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2 ACTUALITATE 

Pregoterm Vulcan derulează, deja 
de câţiva ani buni, la iniţiativa 
directorului firmei, ing. Marius 
Danic, un proiect educaţional menit 
să conştientizeze, în primul rând, 
copiii, asupra importanţei colectării 
selective a deşeurilor. În aceste 
zile, la Vulcan şi Aninoasa, 
proiectul “Ne învaţă şcoală să 
colectăm selectiv”, adresat elevilor 
din clasele a III-a şi a IV-a, este în 
plină desfăşurare, urmând ca, la 
final, interesul copiilor să fie 
răsplătit cu premii.  
 
Pentru consecvenţa cu care 
derulează acest proiect 
educaţional, Marius Danci - 
directorul Pregoterm SA Vulcan 
este, în opinia noastră, premiantul 
acestei săptămâni. 

Marius DANCI 
Director Pregoterm Vulcan 

Două decenii de activitate la 
Apa Serv Valea Jiului 
Operatorul regional al 
serviciilor de alimentare cu 
apă potabilă şi canalizare din 
Valea Jiului împlineşte, pe 7 
aprilie, două decenii de la 
începerea activităţii. 
Momentul va fi marcat prin 
dezvelirea unei plăci 
aniversare, care va fi 
montată la intrarea în  sediul 
central al Societăţii Apa Serv 
Valea Jiului din Petroşani, 
str. Cuza Vodă.  
 
“Ne dorim să marcăm, prin 
organizarea mai multor 
evenimente, aniversarea 
celor 20 de ani de când a luat 
fiinţă Apa Serv Valea Jiului. 
Primul eveniment va consta 
în dezvelirea unei plăci de 
marmură aniversare, 

eveniment care va avea loc 
marţi dimineaţă în prezenţa 
colectivului nostru şi a celor 
care apreciază activitatea 
Apa Serv. Vor urma, în 
perioada următoare şi alte 
evenimente, prin care vrem 
să aducem în atenţia 
cetăţenilor oamenii care au 
scris istoria ultimilor 20 de ani 
ai acestei firme şi 
intenţionăm chiar să edităm o 
carte în care va fi 
consemnată istoria firmei şi 
numele celor au slujit-o cu 
profesionalism şi 
devotament”, a declarat 
Costel Avram, directorul 
general al Apa Serv Valea 
Jiului. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Prima zi după Paşte aflăm primele rezultate ale loteriei bonurilor fiscale 
Persoanele care au păstrat bonurile fiscale 
primite în perioada 2 februarie – 28 martie 
2015 vor participa la extragerea organizată 
în a doua zi de Paşte, pe 13 aprilie, cu 
premii totale de 1 milion de lei, iar datele 
bonurilor câştigătoare vor fi afişate pe site-
urile Finanţelor şi ANAF minim 30 zile. 
Loteria bonurilor fiscale constă în 
extragerea aleatorie a unui număr cuprins 
în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, 
reprezentând valoarea totală a bonului 
fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa 
pe valoarea adăugată, stabilit prin 
extragerea succesivă a trei serii de cifre, 
cuprinse între 0 şi 9, precum şi un număr 
reprezentând ziua emiterii bonului fiscal 
aferentă lunii sau intervalului pentru care 
se organizează loteria. 
 
La extrageri va fi prezentă o comisie de 
supraveghere, care va fi formată din 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor 
Publice, ANAF şi Loteriei Române. De 
asemenea, vor putea participa mass-media 
şi observatori, în limita spaţiului disponibil 
în locaţie. 
 
Un bon este câştigător dacă a fost emis de 
un aparat de marcat electronic fiscal care 
funcţionează potrivit legislaţiei, are 
informaţiile lizibile, are valoarea totală 
exprimată în lei, egală cu valoarea extrasă, 
a fost emis în ziua extrasă şi nu are 

menţionat niciun cod de înregistrare fiscală 
al cumpărătorului. Rezultatul extragerii va fi 
postat pe site-urile Ministerului Finanţelor şi 
ANAF pentru o perioadă de cel puţin 30 de 
zile, iar câştigătorii trebuie să revendice 
premiul în maxim 30 de zile. Aceştia vor 
merge la orice unitate ANAF pentru a 
depune bonul fiscal câştigător (dacă a 
îndeplinit toate condiţiile), în original, 
împreună cu o copie a actului de identitate 
sau a paşaportului şi o cerere. Ei pot 
solicita la Fisc o copie a bonului fiscal pe 
care îl depun, care va avea menţiunea 
„conform cu originalul”. 
 
În cererea de revendicare a premiului, 
câştigătorul va completa datele personale 
de identificare, contul bancar în care 
doreşte virarea banilor şi informaţii de pe 
bonul fiscal, precum numărul şi valoarea 
acestuia, data emiterii, numele firmei, codul 
de identificare fiscală (CIF) şi adresa la 
care este instalată casa de marcat care a 
emis bonul respectiv. Informaţiile cuprinse 
în cerere vor fi centralizate într-o aplicaţie 
pe care ANAF o va pune la dispoziţie 
tuturor administraţiilor fiscale, unde se vor 
ataşa şi bonurile fiscale scanate, toate 
datele constituind baza de date privind 
Loteria bonurilor fiscale, iar informaţiile vor 
putea fi accesate şi de Direcţia Antifraudă. 
Ulterior, vor fi încărcate în aplicaţie şi 
rezultatele verificării bonurilor. 

După centralizarea situaţiei bonurilor 
fiscale câştigătoare revendicate în termen, 
se împarte fondul de premiere la numărul 
total al bonurilor al acestora, iar suma 
astfel obţinută se rotunjeşte la leu în 
favoarea câştigătorului. 
 
Lista premianţilor va fi publicată pe site-ul 
Ministerului Finanţelor, care va face şi plata 
câştigurilor în termen de 60 de zile de la 
expirarea termenului de revendicare a 
premiilor, după validarea bonurilor fiscale 
de către inspectorii fiscali. În cazul în care 
nu există câştigători, fondul de premiere se 
reportează pentru extragerea următoare. 
 
Loteria va fi organizată lunar, în prima 
duminică după data de 15 a fiecărei luni, 
pentru luna anterioară, dar va putea fi 
organizată şi ocazional, de Sărbători. 
 

Lucian ISPAS 
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Primarii Văii Jiului vor să-şi unească forţele pentru a da o şansă la 
dezvoltare întregii Văi a Jiului 
La iniţiativa primarului 
muncipiului  Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi, liderii autorităţilor 
publice locale din Valea Jiului 
au decis înfiinţarea unei noi 
asociaţii intracomunitare prin 
care să creeze pârghiile 
necesare pentru atragerea de 
investitori, crearea de locuri de 
muncă şi promovarea zonei 
turistice. Ideea unui astfel de 
demers îi aparţine primarului 
din Petroşani care a constatat, 
după misiunea economică din 
luna martie de la Viena 
(Austria), că oportunităţile de 
afeceri ale României în general 
şi ale unor zone speciale cum 
este Valea Jiului, în special, 
sunt necunoscute în mediile de 
afaceri naţionale şi 
internaţionale, fapt care face ca 
interesul investitorilor să fie 
unul scăzut. “Din discuţiile pe 
care le-am avut la Viena cu 
reprezentanţi ai mediului de 
afaceri din întreaga lume, m-am 
convins de faptul că, dacă nu 
vom reuşi să ne promovăm 
zona, oportunităţile şi facilităţile 
pe care le putem acorda 
investitorilor, nu vom avea 
acces la capital şi la investiţii 
semnificative care să ne 
confere o trecere uşoară de la 
industria minieră spre alte 
ramuri economice generatoare 
de locuri de muncă bine plătite 
pentru cetăţeni”, arată primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Noua entitate, căreia i-au 
subscris deja 5 din cei 6 primari 
ai Văii Jiului (cu excepţia celui 
din Lupeni care, din motive 
obiective nu a putut participa la 
întâlnirea de la Petroşani), ar 
urma să înfiinţeze şi o societate 
comercială, dar şi să încurajeze 
dezvoltarea sectorului de 
afaceri prin intreprinderi mici şi 
mijlocii în cadrul unor parcuri 
industriale. “Împreună cu 
domnii primari Ile, Păducel, 
Buhăescu şi Dunca, am ajuns 

la concluzia că prin constituirea 
unui ADI pe acest segment de 
dezvoltare durabilă, de turism, 
de parcuri industriale şi de tot 
ce înseamnă noi investiţii şi 
locuri de muncă, putem avea 
şanse mult mai mari în 
promovarea zonei, a 
potenţialului economic şi turistic 
al acesteia şi vom putea mai 
uşor atrage inclusiv resurse 
financiare din programele 
Uniunii Europene”, a declarat 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile, vede lucrurile 
într-o perspectivă şi mai 
sumbră, în condiţiile în care 
energia şi capacitatea de 
acţiune a autorităţilor locale ar 
rămâne disipată. “După cum 
vedem cu toţii ce se întâmplă, 
este clar că mineritul se reduce, 
de la an la an, în Valea Jiului. 
Eu estimez că, peste doi ani, 
când se vor închide minele de 
la Petrila, Uricani şi Paroşeni, 
numai Vulcanul va pierde peste 
600 de locuri de muncă, Petrila 
- alte 400 şi Uricaniul - 500. 
Acest fapt se va resimţi puternic 
şi în bugetele locale, pentru că 
se observă de pe acum faptul 
că nu vin bani la buget dacă nu 
ai locuri de muncă în oraş şi, în 
plus, cheltuielile sociale cresc 
foarte mult, în detrimentul 
investiţiilor în dezvoltarea şi 
modernizarea oraşului. 
Împreună cu colegii primari am 
ajuns, din fericire, la o concluzie 
comună şi anume aceea că 
trebuie să acţionăm împreună, 
aşa cum am făcut şi în alte 
capitole de interes comun (vezi 
ADI Apa Valea Jiului, sau ADI 
Termoficare, ori ADI pentru 
gestionarea câinilor comunitari 
ş.a.m.d.). Scopul nostru comun 
este, de această dată, să ne 
unim pentru a acţiona unitar şi 
eficient în direcţia creării de 
locuri de muncă, prin atragerea 
de investitori şi promovarea 

resurselor alternative de care 
dispunem în Valea Jiului”, a 
declarat Gheorghe Ile.  
 
Mai mult, primarul municipiului 
Vulcan spune că, pe viitor, ar 
trebui luată în calcul chiar 
unirea administraţiilor locale din 
Valea Jiului şi crearea unei 
singure entităţi administrativ-
teritoriale puternice, care să 
poată avea un cuvânt important 
de spus atât la negocierile 
pentru atragerea de resurse 
financiare guvernamentale, dar 
şi să aibă mai multe atuuri în 
procesele de selecţie a 
proiectelor finanţate cu bani 
europeni nerambursabili. 
 
Pentru primarul oraşului 
Uricani, Dănuţ Buhăescu, un 
lucru este cât se poate de clar: 
“Ideea acestui proiect comun 
este indiscutabil una foarte 
bună. Important este acum să 
acţionăm rapid pentru că este 
clar faptul că, indiferent cine se 
află la guvernare, vedem că în 
Valea Jiului se vine doar în 
vizită, iar motorul economiei 
locale tot noi rămânem. Sper 
ca, prin înfiinţarea acestei 
asociaţii şi angajarea unei firme 
de specialitate în atragerea de 
investori, coroborat cu 
facilităţile pe care noi le putem 
pune la dispoziţie (terenuri, 
imobile, facilităţi de politică 
fiscală locală etc) să reuşim, în 
cel mai scurt timp, să înfiinţăm 

în fiecare din oraşele Văii Jiului 
cel puţin câte două întreprinderi 
care să genereze câte 500 de 
locuri fiecare”, spune Dănuţ 
Buhăescu.  
 
Odată cu obţinerea acordului 
de principiu al reprezentanţilor 
aleşi ai unităţilor administrativ-
teritoriale ale Văii Jiului, 
urmează acum trecera la etapa 
următoare a acestui proiect, 
care vizează constituirea din 
punct de vedere juridic a noii 
asociaţii de dezvoltare 
intracomunitară, organizarea 
licitaţiei pentru selecţia firmei de 
lobby care va acţiona pentru 
îndeplinirea obiectivelor şi 
identificarea tuturor 
oportunităţilor pe care Valea 
Jiului le poate pune la dispoziţia 
investitorilor interesaţi să 
dezvolte aici activităţi 
economice cu impact major 
pentru angajarea forţei de 
muncă şi dezvoltarea, în 
continuare, a regiunii. “Cred că 
în maxim 3-4 luni vom putea 
demara efectiv activitatea 
acestui ADI, după întâlnirile de 
ordin tehnic cu specialiştii din 
cadrul primăriilor care doresc 
să subscrie”, a mai precizat 
Tiberiu Iacob Ridzi, iniţiatorul 
acestui necesar proiect de 
acţiune unitară a administraţiilor 
locale din Valea Jiului.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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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 ! 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Apa Serv încheie prima etapă a 
proiectului european pentru 
extinderea reţelelor fără corecţii 
financiare 
Peste doar câteva zile, pe 16 
aprilie 2015, Apa Serv  Valea 
Jiului va recepţiona lucrările 
executate, timp de 4 ani, în 
cadrul celui mai reuşit program 
naţional de utilizare a fondurilor 
europene pentru extinderea şi 
modernizarea reţelor publice de 
apă şi apă uzată din ţara 
noastră.  
 
Valoarea eligibilă a proiectului, 
conform Programului 
Operaţional Sectorial Mediu, prin 
intermediul căruia a fost finanţat 
de organismele europene, a fost 
de 168.500.000 lei, din care 
85% a reprezentat contribuţia 
Uniunii Europene, prin Fondul 
de Coeziune (adică 143.225.000 
lei), 13 % contribuţia statului 
român, prin Bugetul de Stat 
(adică 21.905.000, lei), 
respectiv  2 % cota de 
cofinanţare locală (în sumă de  
3.370.000 lei). În cadrul acestui 
proiect au fost curpinse 3 
contracte de asistenţă tehnică, 7 
contracte de lucrări şi un 
contract de furnizare utilaje.  
 
În urma evaluării proiectului de 
către Direcţia Generală AM POS 
MEDIU au fost aplicate, iniţial, 
mai multe corecţii financiare pe 
diferite componente ale 
proiectului, valoarea acestora 
ridicându-se la circa un milion de 
lei. Cu toate că, între timp, 
Guvernul României a  emis un 
act normativ (OUG nr. 15/2013) 
prin care preia în sarcina 
bugetului de stat toate corecţiile 
financiare de acest tip, 

conducerea Apa Serv Valea 
Jiului a decis să se adreseze 
instanţei, contestând sancţiunile 
stabilite. “Am câştigat procesul 
la Curtea de Apel Alba Iulia şi nu 
mai trebuie să achităm acele 
corecţii financiare. Oricum, între 
timp a fost pusă în aplicare şi 
Ordonanţa 15/ 2013 a 
Guvernului de preluare a  a 
acestora la datoria statului. Nu 
numai pentru ApaServ, ci pentru 
toate in stituţiile care au derulat 
astfel de proiecte şi li s-au 
calculat corecţii financiare. A fost 
o greşeală a ANRMAP”, 
apreciază directorul general al 
SC ApaServ Valea Jiului SA, 
Costel Avram. 
 
În urma acestui fapt, Costel 
Avram  precizează că, la 
recepţia finală a proiectului, Apa 
Serv Valea Jiului se va prezenta 
cu atuul premiantului. “Putem 
spune că suntem primul 
operator din ţară care finalizează 
contractul şi avem ZERO corecţii 
financiare la finalul proiectului”, a 
declarat Costel Avram. 
 

 
Tiberiu VINŢAN 

www.press-media.ro 
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Campanie de primăvară pentru întreţinerea 
şi reparaţia drumurilor din Vulcan 
În lipsa resurselor 
financiare care să poată 
face posibilă asfaltarea 
tuturor străzilor cu 
probleme din municipiul 
Vulcan, edilii din 
localitate nu stau cu 
mâinile în sân în 
aşteptarea vreunei 
minuni, ci acţionează, în 
limita resurselor de care 
dispun, pentru repararea 
şi întreţinerea drumurilor 
afectate de intemperii. 
 
“Aşa cum se poate 
vedea de câteva 
săptămâni bune, am 
demarat, cu muncitorii 
de la Pregoterm, lucrările 
de reparaţii ale 
carosabilului pe mai 
multe artere ale 
Vulcanului. Lucrăm, cu 
mixtură de asfalt la rece, 
o tehnologie care ne 
permite să intervenim 
chiar dacă vremea este 
încă destul de 
capricioasă. Deja au fost 
reparate porţiunile de 
carosabil de pe Nicolae 
Titulescu, iar în prezent 
echipa care execută 
lucrarea a ajuns pe 
strada Teodora Lucaciu. 

Reparaţia este 
programată într-o primă 
etapă până la linia ferată 
urmând ca, în 
săptămânile următoare 
să se continue cu 
reparaţia carosabilului 
până în zona minei 
Vulcan”, a declarat 
Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan. 
 
Lucrările de reparaţii la 
drumuri sunt finanţate în 
totalitate de la bugetul 
local, conform 
Programului de Lucrări 
pentru 2015 aprobat de 
Consiliul Local. 
Pe parcursul acestui an 
Primăria va realiza 
lucrări asemănătoare şi 
în alte zone ale 
Vulcanului. “Sigur că 

dorinţa noastră ete să 
reuşim nu doar să facem 
aceste reparaţii 
provizorii, ci să 
modernizăm, prin 
turnarea de covor 
asfaltic nou, toate 
străzile din oraşul nostru. 
În funcţie de resursele 
pe care le avem şi pe 
care le vom putea 
atrage, vom reuşi să 
atingem şi acest 
obiectiv”, precizează 
primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile. 
 

Lucian ISPAS 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

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 

Spectacol caritabil de Paşte 
la Crucea Roşie din Vulcan 

Subfiliala de Cruce 
Roşie din Vulcan 
organizează o 
nouă ediţie a 
spectacolului 
caritabil „Un 
cântec, un zâmbet, 
un copil fericit”. 
Evenimentul va 
avea loc în data de 
7 aprilie 2015, fiind 
găzduit de sala de 
spectacol a 
Cinematografului 
Luceafarul din 
Vulcan, începând 
cu orele 15.00. 
 
Spectacolul caritabil are ca scop strângerea de 
fonduri pentru copiii care provin din familii cu 
venituri foarte mici. Pe scenă vor urca cei mai 
îndrăgiţi artişti ai momentului din Valea Jiului şi nu 
numai. Preţul unui bilet este de 10 lei. Biletele se 
pot achiziţiona la ora spectacolului sau în avans, 
de la voluntarii Crucii Roşii. Spectatorii vor 
participa şi la o tombolă cu numeroase extrageri, 
care vor avea ca premii bilete de intrare la filmul 
“Fast and Furious 7” iar premiul cel mare va fi o 
tabletă de ultima generaţie! 
 
Încasările rezultate din acest eveniment vor 
constitui fondurile din care vor fi achiziţionate 
pachete cu alimente, care vor fi oferite familiilor 
nevoiaşe din Vulcan în perioada sărbătorilor de 
Paşte.  
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Trei medalii de aur pentru cercetătorii de la INSEMEX la Salonul Naţional 
de Inventică de la Cluj Napoca 
În perioada 25 - 27 martie 2015 
INCD INSEMEX Petroşani a 
participat la Salonul 
Internațional al Cercetării, 
Inovării şi Inventicii „PRO 
INVENT"- Ediţia a XIII-a, care a 
avut loc la Cluj Napoca. În urma 
jurizării proiectelor depuse de 
participanţi din întreaga ţară, 
cercetătorii institutului de la 

Petroşani au obşinut 3 medalii 
de aur şi diplome de excelenţă.  
INCD INSEMEX Petroşani a 
participat la Salonul 
Internaţional al Cercetării, 
Inovării şi Inventicii „PRO 
INVENT"- Editia a XIII-a, care a 
avut loc la Cluj Napoca, în 
perioada 25 - 27 martie 2015, 
cu următoarele invenţii: 

 
1. METODĂ DE 
DETERMINARE A 
PARAMETRILOR 
AERODINAMICI Hse şi Rse, 
SPECIFICI SPAŢIULUI 
EXPLOATAT 
- Autori: dr.ing. Doru Cioclea, 
dr.ing. Constantin Lupu, dr.ing. 
Ion Toth, ing. Ion Gherghe, 
drd.ing. Cristian Tomescu, ing. 
Corneliu Boantă, drd.ing. Florin 
Rădoi 
 
2. SISTEM DE ÎNCHIDERE 
RAPIDĂ PENTRU 
LUCRĂRILE MINIERE 
SUBTERANE 
- Autori: dr.ing. Emilian Ghicioi, 
dr.ing. Constantin Lupu, dr.ing. 
Cioclea Doru, dr.ing. Ion Toth, 
dr.ing. Sorin Burian, dr.ing. 
Artur George Găman, dr.ing. 
Mihaela Părăian, drd.chim. 
Maria Prodan, dr.ing. Jeana 
Ionescu 
 
3. STAND PENTRU 
CONDIŢIONAREA 
CAPSELOR DETONANTE 
ELECTRICE / NEELECTRICE 
LA PRESIUNE 
HIDROSTATICĂ ŞI 
TEMPERATURĂ 
- Autori: drd. ing. Edward Jan 
Gheorghiosu, dr. ing. 
Constantin Lupu, dr. ing. 
Emilian Ghicioi, dr.ing. Dragoş 
Vasilescu, dr.ing. Attila Kovacs, 
ing. Ilici Ştefan, drd.ing. Ilie – 
Ciprian Jitea 
 
4. SURSĂ DE IMPULSURI 
SCURTE 
DREPTUNGHIULARE 
PROGRAMABILE DE 
CURENT PENTRU 
ÎNCERCAREA 
COMPONENTELOR 
BARIERELOR DE 
SECURITATE DIN CADRUL 
INSTALAŢIILOR DE CURENŢI 
SLABI DIN SPAŢIILE CU 
PERICOL DE ATMOSFERĂ 

EXPLOZIVĂ 
– Autori: dr. ing. Marius Darie, 
dr. ing. Sorin Burian, dr. ing. 
Jeana Ionescu, dr. ing. Tiberiu 
Csaszar, dr. ing. Lucian 
Moldovan, ing. Adriana Andriş, 
ing. Daniela Botar 
 
5. METODĂ DE 
DETERMINARE A 
DISPERSIEI GAZELOR LA 
NIVELUL ABATAJELOR 
DUPĂ PRODUCEREA UNUI 
FENOMEN DE EXPLOZIE 
- Autori: dr. ing. Doru Cioclea, 
dr. ing. George Artur Găman, 
dr. ing. Constantin Lupu, dr. 
ing. Emilian Ghicioi, 
ing. Ion Gherghe, ing. Corneliu 
Boantă, ing. Emeric Chiuzan, 
ing. Dorel Tamaş 
 
6. METODĂ DE 
DETERMINARE A 
STRUCTURII UNEI REŢELE 
DE VENTILAŢIE AFECTATE 
DE UN FENOMEN DE 
EXPLOZIE 
- Autori: dr. ing. Doru Cioclea, 
dr. ing. George Artur Găman, 
dr. ing. Constantin Lupu, dr.ing. 
Emilian Ghicioi, 
ing. Ion Gherghe, ing. Florin 
Rădoi, ing. Corneliu Boantă, 
drd. ing. Marius Şuvar 
În urma jurizării, INCD 
INSEMEX a obținut 3 medalii 
de aur. 
 
“Acest succes reprezintă pentru 
INSEMEX o confirmare în plus 
a faptului că echipa noastră de 
cercetători rămâne în 
continuare una de top la nivel 
naţional, motiv pentru care le 
adresez tuturor colegilor mei, 
felicitări şi pentru aceste 
performanţe”, a declarat dr.ing. 
George Artur Găman, directorul 
general al INCD INSEMEX 
Petroşani.  
 

Luminiţa VINŢAN 



7 ACTUALITATE 

Premii pentru veteranii de 
război din Petroşani 

Chiar dacă numărul veteranilor de război a scăzut 
de la un an la altul, municipalitatea de la 
Petroşani nu uită să-i sărbătorească, în fuecare 
an, la finalul lunii aprilie, pe cei care poartă cu 
onoare însemnele veteranilor de război. 
 
În 2015, autorităţile locale se pregătesc să-i 
cinstească de Ziua Veterenailor de Război pe cei 
7 veterani care trăiesc la Petroşani. În acest sens, 
Consiliul local a adoptat şi o hotărâre prin care se 
alocă fondurile necesare (3000 de lei) pentru 
organizarea evenimentului şi premierea 
veteranilor. Astfel, fiecare dintre cei cei 7 veterani 
de război vor primi cîte o Diplomă de Excelenţă şi 
un premiu de 400 de lei fiecare.  
 
 “Ziua de 29 aprilie este o zi specială, un moment 
de referinţă în care cinstim şi omagiem pe cei 
care au oferit de-a lungul timpului lecţia demnităţii 
şi a patriotismului, demonstrând că iubirea de ţară 
este cea mai nobilă virtute pentru care merită să 
lupţi până la sacrificiul suprem. Şi în acest an, 
Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 
Petroşani îşi propun să sărbătorească, în data de 
29 aprilie, Ziua Veteranilor de război, o zi specială 
în viaţa comunităţii noastre, în care vom cinsti 
cele 7 persoane care au luptat pentru România în 
timpul celui De-al Doilea Război Mondial”, a 
precizat primarul Tiberiu Iacob – Ridzi. 
 

Lucian ISPAS 

Soarta drumului spre Herculane se decide pe 9 aprilie 
Judecătorii Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie au stabilit 
data de 8 aprilie ca termen final 
în procesul privind autorizarea 
continuării lucrărilor de investiţii 
la modernizarea DN 66 A 
Câmpu lui Neag-Băile 
Herculane.  
 
Mai multe asociaţii ecologiste au 
dat în judecată Agenţia 
Naţională de Protecţie a 

Mediului, Direcţia Regională de 
Drumuri şi Poduri Timişoara, dar 
şi Guvernul României, în 
speranţa că lucrările vor putea fi 
oprite. În noiembrie 2013 
activiştii de mediu au pierdut 
procesul la Curtea de Apel 
Bucuresti şi au facut recurs la 
ICCJ. Decizia din 8 aprilie va fi 
una definitivă. 
 

Lucian ISPAS 

Burse pentru cei buni dintre elevii Petroşaniului 
Municipalitatea din 
Petroşani va acorda, în 
semestrul  al II-lea al 
anului şcolart 2014-2015, 
un număr de 165 de 
burse de merit, dintre 
care 92 pentru 
învăţământul liceal şi 73 
pentru cel gimnazial. 
Decizia a fost luată de 
Consiliul local, la 
propunerea primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Astfel, nu mai puţin de 21 
de elevi din Petroşani, 
care au obţinut rezultate 
deosebite la olimpiade şi 
concursurile şcolare, vor 
beneficia fiecare de burse 
în valoare de 80 de lei pe 
lună. “Potrivit legii, elevii 
care se remarcă prin 

rezultatele obţinute la 
olimpiadele sau 
concursurile şcolare pot 
beneficia de burse de 
performanţă. În Petroşani 
sunt 21 de astfel de elevi, 
cei mai mulţi de la liceu, 
respectiv 13. Toţi vor 
primi câte 80 de lei pe 
lună sub formă de bursă 
de performanţă. Răsplătiţi 
sunt şi premianţii, pentru 
care se acordă burse de 
merit, în cuantum de 70 
de lei pentru fiecare 
elev.”, a declarat Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani.  
 
De asemenea, potrivit 
aceluiaşi act normativ 
adoptat de Consiliul local,  
administraţia publică lde 

la Petroşani va mai 
acorda 46 de burse de 
studiu, în valoare de 60 
de lei pe lună pentru 
fiecare elev, respectiv 
613 burse de ajutor 
social, cu o valoare 
nominală de 50 de lei 
lunar. 
 
Pentru plata acestor 
burse,e fortul bugetar 
este de 46.640 de lei 
lunar. Primarul 
Petroşaniului precizează 
că aceste burse sunt 
acordate în baza 
propunerilor făcute de 
fiecare unitate de 
învăţământ în parte. 
 

Lucian ISPAS 

Primăria Petroşani îşi 
schimbă situl oficial de 
pe Internet 
În scurt timp, informaţiile publice ale 
administraţiei locale cu cea mai bună 
comunicare publică din Valea Jiului - 
Primăria municipiului Petroşani - vor fi 
accesibile pe o nouă platformă de oficială 
de Internet. Primăria Petroşani a decis să 
renunţe la vechea platformă electronică 
(www.jiuwalley.com/primariapetrosani) şi 
să-şi construiască o nouă platformă 
dedicată, cu extensie .ro 
 
Astfel, din această lună, informaţiile publice 
ale administraţiei locale de la Petroşani se 
vor regăsi pe situl de internet 
www.primariapetrosani.ro (L.I.) 

CEH şi-a înfiinţat 
sucursală pentru 
prestări de 
servicii conexe 
Conducerea CEH anunţă că a fost 
parcursă prima etapă din 
programul de reorganizare a 
Complexului Energetic Hunedoara 
prin transformarea punctelor de 
lucru, reprezentate de exploatările 
miniere, în sucursale, cât şi prin 
înfiinţarea Sucursalei 
PRESTSERV Petroşani, care va 
integra în structura ei activităţile de 
prestări de servicii desfăşurate, 
până acum, la nivelul fiecărei 
sucursale (transport CFU / auto / 
tehnologic, preparare, s.a.). La 
conducerea Sucursalei 
PRESTSERV a fost numit domnul 
ing. Gheorghe MUNUNAR, cel 
care a asigurat, până în prezent, 
conducerea Staţiei de Salvare 
Minieră. 
   
 Urmare acestei reorganizări, 
Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara va avea în 
componenţă 7 sucursale (4 
sucursale miniere, 2 sucursale 
energetice şi sucursala de prestări 
servicii) şi 10 puncte de lucru. 
 

Lucian ISPAS 
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CAR UNIREA IFN Petroşani este “pe plus” la toate capitolele 
Unitate etalon a sistemului CAR 
din Valea Jiului, Casa de Ajutor 
Reciproc (CAR) Unirea IFN 
Petroşani s-a prezentat în faţa 
membrilor delegaţi la Adunarea 
Generală anuală cu un raport 
care evidenţiază, încă o dată, 
afirmaţia din debutul acestui 
articol. 
 
Astfel, potrivit raportului pentru 
anul 2014 al Consiliului 
Director, întocmit de 
preşedintele Vasile Tarţa-Marcu 
şi prezentat de directorul 
economic ec. Violeta Ologu, 
CAR Unirea IFN Petroşani a 
încheiat anul 2014 “pe plus” la 
toţi indicatorii de performanţă în 
domeniu. Astfel, de remarcat 
este faptul că anul 2014 a 
consemnat o creştere a 
numărului de membrii la 2954 
(faţă de 2689 în anul 
precedent) dar şi a valorii 
fondului social al membrilor, 
care a crescut la 9.236.997 lei 
(faţă de 8.097.775 lei în anul 
precedent). În aceste condiţii, a 
crescut evident şi numărul şi 
valoarea împrumuturilor 
acordate membrilor CAR, 
acestea cifrându-se la 2127 în 
valoare totală de 9.243.610 
(faţă de 1.999 împrumuturi în 
sumă totală de 7.979.240 lei).  
 
Cel puţin la fel de remarcabil 
este şi faptul că, deşi a crescut 
valoarea şi numărul 
împrumuturilor, iar anul 2014 a 
consemnat şi o serie de 
investiţii materializate în 
modernizarea birourilor CAR de 
la Petroşani, Vulcan, Băniţa şi  
Paroşeni, precum şi extinderea 
activităţii în regiunea de vest a 
ţării, prin deschiderea de două 
noi puncte de lucru, la Giroc 
(judeţul Timiş) şi Curtici (judeţul 
Arad), CAR Unirea IFN a 
încheiat exerciţiul financiar 
aferent anului 2014 înregistrând 
un excedent de 1.009.807 lei, 
excedent care a revenit în 
proportie de 56,72% membrilor 
Casei (adică 572.834 lei, sumă 
care s-a capitalizat proportional 
la fondul social al fiecarui 
membru. Diferenţa de 436.973 
lei (43,28%) s-a distribuit la 
rezervele casei. 

Chiar dacă, atât din punct de 
vedere financiar, cât al gradului 
de prudenţialitate la acordarea 
creditelor, rezultatele CAR 
Unirea sunt absolut 
remarcabile, plasând unitatea 
în prima clasă de rating (A), cu 
un rating de performanţă 
financiară 1, un rating de risc 1, 
şi rating social 1, conducerea 
CAR Unirea IFN Petroşani nu a 
uitat de rolul social pe care-l are 
în calitate de casă de ajutor 
reciproc. În acest sens, în anul 
2014, au fost acordate 33 de 

ajutoare în caz deces, în 
valoare totală de 35.151 lei şi 
61 de ajutoare  
social-umanitare, în sumă de 
22.500 lei. Fondurile destinate 
acestor ajutoare provin atât din 
contribuţia lunară a membrilor, 
cât şi din repartizarea din 
excedentul realizat la sfârşitul 
exercitiului financiar, soldul 
acestor fonduri reportându-se 
pentru anul următor. 
 
Cu o astfel de “carte de vizită”, 
căreia i se adaugă prestigiul 
câştigat în comunitate, 
evidenţiat prin obţinerea, în 
acest an, a titlului de “Cea mai 

bună instituţie financiară” din 
Valea Jiului conferit în cadrul 
Galei Premiilor  Exclusiv, 
conducerea CAR Unirea IFN îşi 
propune obiective ambiţioase şi 
pentru perioada care urmează.  
 
Principalii vectori de acţiune în 
acest sens, vizează: 
- sporirea solicitudinii şi 
consilierii nu numai pentru 
menţinerea ci, mai ales, pentru 
atragerea de noi membri; 
- păstrarea principiului 
prudenţialităţii pentru evitarea 
riscurilor de credit, de dobândă, 
de lichiditate şi de solvabilitate 
fără a se ajunge la politici 

rigide, dimpotrivă vor fi 
promovate norme şi 
metodologii care să uşureze 
accesul la împrumuturile 
necesare atât prin diversificarea 
acestora cât şi menţinerea 
înlesnirilor în restituirea 
acestora; 
- flexibilitate şi operativitate în 
politicile de creditare,  
ţinându-se seama de tendinţele 
pieţei financiare, dar mai ales 
de atractivitatea produselor 
noastre puse la îndemâna 
membrilor CAR Unirea 
Petrosani IFN; 
- reducerea până la evitare a 
imobilizărilor de lichidităţi în 
debitori, respectiv în membrii ce 
nu mai reîntorc împrumuturile 
făcute din fondurile sociale ale 
membrilor Casei. Acest vector 
nu va putea acţiona decât în 
condiţiile atentei cunoaşteri a 
fiecărui membru, a istoricului 
activităţii sale în sistemul CAR 
şi în mod concret a solvabilităţii 
sale şi a giranţilor ce-l 
garantează cu resursele lor în 
condiţiile legii. 
- minimizarea costurilor 
funcţionale şi optimizarea 
veniturilor pe seama 
plasamentelor cele mai sigure, 
asigurându-ne astfel gradul de 
eficienţă care să permită 
revenirea la capitalul social al 
fiecărui membru a unei părţi 
satisfăcătoare din economiile 
ce scontam a se concretiza în 
excedentul anual repartizabil. 
 

 
Tiberiu VINŢAN 
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La Vulcan, graţie parteneriatului educaţional încheiat de Pregoterm şi 
Primărie, colectarea selectivă a deşeurilor se învaţă de pe băncile şcolii 
“Trebuie să înţelegem cu toţii că dacă 
vom continua să aruncăm gunoaiele 
la grămadă, peste câţiva ani copiii 
noştri vor fi obligaţi să trăiască pe un 
munte de gunoaie. Nu ne dorim aşa 
ceva şi de aceea am demarat, la 
Vulcan, colectarea selectivă a 
deşeurilor. Pentru succesul acestei 
proceduri moderne, europene, de 
gestionare a deşeurilor, avem însă 
nevoie de sprijinul cetăţenilor care 
trebuie să înţeleagă rostul şi rolul 
colectării selective şi, mai apoi, să-l 
aplice în viaţa de zi cu zi. Şi pentru că 
este ceva mai dificil să facem acest 
lucru cu oamenii mari, începem 
educaţia cu privire la beneficiile 
colectării selective cu cei mici, având 
convingerea că atitudinea copiilor în 
acest sens este cel mai bun exemplu 
pentru întreaga comunitate.” Cu 
aceste cuvinte a explicat primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe Ile, 
raţiunea proiectului educaţional 
demarat la nivelul şcolilor gimnaziale 
din localitate. 
 
Proiectul, intitulat “Ne învaţă şcoală 
să colectăm selectiv” a fost demarat 
în urmă cu mai bine de 5 ani de firma 
Pregoterm în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Vulcan şi unităţile de 
învăţământ gimnazial din Vulcan şi 
Aninoasa. El este dedicat tocmai 
educării copiilor din clasele a III-a şi a 
IV-a, prin intermediul unor ore de 
studiu opţional a disciplinei 
“Colectarea selectivă a deşeurilor”, 
care vor avea loc în perioada 24 
martie - 26 mai 2015. Elevii vor studia 

după manuale speciale puse la 
dispoziţie de Eco Rom Ambalaje, 
partener al acestui proiect, iar 
cursurile vor urmări înţelegerea 
corectă a nevoii de a menţine mediul 
curat şi de a învăţa că deşeurile 
selectate pot fi reciclate.  
 
La festivitatea de deschidere a 
proiectului, elevii din ciclul primar de la 
toate şcolile din Vulcan şi Aninoasa au 
fost prezenţi la un prim curs general 
pe teme de ecologie şi de colectare 
selectivă a deşeurilor, la care au 
participat primarul municipiului Vulcan 
Gheorghe Ile, viceprimarul Cristian 
Merişanu şi directorul firmei 
Pregoterm - Marius Danci. 
 
“Cursurile au şi o componentă de 
concurs creativ la nivel de clasă, elevii 
urmând să realizeze o machetă cât 
mai originială utilizând drept materiale 
doar deşeuri reciclabile. Finalul 
acestor cursuri şi expoziţia lucrărilor 
realizate de copii vor avea loc în 26 
mai 2015, când se va face bilanţul 
pregătirii elevilor iar cei mai buni dintre 
aceştia vor fi premiaţi. Toţi participanţii 
la acest proiect vor fi invitaţi pentru 
diseminarea rezultatelor, la staţia de 
sortare a deşeurilor pe care 
Pregoterm o operează în Colonia de 
Jos din Vulcan”, ne-a declşarat Marius 
Danci, directorul operatorului local al 
serviciilor de gospodărie şi 
management al deşeurilor din Vulcan 
şi Aninoasa.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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• Expertiză medico-legală pentru afecţiunile de 
care suferă Monica Iacob Ridzi; 

• Succes remarcabil pentru secţia de şah a CS 
Vulcan; 

• Patimile duhovnicului de la Prislop; 
• Schimbări în conducerea sucursalelor CEH; 
• Scandal la Spitalul de Urgenţă din Petroşani: 

saltele noi pentru secţia de Pediatrie erau ţinute 
la dospit, în timp ce copiii internaţi dormeau pe 
saltele murdare şi rupte; 

• Preşedintele Iohannis nu exlcude posbiloitatea 
graţierii Monicăi iacob Ridzi; 

• Alin Simota trimis în judecată de lichidatorul 
Clubului Jiul Petroşani ; 

• Încă un succes naţional al dramaturgului Valeriu 
Butulescu; 

• Căldura din Valea Jiului stă la mâna Guvernului; 
• Bătaie pe boxele din Piaţa centrală Petroşani; 
• O noluă amânare în dosarul ex-prefectului C. Alic; 
• 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 

Utilizatorii buni platnici nu vor mai fi 
debranşaţi de la reţelele de distribuţie 
a apei. Cei rău platnici vor ajunge însă 

imediat  în instanţă ! 

“Dragi români, dacă vă plătiți apa o 
veți avea de acum încolo !”, anunţă 
Biroul parlamentar al senatorului 
Haralambie Vochiţoiu, într-un 
comunicat de presă remis redacţiei 
noastre.  
 
Potrivit acestuia, utilizatorii buni 
platnici nu vor mai fi debranşaţi de la 
reţelele de distribuţie a apei. Senatul 
României a aprobat zilele trecute 
proiectul legislativ iniţiat de senatorul 
Haralambie Vochiţoiu, care are ca 

obiect completarea Legii nr. 
241/2006 a serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare, republicată. 
Această completare urmăreşte 
reglementarea situaţiei cetăţenilor ce 
îşi achită contravaloarea serviciilor 
de alimentare cu apă şi de 
canalizare. Astfel, în baza noilor 
reglementări, operatorii nu vor mai 
avea dreptul să sisteze furnizarea/ 
prestarea serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare pentru 
utilizatorii din imobilele condominiale 
care sunt buni platnici.  În schimb, 
cetăţenilor care nu îşi achită 
contravaloarea serviciilor furnizate şi 
pentru care nu există modalitatea 
tehnică de debranşare individuală le 
va fi solicitată imediat recuperarea 
debitelor în instanţă.  
 
„Prin acestă propunere legislativă 
mi-am dorit să vin în ajutorul 
cetăţenilor şi să le ofer un sprijin 
împotriva abuzurilor tot mai dese din 
partea societăţilor de apă şi de 
canalizare prin efectuarea de 
debranşări generale din cauza rău 
platnicilor. Vă asigur, în continuare 
de întreaga mea disponibilitate 
pentru soluţionarea problemelor 
dumneavoastră, potrivit 
competenţelor mele de senator”, a 
declarat Vochiţoiu. 

Lucian ISPAS 

Potrivit unui prooiect legislativ al senatorului 
Haralambie Vochiţoiu, adoptat în Senat 
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Valeriu Butulescu, Nicoleta Bolcă şi “Herghelia albastră” 
deschid drumul teatrului din Petroşani spre elita naţională  
a Thaliei 
Sâmbăta trecută am fost la 
teatru. Premiera absolută a 
piesei “Herghelia albastră” 
scrisă de cel pe care, noi, cei 
de la Grupul de presă Exclusiv, 
l-am văzut drept “Omul anului 
2014 în Valea Jiului” (Valeriu 
Butulescu) jucată pe scena 
teatrului condus de “Cel mai 
bun manager al unei instituţii 
culturale din Valea Jiului în anul 
2014” (Nicoleta Bolcă) şi 
prezenţa în distribuţie a “celui 
mai bun artist al Văii Jiului în 
anul 2014” (Mihai Sima) au 
constituit tot atâtea argumente 
care m-au îndemnat să renunţ 
la toate celelalte activităţi 
programate pentru sâmbăta 
trecută şi să merg la teatru. 
 
Ştiam de la bun început că o 
piesă scrisă de Valeriu 
Butulescu, regizată de Nicoleta 
Dănilă şi jucată la Petroşani de 
excepţionalii actori Sergiu Fîrte, 
Mihai Sima, Oana Liciu-Gogu şi 
Daniel Cergă nu poate deveni 
decât o reprezentaţie de 

succes. Aşa cum mai ştiam că 
“Herghelia albastră” fusese deja 
apreciată de eminentul critic 
Ironim Muntean (el însuşi fost 
director al Teatrului I.D. Sîrbu” 
şi fost profesor de română al 
autorului !) şi chiar 
nominalizată, în 2009, de Ion 
Caramitru pentru titlul de “Piesa 
anului” în cadrul apreciatei Gale 
a Premiilor Uniter. În faţa atâtor 
argumente, succesul nu a fost 

altceva decât o simplă 
chestiune de... “birocraţie” a 
unui public din ce în ce mai 
exigent şi tot mai calificat al 
teatrului din Petroşani.  
 
Piesa lui Valeriu Butulescu este 
extrem de curajoasă (ba chiar, 
în vremurile de tristă amintire 
pe care le aminteşte episodic, 
ar fi fost interzisă cu 
desăvârşire iar autorul executat 
fără somaţie), dar în acelaşi 
timp, aduce sub luminile rampei 
realităţile unei Românii cât se 
poate de actuale,  cu 
cangrenele unui sistem corupt 
şi cu moravurile societăţii 
contemporane. Spuse dur, de-a 
dreptul în faţă, dar cu ironie şi 
cu un umor de calitate, replicile 
ating cu forţa unui bici dureros 
întreaga piramidă a societăţii 
româneşti actuale. În egală 
măsură piesa scoate în 
evidenţă destinul oamenilor de 
litere (“Autorul”) care, deşi 
dispun “ca un Dumnezeu” de 
viaţa personajelor pe care le 
crează, nu-şi găsesc locul şi 
rolul într-o societate ignorantă, 
în care totul pare a fi robotizat, 
chiar însăşi viaţa oamenilor 
nefiind altceva decât rezultatul 

unui program IT.  
 
Despre “Herghelia albastră” şi 
despre excelenta primă punere 
în scenă a acesteia la Petroşani 
am putea scrie sute şi mii de 
pagini, am putea vorbi minute şi 
ore în şir. Şi tot ar mai rămâne 
ceva de adăugat. Maestrul 
Butulescu are însă mare 
dreptate atunci când spune că 
tot ce a avut de spus, legat de 
această piesă, e deja spus în 
replicile piesei. Parafrazându-l, 
pot spune, cu modestia unui 
mărunt critic de provincie, că tot 
ce aş putea spune despre 
această piesă, deja a fost 
“spus” de ropotele de aplauze 
(puternice ! prelungite!...) pe 
care actorii teatrului din 
Petroşani le-au cules din partea 
publicului prezent la premiera 
absolută. Tot ceea ce aş mai 
putea adăuga este că, prin 
“duetul” local de excepţie 
Valeriu Butulescu-Teatrul “Ion 
D. Sîrbu”, Valea Jiului îşi poate 
face loc, cu succes, în elita 
slujitorilor Thaliei. Aici, acasă, la 
Petroşani sau oriunde în 
România şi în lume.  

 
Tiberiu VINŢAN 
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Deja de 16 ani încoace, sute de  
oameni din Lupeni, din Valea Jiului sau turişti 
veniţi din alte regiuni ale ţării însoţesc, în 
Vinerea Mare, procesiunea “Drumului Crucii” 
de la Lupeni la Straja. Aceasta este una din 
cele mai lungi procesiuni religioase din lumea 
al cărei scop este acela de a rememora 
patimile lui Isus, pe drumul său către Golgota. 
La Lupeni, procesiunea Drumului Crucii a fost 
iniţiată în urmă cu 15 ani de către Emil Părău, 
omul de numele căruia se leagă, de altfel, 
întreaga existenţă şi dezvoltare a staţiunii 
turistice de pe versantul drept al masivului 
Straja. 

În urmă cu mai bine de două decenii ani, când 
asemeni multor persoane cu ceva bani în 
buzunar, Emil Părău avea să-şi ridice o micuţă 
cabană de vacanţă pentru familia sa în 
imediata apropiere a capului de întoarcere al 
telescaunului din Straja, locaţia nu avea nici o 
perspectivă în ceea ce priveşte dezvoltarea 
turismului. Ideea i-a aparţinut lui Emil Părău. 
Acesta îşi aduce aminte că “am început prin a 
caza, în propria mea cabană, un grup de 
studenţi de la Timişoara. Aceştia au revenit an 
de an la noi la Straja şi aşa m-am gândit să 
investesc în turism.” În scurt timp, Cabana 
“Montana” a devenit principalul reper turistic în 
Straja, iar prin tenacitatea de a promova an de 
an regiunea, Emil Părău a reuşit performanţa 
de a duce Straja în elita staţiunilor turistice din 
ţara noastră. “În tot ceea ce am făcut, am avut 
credinţă în Dumnezeu, am muncit cu pasiune şi 
am crezut în şansa acestei zone”, spune 
investitorul. 
 
Apariţia celor mai importante puncte de atracţie 
turistică ale staţiunii Straja de astăzi au fost, în 
opinia lui Emil Părău, semne divine. “Straja a 
fost locul unor aprige lupte în timpul Primului 
Război Mondial – povesteşte Emil Părău. Mulţi 
soldaţi şi-au găsit aici obştescul sfârşit şi 
sufletele lor au continuat să rătăcească. Am 
realizat acest lucru după ce, la mijlocul anilor 
90, am fost martor al unui eveniment 
surprinzător. Un bec din sala de mese a 
cabanei mele s-a ars, în interiorul lui apărând 
în chip miraculos semnul Sfintei Cruci”. Emil 
Părău a considerat evenimentul drept “un semn 
divin” şi a căutat explicaţii la cele mai înalte feţe 
bisericeşti. “Stareţul Mănăstirii Lainici mi-a spus 
că acesta este un semn de la Dumnezeu că la 
Straja trebuie să ridicăm o cruce pentru odihna 
sufletelor eroilor neamului care au pierit în 
aceste locuri”, îşi aminteşte Părău. 
 
Împreună cu sprijinul EM Lupeni, Emil Părău a 
ridicat la Straja “Crucea Eroilor”, unul din 
simbolurile de astăzi ale acestei staţiuni. Câţiva 
ani mai târziu, Emil Părău a ctitorit la Straja şi 
un schit duhovnicesc, devenit nu doar un 
simplu “obiectiv” de atracţie pentru turiştii 
credincioşi, ci punct de reper pentru viaţa 
spirtuală din Valea Jiului şi din întreaga ţară. Iar 
“Drumul Crucii” a venit ca o continuare firească 
a modului în care Straja s-a transformat, în 
egală măsură, în staţiune turistică şi loc de 
pelerinaj în tot timpul anului, dar mai cu seamă 
în Vinerea Mare, când crucea de 100 de 
kilograme, 4,40 metri lungime şi 2,20 metri 
lăţime,  sculptată cu imagini reprezentând cele 
14 popasuri, având încastrată în ea moaşte de 
sfinţi,  este purtată pe umeri de credincioşi în 
procesiunea spre Golgota din Straja. 
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Şi în acest an, la cea de-a XVI-a 
procesiune spre Golgota din Straja, care va 
avea loc vineri 10 aprilie 2015, începând cu 
ora 10,00 din faţa Cimitirului Eroilor din 
centrul municipiului Lupeni, sunt aşteptaţi 
din nou mii de credincioşi, de la oameni 
simpli la personalităţi ale vieţii publice din 
Valea Jiului şi din întreg judeţul Hunedoara, 
cu toţii uniţi în cuget şi-n simţiri în Vinerea 
Mare, de rememorarea patimilor lui Hristos.  
 
“Drumul Crucii” de la Lupeni la Straja este 
cel mai lung din lume, credincioşii purtând 
pe umeri imensa cruce din lemn, pe un 
traseu lung de exact 10,145 kilometri, la o 
altitudine de 1440 de metri, pe distanţa 

cuprinsă între Cimitirul Eroilor din centrul 
municipiului Lupeni şi Schitul Straja din 
staţiunea cu acelaşi nume. Pe traseu, 
pelerinii fac 14 opriri, în locuri marcate, 
unde preoţii care conduc cortegiul, citesc 
din Cartea Sfântă cele 12 Evanghelii. “O 
singură dată în an credincioşii care 
urmează această procesiune pot înţelege 
mai bine suferinţa la care a fost supus 
Mântuitorul pentru iertarea păcatelor 
noastre. În acest fel, învăţăm să preţuim 
mai mult credinţa, să fim mai buni cu noi şi 
cu semenii noştri şi să nu uităm să-i 
mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce 
avem”, explică Emil Părău raţiunea 
procesiunii de la Lupeni. Apoi, preţ de un 

an de zile, crucea purtată de credincioşi pe 
Golgota din Straja, va străjui altarul 
schitului monahal păstorit de părintele 
Dimitrie.  
 
Anul viitor, în Vinerea Mare ea va fi 
coborâtă din nou la Cimitirul Eroilor din 
Lupeni, pentru a fi apoi readusă la Straja, 
într-o nouă procesiune a Drumului Crucii, 
menită să aducă aminte oamenilor 
cuvintele Mântuitorului: “acel de voieşte să 
vină la Mine, să se lepede de sine, să-şi ia 
crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Cel care 
nu-şi ia crucea şi nu vine după Mine, nu 
este vrednic de Mine”… 
 

Tiberiu VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“Unii câştigă fără să 
merite, alţii merită fără 

să câştige.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un actor extrem de pretenţios îi spune 
regizorului: 
- Uite ce e, vorbeşte cu producătorul. 
Nu accept ca în acest film istoric să se 
umble cu butaforii. La scena celor 
două ospeţe, vânatul să fie vânat 
autentic, vinul de Rin să fie vin de Rin 
şi păstrăvii sa fie păstrăvi! 
După un timp, regizorul vine cu 
răspunsul: 
- Producătorul e de acord, cu condiţia 
ca, la scena finală, otrava să fie 
otravă!  
*** 
Ce ţi-e domne cu tehnologia asta 
modernă, zise un călător dintr-un 
compartiment de tren. Am văzut un 
documentar italian pe Discovery, unde 
arăta că la şapte dimineaţa intra 
cireada de vite pe poarta abatorului şi 
la şapte seara ieşeau pe poartă 
containerele cu conserve! 
- Ehei, dar în Japonia, la şase 

dimineaţa intra pe poartă camionul cu 
nisip, iar, la ora 13, ieşea vagonul cu 
microprocesoarele pe bază de siliciu, 
zise alt călător. 
- Vax, zice Bulă, uite, în oraşul nostru, 
cam pe la nouă dimineaţa au început 
să toarne fundaţia la fabrica de bere şi 
spirt, iar pe la zece deja toţi erau beţi 
morţi!  
*** 
- De ce stai afară pe vremea asta 
urâtă? 
- Soţia mea a început să cânte şi nu 
vreau să creadă vecinii că o bat... 
*** 
Un enoriaş îi zice alarmat 
predicatorului: 
- În timpul predicii de azi mi s-au furat 
portofelul şi ceasul ! 
- Aleluia! În sfârşit îi atragem şi pe 
păcătoşi!    
*** 
 

Se spune că de pe masa de 
Paşte nu trebuie să lipsească 
pasca. Chiar dacă produsul  
tradiţional se găseşte în  
magazine sau brutării, gustul 
pascăi preparate în casă este 
desăvârşit. Reţeta nu este  
complicată, dar trebuie să 
cunoşti câteva trucuri ca să-ţi 
“iasă”.  
 
Pentru început se frământă un 
aluat ca pentru cozonac. 600 
de grame de făină albă se cern 
întrun bol mai mare. La mijloc, 
se aşează la dospit un cubuleţ 
de drojdie dizolvat în apă 
călduţă.Se pun mai apoi 3 ouă, 
250 grame zahăr, sare după 
gust, zahăr vaniliat, coajă rasă 
de lămâie şi o lingură bună de 
unt. Se toarnă mai apoi lapte 

călduţ şi se frământă un aluat 
de consistenţă potrivită. Aluatul 
trebuie frământat până când îşi 
pierde elasticitatea şi nu se mai 
lipeşte pe degete. Bătrânii 
spuneau că aluatul se frământă 
“până când asudă grinda” adică 
până când pe fruntea  
gospodinei apar stropi fini de 
transpiraţie. După ce se 
frământă bine, aluatul trebuie 
pus la crescut, la temperatura 
camerei, departe de curenţii de 
aer.  
 
Umplutura se realizează din 
500 grame brânză dulce scursă 
bine de zer care se amestecă 
cu două gălbenuşuri de ou, 200 
grame zahăr, două plicuri zahăr 
vaniliat, o jumătate de linguriţă 
de coajă rasă de lămâie sau 

portocală, două linguri de griş 
de grâu şi 100 grame stafide. 
 
O formă rotundă se unge bine 
cu unt, se aşează apoi o foaie 
întinsă de aluat, umplutura, iar 
deasupra, din aluat se  
împletesc cununiţe şi se aşează 
peste brânză până o acoperă în 
totalitate. Se mai lasă la crescut 
10 minute, după care se unge 
pasca cu gălbenuş de ou cu 

ajutorul unei pensule. Se  
introduce în cuptorul încălzit şi 
se coace la foc mediu 35-40 de 
minute. Pasca coaptă trebuie 
să fie uşoară şi să capete o  
culoare aurie. După ce este 
scoasă din cuptor, tot cu o  
pensulă se unge cu o linguriţă 
de miere dizolvată în puţină apă 
fierbinte.  
 
Poftă bună şi… Paşte fericit! 

 

Pasca.... pascală 

Meritocraţie 
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Marele Premiu al festivalului “Fii star în ţara ta” merge la Tg. Jiu 
Deşi început iniţial drept un concurs de 
talente rezervat talentelor locale din 
Valea Jiului, proiectul familiei Antonela 
şi Cătălin Ţugulea a depăşit graniţele 
geografice ale acestei regiuni, la ediţia 
din acest an fiind admişi şi concurenţi 
din alte zone ale judeţului Hunedoara 
şi chiar din judeţele limitrofe. 
 
Nu mai puţin de 66 de concurenţi, 
selectaţi din câteva sute înscrişi la 
preselecţii, şi-au disputat duminica 
trecută la Petroşani, Marele Premiu. 
Acesta a revenit, într-un final, unei 

soliste de muzică populară din Tg. Jiu. 
Astfel, câştigătoarea ediţiei a II-a a 
Festivalului Concurs „Fii star în ţara ta” 
este YASMINE ALEXANDRA 
POLACEK din TG.JIU. 
 
Numele tuturor câştigătorilor, precum 
şi o impresionantă’ colecţie de imagini 
ale evenimentului puteţi găsi pe pagina 
dedicată de pe reţeaua de socializare 
facebook. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Rezultat notabil al unei 
eleve din Vulcan la 

Olimpiada naţională de 
Lingvistică 

Eleva Alexandra Hirsch din clasa a VIII-a C a 
Colegiului Tehnic „Mihai Viteazu” – structură 
Şcoala gimnazială nr. 5 din municipiul Vulcan a 
obţinut o menţiune, în urma participării sale la 
faza naţională a Olimpiadei de lingvistică. Şcoala 
5 Vulcan a avut însă mai mulţi elevi calificaţi la 
etapa naţională a olimpiadei şcolare de limba 
română. 
 
„Şcoala noastră a avut întotdeauna performanţe 
notabile în cadrul olimpiadelor şcolare. Doresc să 
le adresez felicitări tuturor elevilor care au 
participat la această olimpiadă care 
consemnează primul succes al acestui an la nivel 
naţional pentru şcoala noastră. la fel cum doresc 
să adresez felicitări şi profesorului coordonator 
Alina Muraru, care s-a ocupat de pregătirea 
elevei noastre. Performanţa Alexandrei Hirsch 
este cu atât mai evidentă, cu cât ea este calificată 
la Olimpiada şcolare, şi la alte discipline”, spune 
directorul adjunct al Colegiului Mihai Viteazu” din 
Vulcan, prof. Aurora Istratie. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” joacă 
finala Olimpiadelor şcolare cu 19 elevi 

Colegiul Naţional “Mihai 
Eminescu” din Petroşani 
ăşi păstrează locul în 
elita şcolii româneşti, 
graţie nu doar 
performanţelor la clasă 
ale elevilor şi profesorilor, 
ci şi datorită rezultatelor 
remarcabile obţinuite în 
competiţia Olimpiadelor 
şcolare.  
 
Etapa finală a 
olimpiadelor şcolare din 
acest an, găseşte 19 
elevi ai acestei şcoli în 
tabloul naţional al celor 
mai buni elevi ai ţării. 
Potrivit informaţiilor 
furnizate de directorul 
Colegiului, prof. Daniela 
Ciontescu, aceştia sunt: 
DOSAN VASILE – 
LAURENŢIU, clasa a IX-
a A - fizică  (prof. 
Lăpăduș Adriana),  
MANOLACHI VANESA, 
clasa a X-a E – latină 
(prof. Palade Anamaria), 
ŞCHIOPU ANDREI, 
clasa a X-a E – latină 

(prof. Palade Anamaria),  
NAGY IMOLA, clasa a 
XI-a E – limba franceză 
(prof. Stănculescu 
Adela), NAGY 
RAYMOUND, clasa a XI-
a C – biologie (prof. 
Călburean Liliana), ITUL 
IOANA ROXANA, clasa a 
IX-a C – biologie (prof. 
Călburean Liliana), ILIE 
DAMARIS, clasa a IX-a C 
– matematică aplicată A. 
Haimovici (prof. Teleche 
Florica), KUTASI ENIKO, 
clasa a X-a C – 
matematică aplicată A. 
Haimovici (prof. Lăutaru 
Alexandru), NAGY 
RAYMOUND, clasa a XI-
a C - matematică aplicată 
A. Haimovici (prof. 
Teleche Florica), CIC 
NICULINA, clasa a XI-a 
C - matematică aplicată 
A. Haimovici (prof. 
Teleche Florica), 
ROŞCULESCU – 
NEMEŞ VLAD, clasa a 
XII-a A – informatică 
(prof. Gaiţă – Lukacs 

Ioana), MACARIE MIHAI, 
clasa a X-a A – 
informatică (prof. Gaiţă – 
Lukacs Ioana), ARCANA 
MĂDĂLINA, clasa a XII-a 
E – istorie  (prof. Răduţi 
Minel – Dorin), 
SIMULESCU ANTONIA, 
clasa a V-a – ed. 
Tehnologică (prof. Cerna 
Maria), GHIORGHESCU 
CAMELIA, clasa a XII-a 
D – sociologie (prof. 
Danciu Gilbert), 
MACARIE MIHAI, clasa a 
X-a A – Tehnologia 
informaţiei (prof. Gaiţă – 
Lukacs Ioana), MACARIE 
MIHAI, clasa a X-a A – 
ACADNET, secţiunea 
Calculatoare (prof. Gaiţă 
– Lukacs Ioana), 
ARCANA MĂDĂLINA, 
clasa a XII-a E – Filozofie 
(prof. Danciu Gilbert) şi 
echipa de şah, formată 
din RÂŞNOVEANU 
ANDRADA (IXA), MIHAI 
CRISTIAN (XI C), TUFĂ 
ANDREI (XIB), CSONT 
ALEXANDRU (XIB) 
coodonată de prof. 
Tomele Cristian.  
 
Performanţa acestor elevi 
este completată de alte 
peste 100 de premii 
obţinute la etapele 
judeţene ale olipiadelor 
şcoilare din acest an 
şcolar. 
 

Luminiţa ANDRONACHE 
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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      

Lecţiile de 
viaţă ale lui 
Bill Gates 

* Lecţia nr. 1: Viaţa nu e 
dreaptă – obişnuieşte-te cu 
ideea! 
* Lecţia nr. 2: Lumii prea 
puţin îi pasă de stima ta de 
sine. Lumea se aşteaptă să 
realizezi ceva ÎNAINTE de a 
fi mulţumit de tine însuţi. 
* Lecţia nr. 3: Nu vei 
câştiga 60.000$ pe an de 
îndată ce părăseşti băncile 
şcolii. Nu vei fi 
vicepreşedintele vreunei 
companii cu telefon în 
maşină decât atunci când 
vei fi muncit pentru 
acestea. 
* Lecţia nr. 4: Crezi ca 
profesorul tău e sever? 
Stai să vezi când o să ai un 
şef! 
* Lecţia nr. 5: A lucra într-
un fast-food nu este ceva 
sub demnitatea ta. Bunicii 
tai aveau o altă denumire 
pentru asta: o numeau 
şansă. 
* Lecţia nr. 6: Dacă o dai în 
bară, nu e vina părinţilor 
tăi, aşa că nu te mai 
smiorcăi în legătura cu 
greşelile tale, ci învaţă din 
ele. 
* Lecţia nr. 7: Înainte de a 
te fi născut, părintii tăi nu 
erau atât de plicticoşi ca 
acum. Au ajuns aşa din 
cauză că trebuie să-ţi 
plătească cheltuielile, să-ţi 
spele hainele şi să te 
asculte pe tine spunându-
le cât de grozav te crezi. 
Aşa că înainte de a te porni 
să salvezi jungla de 
paraziţii generaţiei 
părinţilor tăi, încearcă să-ţi 
despăduchezi propriul 
dulap. 
* Lecţia nr. 8: Poate că 
şcoala ta a scăpat de 
învingători şi învinşi, însă 
viaţa NU. În unele şcoli  
s-au abolit corigenţele şi 
elevul poate încerca de 
câte ori vrea el să dea 
răspunsul corect la o 
întrebare. Asta nu 
seamănă, deloc cu NIMIC 
din viaţa reală. 
* Lecţia nr. 9: Viaţa nu se 
împarte în semestre. Nu ai 
verile libere şi pe foarte 
puţini angajatori îi 
interesează să te ajute să 
“te regăseşti”. Faci asta în 
timpul liber. 
* Lecţia nr. 10: Ce vezi la 
televizor NU e viaţă reală. 
În viaţa reală oamenii chiar 
trebuie să mai plece din 
cafenele şi să meargă la 
serviciu. 
* Lecţia nr. 11: Fiţi amabili 
cu tocilarii. Există şansa că 
în viitor să lucraţi pentru ei. 


