar; 
-1,88% (2.042 persoane) sunt fără 
şcoală absolvită, din care 0,63% 
(685 persoane) sunt persoane 
analfabete şi 1,25% (1.357 
persoane) sunt semianalfabeţi care 
nu ştiu să scrie, doar să citească. 
 
Ca şi particularităţi, municipiul 
Petroşani este unitatea 
administrativ-teritorială cu cea mai 
mare pondere a populaţiei cu studii 
superioare 20,17% (studii 
universitare de masterat şi doctorat 

3,08%, ţi studii universitare de 
licenţă 17,09%), la polul opus 
aflându-se orașul Aninoasa cu 
5,94% (studii universitare de 
masterat şi doctorat 0,65%, şi 
studii universitare de licenţă 
5,29%). Tot oraşul Aninoasa este 
UAT-ul cu cel mai mare procent de 
persoane analfabete 1,45%, în 
timp ce oraşul Petrila ocupă locul I 
doar la categoria persoanelor 
semianalfabete care nu ştiu să 
scrie, doar să citească (1,43%). 
Municipiul Vulcan se poate lăuda 
cu locul fruntaş la categoriile 
persoanelor ce au studii 
profesionale şi de ucenici )
17,36%), precum şi a celor ce au 
doar studii primare (14,30%), în 
timp ce municipiul Lupeni 
excelează doar în ceea ce priveşte 
ponderea persoanelor cu studii 
liceale )29,99%). 
 
În funcţie de nivelul de educaţie, 
populaţia din cele 3 municipii şi 
cele 3 oraşe ale Văii Jiului este 
distribuită după cum curmează: 
- Municipiul Vulcan:  
I. studii universitare de masterat şi 
doctorat: 1,56% (337 pers.); 
II. studii universitare de licenţă: 
7,92% (1.708 pers.); 
III. învăţământ post-liceal şi de 
maiştri: 3,14% (676 pers.); 
IV. învăţământ liceal: 25,65% 
(5.530 pers.); 
V. învăţământ profesional şi de 
ucenici: 17, 36% (3.744 pers.); 
VI. învăţământ secundar gimnazial: 
27,82% (5.999 pers.); 
VII. învăţământ primar: 14,30% 
(3.083 pers.); 
VIII. Persoane semianalfabete care 
nu ştiu să scrie, doar să citească: 

1,34% (289 pers.); 
IX. Persoane analfabete: 0,91% 
(196 pers.). 
- Municipiul Lupeni:  
I. studii universitare de masterat şi 
doctorat: 1,10% (232 pers.); 
II. studii universitare de licenţă: 
7,39% (1.559 pers.); 
III. învăţământ post-liceal şi de 
maiştri: 3,75% (792 pers.); 
IV. învăţământ liceal: 29,99% 
(6.330 pers.); 
V. învăţământ profesional şi de 
ucenici: 14, 57% (3.076 pers.); 
VI. învăţământ secundar gimnazial: 
27,92% (5.893 pers.); 
VII. învăţământ primar: 13,32% 
(2.812 pers.); 
VIII. Persoane semianalfabete care 
nu ştiu să scrie, doar să citească: 
1,23% (259 pers.); 
IX. Persoane analfabete: 0,73% 
(155 pers.). 
- Municipiul Petroşani: 
I. studii universitare de masterat şi 
doctorat: 3,08% (1.035 pers.); 
II. studii universitare de licenţă: 
17,09% (5.740 pers.); 
III. învăţământ post-liceal și de 
maiștri: 4,47% (1.502 pers.); 
IV. învăţământ liceal: 27,25% 
(9.153 pers.); 
V. învăţământ profesional şi de 
ucenici: 12, 68% (4.260 pers.); 
VI. învățământ secundar gimnazial: 
23,51% (7.895 pers.); 
VII. învățământ primar: 10,40% 
(3.494 pers.); 
VIII. Persoane semianalfabete care 
nu ştiu să scrie, doar să citească: 
1,11% (374 pers.); 
IX. Persoane analfabete: 0,40% 
(135 pers.). 
- Oraşul Aninoasa: 
I. studii universitare de masterat şi 

doctorat: 0,65% (25 pers.); 
II. studii universitare de licenţă: 
5,29% (205 pers.); 
III. învăţământ post-liceal şi de 
maiştri: 1,68% (65 pers.); 
IV. învăţământ liceal: 22,90% (887 
pers.); 
V. învăţământ profesional şi de 
ucenici: 15,05% (583 pers.); 
VI. învăţământ secundar gimnazial: 
37,82% (1.465 pers.); 
VII. învăţământ primar: 14,22% 
(551 pers.); 
VIII. Persoane semianalfabete care 
nu ştiu să scrie, doar să citească: 
0,96% (37 pers.); 
IX. Persoane analfabete: 1,45% 
(56 pers.). 
- Oraşul Petrila: 
I. studii universitare de masterat şi 
doctorat: 1,36% (278 pers.); 
II. studii universitare de licenţă: 
7,39% (1.505 pers.); 
III. învățământ post-liceal şi de 
maiştri: 2,68% (546 pers.); 
IV. învăţământ liceal: 26,49% 
(5.397 pers.); 
V. învățământ profesional şi de 
ucenici: 16, 47% (3.354 pers.); 
VI. învăţământ secundar gimnazial: 
30,48% (6.209 pers.); 
VII. învăţământ primar: 13,22% 
(2.692 pers.); 
VIII. Persoane semianalfabete care 
nu ştiu să scrie, doar să citească: 
1,43% (291 pers.); 
IX. Persoane analfabete: 0,48% 
(98 pers.). 
- Oraşul Uricani: 
I. studii universitare de masterat şi 
doctorat: 1,08% (86 pers.); 
II. studii universitare de licenţă: 
6,19% (495 pers.); 
III. învățământ post-liceal şi de 
maiştri: 2,15% (172 pers.); 
IV. învățământ liceal: 25,63% 
(2.050 pers.); 
V. învăţământ profesional şi de 
ucenici: 16, 01% (1.281 pers.); 
VI. învăţământ secundar gimnazial: 
34,11% (2.729 pers.); 
VII. învățământ primar: 12,94% 
(1.035 pers.); 
VIII. Persoane semianalfabete care 
nu știu să scrie, doar să citească: 
1,34% (107 pers.); 
IX. Persoane analfabete: 0,56% 
(45 pers.). 
 

Lucian ISPAS 
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Puţine sunt pe pământ locurile capabile  
să-ţi zdruncine sufletul şi să-ţi stârnească 
emoţiile aşa cum se întâmplă în inima 
străvechii civilizaţii a dacilor, la  
Sarmizegetusa Regia. La prima vedere, 
osteneala de a străbate mai bine de 16 
kilometri, dincolo de platoul Costeşti din  
co-muna hunedoreană Orăştioara, pe un 
drum pietruit, deşi întreţinut, pe alocuri  
totuşi greu practicabil, doar pentru “nişte 
pietre”, pare o aventură fără sens. Acolo 
sus însă, între sanctuarele dacilor, pietrele 
“vorbesc” despre cultura unei civilizaţii  
despre care părintele istoriei, Herodot, 
spune că-i reprezintă pe “cei mai harnici, 
mai viteji şi mai drepţi dintre traci.” 
 
Or tocmai despre hărnicia şi înţelepciunea 
dacilor stau mărturie sanctuarele 
descoperite la Sarmizegetusa Regia,  
vechea Capitală a Daciei lui Burebista şi 
Decebal, conducătorii unui popor din ale 
cărui seminţii ne tragem nu doar noi,  
românii, ci din care se revendică a fi şi  
germanii, spaniolii, bulgarii şi alte naţii  
europene.  
 
Până la 1920, când au început săpăturile 
arheologice în arealul străvechilor cetăţi 
dacice, despre istoria acestora vorbeau 
doar vestigiile romane (Columna lui  
Traian, Capitala Daciei Romane - Ulpia 
Traiana etc.). Încă mulţi dintre turiştii care 
vizitează ruinele de la Sarmisegetuza 
(lângă Haţeg) sunt convinşi că acestea 
sunt ruinele vechii Capitale a Daciei.  
 
Cu toate acestea, încă din cele mai vechi 
scrieri istorice se ştia că dacii aveau  
fortificaţii magistrale în Munţii Orăştiei. 
Istoricul Dio Cassius consemna despre 
daci că îşi zideau munţii. Multă vreme, 
acest lucru a fost considerat doar o  
metaforă. În anul 1920 însă, primele  
săpături arheologice în zona Munţilor 
Orăştiei, la Grădiştea Muncelului, scot la 
iveală şi primele vestigii ale adevăratei  
civilizaţii dacice, care confirmă scrierile lui 
Dio Cassius potrivit căruia “dacii îşi zideau 
munţii”. Nu doar descoperirea imenselor 
blocuri de piatră şi a ruinelor sanctuarelor 

de la Sarmizegetusa Regia, ci şi  
descoperirea celorlalte 6 cetăţi dacice din 
Munţii Orăştiei (Costeşti - capitala statului 
dac sub Burebista, Blidaru; Piatra Roşie, 
Băniţa, Feţele Albe, Căpâlna) confirmă că 
în jurul muntelui Şureanu (considerat  
muntele sfânt al dacilor, aşa numitul  
Kogaion) se găsea centrul unei civilizaţii 
fascinante.  
 
Specialiştii care le-au cercetat, compară 
urmele civilizaţiei dacice descoperite în 
Munţii Orăştiei cu cele ale altor străvechi 
civilizaţii antice şi preantice: egipteană,  
mayaşă ori greacă. Cum ar putea fi altfel 
din moment ce descoperirile făcute până în 
prezent în zona Sarmizegetusa Regia (mai 
puţin de 10% din suprafaţa pe care se  
estimează că ar fi fost construită Capitala 
Daciei !) atestă că aceştia dispuneau, la 
peste 1000 de metri altitudine, de drumuri 
bătute în piatră, de ziduri circulare de 
apărare formate din blocuri de piatră de 3 
tone, aduse din carierele de la Călan şi 
Uroi (adică de la câteva zeci de kilometri 
depărtare), de un sistem de canalizare 
construit din piatră cioplită, de un ingenios 

sistem de colectare a apei într-un imens 
bazin de argint şi de o aducţiune a acesteia 
în mijlocul cetăţii prin conducte de  
ceramică, de imense depozite de cereale şi 
alimente, precum şi de impresionante 
sanctuare, având nu doar un rol religios, ci 
fiind totdată un centru ştiinţific extrem de 
bine dezvoltat. Asemeni misterului  
construcţiei piramidelor egiptene, este încă 
un mister modul în care au fost  
transportate uriaşele blocuri de piatră, sus 
în munte, pentru construcţia cetăţii de la 
Sarmizegetusa Regia. 
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La Sarmizegetusa Regia, principalale 
vestigii ale surprinzătoarei civilizaţii 
dacice, descoperite şi restaurate sunt, 
în prezent, sanctuarele: 7 la număr 
(patru sanctuare rectangulare din  
calcar şi andezit, două sanctuare  
circulare şi un disc solar). Emblema 
centrală a acestora, poate cel mai 
cunoscut monument dacic din toate 
timpurile, este marele sanctuar  
circular.  
 
Considerat templu al marelui înţelept 
al dacilor, Deceneu, despre care se 
spune că ar fi fost discipol al marilor 
matematicieni greci ai timpului, tempul 
sacru este, în egală măsură, un  
impresionant calendar. El este  
construit din trei cercuri concentrice, 
având în mijloc o formaţiune în formă 
de potcoavă. Acest sanctuar a fost şi 
subiect al multor supoziţii, controverse 
şi mistere. Poveştile oamenilor locului 
spun că, în centrul sanctuarului, acolo 
unde, în urmă cu peste 2000 de ani 
era locul pe care stătea marele 
înţelept al dacilor, pământul e sacru. 
Paznicii cetăţenii spun că niciodată 
prin această “potcoavă” nu se  
încumetă să intre vreun animal şi nici 
deasupra acesteia, în văzduh, nu 
zboară vreo pasăre. Mulţi oameni vin 
aici să se roage, considerând locul 
drept unul sfânt. Marele Sanctuar este 
asemănat de specialişti cu un alt 
ansamblu monumental al începuturilor 
civilizaţiei omeneşti: Stonehange din 
Marea Britanie. De altfel, un alt obiect 
descoperit la Sarmizegetusa Regia, 
un vas cioplit în piatră (“oul din  
Delphi”), în care apa formează o 

oglindă a cerului, este similar  
astrolabului găsit la Stonehange, în 
Marea Britanie. Pe de altă parte însă, 
există şi păreri care spun că Marele 
Sanctuar nu este decât o închipuire a 
regizorului Gheorghe Vitanidis care a 
turnat, în aceste locuri, celebra 
peliculă “Burebista”. Santuarele şi, 
mai ales, marele disc solar din  
andezit, dar şi o serie de alte 
“coincidenţe”, dovedesc însă cât se 
poate de clar că dacii stăpâneau  
tainele ştiinţelor, ale atronomiei şi  
geometriei, la fel de bine cum 
stăpâneau arta războiului dar şi  
meşteşugul agriculturii sau apicultura 
ori viticultura.  
 
Încet, dar sigur, adevărata istorie a 
dacilor, adevărata civilizaţie a “celui 
mai harnic, viteaz şi înţelept popor 
dintre traci” se redescoperă cu fiecare 
nouă piatră scoasă la lumină la  
Sarmizegetusa Regia. Un loc inclus 
pe harta patrimoniului universal 
UNESCO, un loc comparabil cu cel al 
piramidelor egiptene, al Pantheonului 
grecesc sau al ansamblului de la 
Salisbury dar, cu toate acestea, încă 
prea puţin exploatat, din punct de  
vedere turistic, de România. Cu toate 
acestea, Sarmizegestusa Regia 
rămâne un loc demn de atenţia  
fiecăruia dintre noi, atât prin  
frumuseţea naturală a locurilor, cât şi 
prin importanţa ansamblului  
arhitectornic descoperit până acum. 
Dar mai ales, rămâne un loc în care 
chemarea străbunilor este mai  
puternică decât oriunde altundeva.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Unii reuşesc prin 
valoare, dar cei mai 
mulţi prin tupeu !” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un şoarece alergat de o pisică intră 
înnebunit într-un grajd. Dă aici de o 
vacă: 
- Vaco,vaco, ascunde-mă repede, te 
rog! 
- Unde să te ascund, măi şoricelule? 
Îi vine vacii o idee şi se balegă pe 
şoarece. Intră pisica: 
- Vaco, zi-mi repede unde e 
nenorocitul ăla de şoarece! 
- Nu am văzut nici un şoarece, dar 
dacă vrei, uita-te şi tu p-aici. 
Se uită pisica prin zonă şi vede codiţa 
şoricelului iesind din grămada de 
balegă. Îl scoate de acolo şi îl 
mănâncă. 
Morala 1: Nu oricine te bagă în rahat îţi 
vrea răul. 
Morala 2: Nu oricine te scoate din 
rahat îţi vrea binele. 
Morala 3: Dacă tot te bagi în rahat, 
măcar bagă-te de tot.  
*** 
Ai auzit măi Vasile că mâine o să fie 

eclipsă de soare? 
- Taci naibii din gură şi vorbeşte mai 
încet, că te aude nevastă-mea! 
- Păi, şi ce dacă aude?  
- Asta e în stare să-şi mai cumpere o 
rochie nouă, pentru ocazia asta 
"specială"... 
*** 
După ce i-a născut soţia, un bărbat o 
întreabă pe doctoriţă: 
- Şi cam peste cât timp credeţi că o să 
putem face dragoste ? 
- Cam în 20 de minute ies din serviciul 
de gardă. Mă puteţi aştepta la maşină, 
în parcare - răspunde doctoriţa. 
*** 
Cel mai bun sot e cel care, ajuns 
acasa seara, isi gaseste nevasta in pat 
cu amantul, se baga si el in pat si 
zice:  
- Continuati!  
Cel mai bun amant e cel care poate sa 
continue!  
*** 

De multe ori, din diverse motive 
de sănătate sau de frumuseţe, 
oamenii aleg să-ţi schimbe total 
modul de alimentaţie. Deşi mulţi 
specialişti sunt împotriva unui 
tip de alimentaţie bazat  numai 
pe produse de origine vegetală, 
cei care adoptă un asemenea 
regim sunt de părere că regimul 
adoptat le-a schimbat total 
viaţa. O categorie aparte din 
“vegetarieni” sunt raw veganii. 
 
Denumirea “raw vegan” sau 
“raw food” înseamnă 
alimentaţia vegană făra foc 
(vegan = fără ingrediente de 
origine animală ci doar 
vegetală), în care alimentele de 
bază sunt leguminoasele, mai 
ales cele verzi, germenii şi 
vlăstarii, seminţele şi sâmburii, 

fructele şi algele marine. Cei 
mai mulţi oameni când spun 
“raw”, adică “crud”, se gâdesc 
la salate goale. Ceea ce aceştia 
nu ştiu este faptul că în ultima 
perioadă a apărut o adevărată 
cultură gastronomică “raw 
vegane” şi că bucătari faimoşi 
prepară fără foc adevărate 
festinuri culinare. Poate nu tre-
buie să ne schimbăm în totali-
tate obiceiurile culinare, dar nu 
strică ca măcar o masă pe zi să 
fie înlocuită cu hrană vie, fără 
coacere sau fierbere.Nu avem 
nevoie decât de puţină voinţă şi 
multă imaginaţie pentru prepa-
rarea reţetelor raw vegan şi 
vom primi în schimb o porţie 
zdravănă de sănătate. 
 
De o reţetă “dulce”  din această 

categorie am fost cu adevărat 
cucerită. Este o reţetă de 
ciocolată super gustoasă şi 
super sănătoasă. Pentru 
preparare avem nevoie de un 
blender în care să mixăm două 
banane, 200 grame merişoare 
deshidratate, 100 grame goji, 
100 grame pudră de roşcoave 
( pudră carob), un borcan unt 
de arahide şi 3 linguri miere. 
Toate ingredientele de mai sus 

se amestecă bine şi se toarnă 
în forme de silicon. Se dau la 
rece în frigider pentru câteva 
ore, după care se pot consuma. 
Bucăţile de “ciocolată” au un 
gust divin şi pot face faţă 
oricărei ciocolaterii cu renume. 
La preparatea acestei reţete se 
poate folosi în loc de pudra de 
roşcoave cacao, la care se 
poate adaugă şi puţin lapte de 
migdale. Poftă bună! 

 

Dulciuri  
raw vegan 

Calea succesului 
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La Vulcan s-a deschis  
Şcoala autocunoaşterii 

Şcoala Autocunoaşterii, aşa se intitulează proiectul pe 
care asociaţia “Eu şi Tu pentru Vulcan” îl dedică, în mod 
voluntar, în primul rând tinerilor din această localitate. La 
cursuri sunt însă binevenite şi alte persoane, “lecţiile” 
fiind structurate pe informaţii diverse legate de cine 
suntem şi cum anume putem face faţă stressului cotidian 
pentru a putea avea o viaţă trăită plenar. 
 
Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, “Şcoala 
Autocunoaşterii” este un proiect orientat către cultivarea 
aptitudinilor care să permită trezirea atitudinilor necesare 
unei vieţi armonioase şi încununate de succes, printr-o 
mai bună cunoaştere personală pusă în slujba fiecăruia 
şi a celorlalţi. 
 
Întâlnirea pilot în cadrul acestui proiect s-a derulat la 
finele săptămânii trecute, cu participarea unui grup de 
elevi ai Colegiului Tehnic Mihai Viteazul, cărora le-a fost 
prezentat felul în care este structurat proiectul, ce anume 
le oferă participarea la modulele de cursuri create în 
cadrul acestuia şi care sunt beneficiile prezenţei lor atât 
în cadrul cursurilor cât şi la celelalte activităţi ale 
asociației vulcănene. 
 

Lucian ISPAS 

“Primăvara în culori” la galeria  
de artă din Lupeni 
Galeria de Artă ,,IOSIF 
TELLMANN’’ din 
Lupeni găzduieşte în 
această perioadă, 
expoziţia intitulată 
sugestiv “Primăvara în 
culori”. Lucrările 
expuse, realizate în 
creion colorat, carioca, 
acuarelă sau în tehnica 
colajului reprezintă 
peisaje de primăvară, 
flori, păsări, copii fericiţi 
la sosirea acestui 
anotimp. Nu lipsesc 
felicitările sau lucrările 
dedicate sărbătorilor 
pascale, care se 
apropie. 
 
Cele peste 80 de 
exponate ale expoziţiei 
sunt realizate de elevii 
claselor I-IV, de la 
Liceul Teoretic “Mircea 
Eliade”, structură 
Şcoala Gimnazială Nr.2 
Lupeni, sub atenta 
îndrumare a doamnelor 
învăţătoare Violeta 
Haranguş, Gabriela 
Babanaş, Anca 
Nechita, Lucia Pogan, 
Georgeta Macarie, 

Florica Catalin, Elena 
Duleanţu, Camelia 
Chinez, Zina Albulescu.  
 
La vernisajul expoziţiei 
“Primăvara în culori” au 
participat elevi, cadre 
didactice, părinţi, 
bunici. Expoziţia poate 
fi vizitată până în luna 
aprilie.  
 
Pentru iubitorii de artă 
plastică menţionăm că, 
în această perioadă, 
pot viziona şi expoziţia 
colectivă “Paleta 60”, 
cuprinzând lucrări ale 
membrilor asociaţiei 

cultural-artistice din 
Lupeni, expoziţie 
expusă pe simezele de 
la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean din Deva. 
 

Antoneta DUBAN 

“Ne învaţă şcoala să colectăm selectiv” 

O nouă ediţie a 
proiectului educaţional 
“Ne învaţă şcoala să 
colectăm selectiv” 
demarează pe 24 
martie la Vulcan. 
Proiectul are drept 
scop promovarea 
efectelor benefice ale 
colectării selective a 

deşeurilor şi educarea 
elevilor de la şcolile 
gimnaziale de pe raza 
localităţii în acest sens.  
 
Evenimentul prilejuit de 
lansarea proiectului va 
avea loc marţi, 24 
martie 2015 ora 10,00 
(la sala de sport din 

municipiul Vulcan) este 
organizat de societatea 
locală de salubritate 
SC Pregoterm SA, în 
parteneriat cu Eco 
Rom Ambalaje, 
Primăria şi Consiliul 
local Vulcan, Primăria 
şi Consiliul local 
Aninoasa şi şcolile 
gimnaziale din Vulcan. 
La deschiderea 
proiectului educaţional 
vor participa şi 
reprezentanţi ai  
ANRSC Deva, Agenţiei 
de Protecţie a Mediului 
Deva, Inspectoratului 
Şcolar Judeţean şi ai 
Gărzii Naţionale de 
Mediu.  
 

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

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

culinare din bucătăria românească şi 
internaţională,  

alături de produse gourmet. 
 

Vă aşteptăm ! 

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

TOMA COCONEA se pregăteşte pentru o 
nouă participare în cea mai grea cursă de 

anduranţă din lume, “Red Bull X-Apls” 

Temerarul sportiv petroşănean Toma 
Coconea se pregăteşte pentru a 
şaptea participare în cea mai dificilă 
cursă de anduranţă din lume, Red Bull 
X-Alps, pe un traseu de 1.038 km, se 
arată într-un comunicat remis 
Agerpres.  
 
Coconea, prezent la toate ediţiile de 
până acum, s-a clasat de două ori pe 
locul secund în cea mai dificilă cursă 
de anduranţă din lume, în care 
participanţii trebuie să străbată pe jos 
sau în aer cu parapanta circa 1.000 
de kilometri prin Munții Alpi, de la 
Salzburg până în Monaco, în cel mai 
rapid timp posibil. Cursa începe în 
Salzburg, apoi se îndreaptă spre est, 
din masivul Gaisberg spre Dachstein, 
de pe pantele căruia sportivii se 
lansează în lunga călătorie spre mare. 
 
În 2013, participanţii au reuşit să 
acopere sute de kilometri într-un 
singur zbor prin valea Pinzgau, 
datorită condițiilor de zbor care au fost 
foarte favorabile. Anul acesta, traseul 
este prin nord, unde terenul este mult 
mai complicat pentru zbor. Red Bull 
X-Alps 2015 vine cu un nou traseu, un 
prolog de o zi în regiunea austriacă 
Salzkammergut şi reguli diferite, iar 
organizatorii au anunţat că aceasta va 
fi cea mai dificilă ediţie de până acum.  
 
Participanții au misiunea de a străbate 
şase ţări şi cei mai înalţi munţi din 
Europa, pornind din oraşul Salzburg 

din Austria, până în Monaco, 
principatul aşezat pe coasta 
Mediteranei. 
 
Prologul, programat pentru data de 2 
iulie 2015, va fi o cursă dură de 
alergare, căţărare şi zbor prin peisajul 
montan. Pentru prima dată, toţi 
sportivii vor fi concentraţi într-o 
singura zonă, startul şi finişul fiind în 
acelaşi loc, respectiv în locsalitatea 
Fuschl am See. Toate coordonatele 
promit fanilor un spectacol autentic, o 
competiţie captivantă şi un preambul 
al acţiunii pline de adrenalina ce 
urmează. Câştigătorii prologului vor 
avea parte de câteva avantaje majore. 
Primii trei sportivi care vor trece linia 
de finiş vor primi un avantaj de cinci 
minute la startul cursei principale, pe 
5 iulie. De asemenea, vor primi un 
''Led Lenser Nightpass'' adiţional, 
pentru continuarea călătoriei pe 
parcursul nopţii. 
 
Traseul “Red Bull X-Apls” din 2015 
are o distanţă în linie dreaptă de 
1.038 km, cu doar câţiva kilometri mai 
mult faţă de traseul din 2013, dar 
punctele comune se cam încheie aici. 
Cursa din 2013 a văzut un nou record 
de 6 zile, 23 de ore şi 40 de minute, 
stabilit de câşștigătorul Chrigel Maurer 
(Elveţia) — ajutat bineînţeles de 
vremea bună. 
 

Teodor CIOBANU / Agerpres 


