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Vă doresc din suflet ca, în preajma Sfintei Sărbători 
a Învierii Domnului să aveţi parte de o masă 
îmbelşugată, de sănătate şi multă bucurie, să-i aveţi 
alături pe toţi cei dragi şi să aveţi puterea de a oferi 
şi de a primi creştineasca împăcare.  
 
În preajma acestei mari sărbători doresc tuturor 
uricănenilor şi locuitorilor din Valea Jiului ca 
lumina Învierii Domnului să se reverse asupra 
dumneavoastră cu dragoste, cu pace şi cu 
prosperitate. 

PAŞTE FERICIT ! 
Dănuţ Buhăescu 

Primarul  oraşului Uricani 

Sărbătoarea Învierii Domnului este o sărbătoare care 
naşte în sufletul fiecăruia dintre noi speranţă şi 
bunătate, înţelegând supremul sacrificiu făcut de 
Domnul nostru Isus Hristos pentru omenire. 
 
Vă doresc ca Sfintele Paşti să vă găsească neîntinată 
credinţa, indiferent de neajunsurile vieţii, inimile să vă 
fie pline de căldură, iar casele luminate de acestă 
Sfântă Sărbătoare. 
 

Vă doresc Sărbători fericite alături de cei dragi ! 
Hristos a Înviat ! 

 
Tiberiu Iacob Ridzi 

Primarul municipiului Petroşani 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, transmit tuturor vulcănenilor 
să aibă parte de Pace şi Bucurie în familie, să primească 
Lumina Învierii în sufletele lor şi să o păstreze aprinsă în 
fiecare zi. 

Tuturor Paşte Fericit! 
 

Ing. Gheorghe ILE 
Primarul Municipiului Vulcan 

E sărbătoarea speranţei şi a renaşterii. Este esenţa îndurării lui 
Dumnezeu pentru noi, oamenii şi parcă dincolo de bucurie te încearcă 
durerea şi te pătrunde măreţia sacrificiului. 
 
A urcat Dealul Golgotei şi a purtat pe umeri greutatea păcatelor lumii, 
cuprinse toate în crucea grea. Fiul Domnului a fost răstignit, între tâlhari 
şi s-a rugat pentru noi chiar şi-n ultima Sa clipă pământească. Fiecare 
picătură de sânge şi sudoare, fiecare străfulgerare de durere ne-au 
curăţat nouă, celor ce aveam să venim pe lume mii de ani mai târziu, 
păcate ancestrale. În fiecare an ar trebui să ne gândim mai mult la 
semnificaţia profundă a acestui sacrificiu şi să dăm, acestei mari 
sărbători creştineşti, valoarea spirituală, inestimabilă, pe care o merită. 
 
Nu există creştin care să nu simtă în noaptea Învierii că şi sufletul său a 
prins viaţă veşnică şi că flăcăruia plăpândă a lumânării alungă umbre ale 
tristeţii şi durerii. Să ne bucurăm cu toţii, de această noapte sfântă, să ne 
învăţăm copiii că darul Mântuitorului înseamnă dragoste şi milă şi să 
spunem din tot sufletul şi cu toată credinţa: 
 

Hristos a Înviat! 
 

Haralambie Vochiţoiu 
Senatorul Văii Jiului 



2 ACTUALITATE 

Unul dintre cei mai importanţi 
agenţi economici din Valea jiului - 
SC Apa Serv Valea Jiului SA 
Petroşani -  a împlinit, zilele 
trecute, 20 de ani de activitate. 
Evenimentul a marcat în mod 
public prin dezvelirea unei plăci 
aniversare care a fost montată pe 
frontispiciul sediului central al 
societăţii. La eveniment au fost 
invitaţi, de asemenea, foşti şi 
actuasli salariaţi ai firmei, cărora 
dirtectorul general Costel Avram 
le-a mulţumit pentru rolul esenţial 
pe care l-au avut în dezvoltarea 
acestei companii de utilitate 
publică. 
 
Pentru gestul său, care onorează 
munca celor care au activat la 
Apa Serv, directorul general 
Costel Avram este “Premiantul 
săptămânii” 

Costel AVRAM 
Director general SC Apa Serv Valea Jiului 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

www.press-media.ro 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Precizări despre când şi cum se repară drumurile publice din Vulcan 
Într-o postare publicată pe pagina de 
facebook a Primăriei municipiului Vulcan, 
primarul Gheorghe Ile face câteva precizări 
importante cu privire la derularea 
programului de reabilitare şi modernizare a 
drumurilor publice. 
 
„Venim în întâmpinarea cetăţenilor care 
doresc să fie informaţi corect în ceea ce 
priveşte modul în care este administrat DN 
66A, mai precis tronsoanele aferente zonei 
administrative a Vulcanului. Vorbim aici de 
străzile Coroiești, Nicolae Titulescu, 
Decebal şi Paroșeni. Toate acestea au fost 
date de către Drumurile Naţionale spre 
administrare către Primăria Vulcan, odată 
cu trecerea de la statutul de oraş la cel de 
municipiu. Conform legilor în vigoare 
administraţia publică locală nu poate 

efectua lucrări de investiţii pentru 
modernizarea acestor tronsoane, ci doar 
lucrări de reparaţii curente, adică plombări. 
În bugetul pe 2015 este prevăzută 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
precum şi a documentaţiei de execuţie 
pentru trotuarele adiacente la tronsonul din 
DN 66A – Nicolae Titulescu între piaţă şi 
fosta primărie. Estimăm că această etapă 
absolut necesară se va încheia într-un 
interval de 3 luni. Tot în faza de studii de 
fezabilitate se găsesc şi zonele: Traian, 
Aleea Muncii, zona Dincă. În paralel cu 
aceste studii căutăm soluţii pentru 
atragerea de fonduri europene în vederea 
modernizării şi a acestor zone carosabile şi 
pietonale ale Vulcanului”, precizează 
Gheorghe Ile. 

Tiberiu VINŢAN 



3 ADMINISTRAŢIE 

Noi tarife de acces la 
bazinul didactic de înot 

de la Petroşani 

Consiliul local al municipiului Petroşani a 
aprobat un nou plan tarifar pentru utilizarea 
bazinului didactic de înot şi serviciile conexe. 
Astfel, începând cu data de 1 aprilie, un bilet de 
acces la bazin este va fi de 7 lei pentru elevi şi 
studenţi şi 14 lei pentru adulţi. Şi preţul 
abonamentelor a crescut la 70 de lei pentru elevi 
şi studenţi, respectiv 100 de lei pentru adulţi. 
 
Modificarea tarifelor a fost necesară în contextul 
în care s-a constatat faptul că întreţinerea şi 
funcţionarea bazinului la standarde de calitate şi 
siguranţă ridicată implică costuri semnificative, 
după cum a precizează Petre Popa, 
administratorul bazei sportive. (T.V.) 

“Şcoala altfel” în biroul primarului de la 
Petroşani 
Elevi ai Colegiului naţional “Mihai 
Eminescu” şi ai Colegiului 
Economic “Hermes” au fost oaspeţi 
ai Primăriei municipiului Petroşani, 
în cadrul programului educaţional 
“Şcoala altfel”. Aceştia au avut 
ocazia să viziteze mai multe birouri 
ale instituţiei administraţiei publice 
locale şi au fost primiţi chiar şi de 
către primarul oraşului, Tiberiu 
Iacob Ridzi.  
 
“În cadrul programului Şcoala Altfel, 
tinerii liceeni au venit să viziteze 
Primăria şi, bineînţeles, biroul 
primarului. Au fost foarte interesaţi 
de activitatea noastră şi chiar mi-au 
pus câteva întrebări punctuale, 
strict legate de ceea ce poate să 
facă administraţia publică locala 
pentru elevi. Astfel, m-au întrebat 
dacă se poate deconta transportul 
elevilor care vin din alte localităţi la 
unităţile de învăţământ de la 
Petroşani. Recunosc că este o 
problemă cât se poate de serioasă, 
pe care o voi discuta şi cu colegii 
mei din celelalte localităţi pentru a 
găsi o soluţie comună în acestră 
direcţie” a declarat Tiberiu Iacob 
Ridzi, primarul municipiului 
Petroşani. (L.I.) 

“Povestea unei picături de apă” desluşită de elevii Petrilei la staţia 
de tratare a apei de la Jieţ 
Mai mulţi elevi ai Şcolii 
generale nr. 5 din Petrila au 
avut parte de o lecţie aparte în 
cadrul programului „Săptămâna 
altfel”. Astfel, prin intermediul 
unei excursii educative de 
documentare la staţia de tratare 
a apei potabile de la Jieţ elevii 
au putut afla povestea unei 
picături de apă. 
 
Elevii au fost însoţiţi în turul 
staţiei (inclusiv în laboratorul de 
analize) de către reprezentanţii 
operatorului de apă şi 
canalizare din Valea Jiului, 
fiindu-le prezentat procesul 
complex de epurare a apei şi 
beneficile pentru locuitorii şi 
natura din Valea Jiului. La 
sfârşitul turului, participanţii au 
primit diplome de participare la 
evenimentul organizat sub 

genericul “Să ştii mai multe 
despre apă, să fii mai 
responsabil!”/”Povestea unei 
picături de apă”, preum şi 
materiale educative pentru 
diseminarea informaţiilor privind 
consumul sustenabil de apă, 
stoparea poluării mediului, 
importanţa accesului la o apă 
curată: o apă curată înseamnă 
o viaţă sănătoasă, dreptul la un 
mediu sănătos, etc. 
 
Potrivit reprezentanţilor Apa 
Serv Valea Jiului, scopul 
acestui eveniment este acela 
de a informa cât mai mulţi 
cetăţeni despre importanţa 
extinderii şi reabilitării 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în Judeţul Hunedoara 
(Valea Jiului), contribuind la 
educaţia civică şi ecologică a 

elevilor din această şcoală, dar 
şi la creşterea gradului de 
conşientizare a publicului ţintă 
asupra obiectivelor proiectului 
şi rezultatelor acestuia dar şi 
asupra faptului că apa este o 
resursa epuizabilă şi 
vulnerabilă dar esenţială 
pentru viaţă, pentru dezvoltare 
economică şi pentru mediu. 

Tiberiu VINŢAN 



4 EVENIMENT 

Apa Serv Valea Jiului 
Conducerea Apa Serv Valea 
Jiului a marcat pe 7 aprilie, 
printr-o festivitate la care au 
participat foşti şi actuali salariaţi 
ai firmei, cei 20 de ani care s-au 
scurs de la înfiinţarea 
operatorului regional de 
alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare a celor 6 localităţi ale 
Văii Jiului. 
 
Cu acest prilej, la intrarea în 
sediul central al societăţii din 
Petroşani a fost dezvelită o 
placă aniversară. În semn de 
respect pentru toţi cei care au 
muncit sau muncesc în 
continuare în cadrul inimosului 
colectiv al ASVJ, directorul 
general Costel Avram a 
încredinţat misiunea dezvelirii 
plăcii aniversare unor oameni 
care au slujit o viaţă întreagă 
bunul mers al activităţii de 
alimentare cu apă potabilă în 
Valea Jiului. Cei aleşi, Andrei 
Donisa şi Ioan Ulari, sunt doar 
doi dintre oamenii care au 
activat zeci de ani în cadrul 
firmelor care, succesiv, au 
funcţionat în domeniul 
construirii şi exploatării 
sistemului local de alimentare 
cu apă potabilă din Valea Jiului 
şi care se numără printre primii 
salariaţi ai SC Apa Serv Valea 
Jiului SA Petroşani. 
 
La evenimentul aniversar au 
participat, printre numeroşi alţi 
invitaţi, prof.univ.dr.ing. Radu 
Sorin (preşedintele Consiliului 
de Administraţie al ASVJ), 

Tiberiu Iacob Ridzi (primarul 
municipiului Petroşani) şi 
părintele Gabriel Bulf, care a 
oficiat o scurtă slujbă de sfinţire 
a plăcii aniversare.  
 
Directorul general al societăţii, 
Costel Avram, reaminteşte că, 
la ceas aniversar, Apa Serv 
Valea Jiului se prezintă în faţa 
comunităţii locale cu statutul 
unei firme de succes, care a 
reuşit să asigure creşterea 
calităţii serviciilor la standarde 
cu adevărat europene. „Apa 
Serv a fost şi este în slujba 
comunităţii din Valea Jiului 
asigurând apa, 24 ore din 24, 
pentru toţi localnicii şi turiştii din 
Valea Jiului. Preocupată 

permanent de îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai a locuitorilor 
Văii Jiului prin ridicarea la 
standarde europene de calitate 
a serviciilor de alimentare cu 
apă potabilă şi canalizare 
prestate către populaţie precum 
şi de îmbunătăţirea condiţiilor 
de mediu din zonă, această 
companie a promovat, iniţial 
împreună cu Consiliul Judeţean 
Hunedoara, sub autoritatea 
căruia îşi desfăşura activitatea, 
şi mai apoi şi cu Primăriile din 
Valea Jiului, unele dintre cele 
mai ambiţioase programe de 
investiţii care s-au derulat în 
România.”  
 
Astfel, Avram reaminteşte faptul 

că Apa Serv Valea Jiului în anul 
1996 derularea “Programului 
regional de apă şi mediu din 
Valea Jiului”, în valoare de 44,4 
milioane USD, care a fost 
structurat pe 5 mari obiecte de 
investiţii, după cum urmează: 
1. Reabilitare reţele de apă 
potabilă, echipamente şi 
sisteme de monitorizare; 
2. Reabilitare staţii de tratare, 
pompare, rezervoare;  
3. Contorizarea consumului de 
apă, branşamente şi aparatură 
de verificare; 
4. Reabilitarea reţelelor de 
canalizare; 
5. Reabilitare staţii de epurare 
şi echipament de laborator.  



5 EVENIMENT 

20 de ani de activitate 

Prin aceste programe de 
investiţii s-au realizat printre 
altele:  
- monitorizarea sistemului de 
alimentare cu apă; reabilitarea 
a 14 km la aducţiunea F1 Valea 
de Peşti – Vulcan; reabilitarea a 
94 km de conductă din reţeaua 
de distribuţie a apei potabile din 
toată Valea Jiului; reabilitarea şi 
modernizarea staţiilor de tratare 
Taia, Braia şi Aninoasa; 
montarea a 11.122 apometre la 
nivelul scărilor de bloc şi la 
consumatorii casnici; 
reabilitarea a 6 km colector 
principal de ape uzate şi a 5 km 
de reţele de canalizare. 
 
De asemenea, Staţia de 

Epurare a Apelor Uzate de la 
Dănuţoni (Aninoasa) a fost 
extinsă cu o treapta de epurare 
biologică, printr-un program 
ISPA în valoare de 9,6 milioane 
EURO, devenind una din cele 
mai moderne staţii de epurare 
din România. În anul 2011 a 
fost încheiat Contractul de 
Finanţare pentru Proiectul 
major „Extindere şi reabilitare a 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Hunedoara 
(Valea Jiului)” în valoare de 165 
milioane lei.  
 
Iar programul de investiţii al 
ASVJ nu se opreşte aici. Deja, 
în anul 2014, s-a demarat 
pregătirea Aplicaţiei de 
Finanţare pentru următoarele 
investiţii pe programele UE 
aferente exerciţiului bugetar 
2014 – 2020. 
 
Prezent la momentul aniversar 
din 7 aprilie, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi apreciază că Apa 
Serv Valea Jiului este şi „un 
reuşit experiment comun al 
tuturor autorităţilor publice 
locale, cărora li s-a alăturat şi 
Consiliul judeţean Hunedoara. 
Acest succes ne arată că, 
pentru a putea atinge cu succes 
obiective importante de 
dezvoltare a infrastructurii din 
Valea Jiului, singura cale este 
conlucrarea tuturor autorităţilor 

locale.” Primarul Petroşaniului a 
ţinut de asemenea să felicite 
conducerea ASVJ şi întregul 
colectiv al firmei pentru munca 
şi devotamentul lor, pentru 
seriozitatea cu care au abordat 
toate problemele legate de 
alimentarea cu apă şi 
canalizare, chiar dacă, 
investitabil, de multe ori nu au 
cules pentru aceasta laude, ci 
de cele mai multe ori, critici.  

Directorul general al ASVJ, 
Costel Avram mai spune că 
festivităţile pentru marcarea 
acestei aniversări vor continua 
în perioada următoare. La fel 
cum şi creşterea calităţii 
serviciilor şi extinderea şi 
modernizarea reţelelor rămân 
obiective importante în 
activitatea acestei societăţi.  
 

Tiberiu VINŢAN 

La data de 7 aprilie 1995 s-a înfiinţat REGIA AUTONOMĂ A 
APEI VALEA JIULUI Petroşani, prin desprinderea din REGIA 
AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ 
Petroşani, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Hunedoara. Obiectul de activitate al Regiei Autonome a Apei 
Valea Jiului a fost furnizarea serviciilor de apă şi canalizare 
pentru Valea Jiului.  
 
Angajaţii, în număr de 459, cu care structura nou înfiinţată îşi 
începe activitatea sunt transferaţi de la RAGCL Petroşani. În 
perioada 1995 – 1999 numărul angajaţilor ajunge la 768 şi 
asigură explotarea a 668 km reţele. 
 
În decembrie 2007, REGIA AUTONOMĂ A APEI VALEA JIULUI 
îşi schimbă forma de organizare şi devine societate pe 
acţiuni, cu unic acţionar Consiliul Judeţean Hunedoara, sub 
denumirea de SC Apa Serv Valea Jiului SA. Ulterior se 
conformează regulilor instituţionale solicitate de Uniunea 
Europeană pentru accesarea de fonduri nerambursabile şi, pe 
langă Consiliul Judeţean Hunedoara, devin acţionari toate 
primăriile din Valea Jiului. Astfel Apa Serv Valea Jiului SA 
devine Operator Unic Regional asigurând serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare pentru aproximativ 130.000 de 
locuitori ai Văii Jiului. 
 
În prezent, Apa Serv asigură exploatarea a aproximativ 843 
km reţele şi are 509 angajaţi din care 151 sărbătoresc astăzi, 
alături de societate, 20 ani de activitate. 



6 EDUCAŢIE 

Amintiri despre Petroşani într-un inedit concurs al liceenilor 
La începutul săptămânii (mai 
exact luni, 6 aprilie 2015), 
Sala de Marmură  a Primăriei 
din Petroşani a fost gazda 
unei ionedite întreceri între 
liceele din Valea Jiului. Elevi 
ai acoestor unităţi educative  
s-au întrecut în cadrul celei 
dea IV-a ediţii a 
concursului intitulat  
“Petroşani, ieri…. azi”.  
 
Concursul a fost organizat 
de Colegiul Tehnic „Dimitrie 
Leonida” Petroşani şi Clubul 
IMPACT Leonida în 
colaborare cu Consiliul Local 
al Primăriei din Petroşani şi 
Fundaţia Noi Orizonturi. 
Concursul are ca  
obiectiv  educaţia elevilor în 
spiritul cunoaşterii orizontului 
local, a asimilării şi  
diseminării cunoştinţelor  
despre depresiunea  
Petroşani. Proiectul  
stimulează totodată interesul 
elevilor pentru implicarea în 
activităţile extraşcolare,  
responsabilizarea cadrelor 
didactice, a conducerii şcolii 
şi a comunităţii locale faţă de 
educaţia non-formală. 
 
În acest an, concursul a fost 
structurat pe două secţiuni, 
una de cultură generală şi 
una constând dintr-o probă 
sportivă. La secţiunea cultură 
generală au fost evaluate 
cunoştinţele elevilor  
referitoare la geografia,  
istoria, economia, cultura şi  
turismul din Valea Jiului de-a 
lungul timpului, în timp ce 
proba sportivă a constat din 
parcurgerea unui traseu  
utilitar de către echipajele 
liceelor participante. 
 
Echipajele au fost formate 
din 6 elevi, 3 pentru proba 
sportivă şi alţi 3 pentru cea 
de cultură generală. Proba 
sportivă s-a desfăşurat la  
sala de sport de la  Colegiul 
Economic «Hermes»  din Pe-

troşani, iar proba de cultura 
generală a fost găzduită de 
sala de marmură a Primăriei 
Municipiului Petroşani. 
 
Juriul care a evaluat proba 
de cultură generală a fost 
format din doctor inginer Lu-
cian Lupu Dima,  
administrator Unic la Centrul 
de Calcul INFO98 SA; conf. 
univ. dr. ing. Octavian – Va-
lerian Bold de la  
Universitatea din Petroşani 
Departamentul de  
Management, Ingineria  
Mediului şi Geologie şi Elena 
Pârvan Elena, asistent  
manager la Fundaţia Noi  
Orizonturi Lupeni. 
 
Premiul I a fost obţinut de 
echipajul Colegiului Tehnic 
„Dimitrie Leonida”, premiul II 
a revenit Colegiului Naţional 
de Informatică «Carmen  
Sylva» Petroşani, iar pe lko-
cul al III-lea s-au clasat elevii 
Colegiului  Naţional «Mihai 
Eminescu». De asemene,a 
echipajul Colegiului 
Economic «Hermes » a  
obţinut o menţiune, în timp 
ce celorlalte echipaje  
participante, respectiv  
Colegiul Tehnic „Constantin 
Brâncuşi” Petrila, Colegiul 
Tehnic «Mihai Viteazul» din 
Vulcan, Liceul Tehnologic 

Lupeni, Liceul Teoretic 
«Mircea Eliade» din Lupeni 
le-au fost înmânate diplome 
de participare.  
 
Ca şi la ediţiile anterioare, 
Consiliul Local şi Primăria 

Municipiului Petroşani au 
premiat echipajele 
participante la concurs cu 
suma de 1500 de lei. 
                                              

prof. Carmen DAMIAN 
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Artiştii din Petroşani au forţat venirea primăverii la salonul de 
artă de la Galeria Ianza 
Galeria de artă a Fundaţiei Ianza Art Inter-
Cultural de la Petroşani a găzduit miercuri seara, 
vernisajul „Salonului de primăvară”, expoziţie 
artistică tradiţională în Valea Jiului. 
 
„Încercăm să forţăm venirea primăverii în Valea 
Jiului, aducând în atenţia publicului iubitor de 
arte plastice din Valea Jiului, câteva lucrări 
specifice ale câtorva dintre artiştii remarcabili ai 
Văii Jiului”, a declarat Cristian Sergiu Ianza, 
organizatorul evenimentului. 
 
De această dată, pe simezele de la Galeria de 
artă Ianza din Petroşani au fost urcate creaţii 
artistice semnate de elevii petrileni Denisa 
Creţescu, David Pricob, Dianne Tacu dar şi de 
artişti profesionişti precum Alexandru Tencariu, 
Rolland Szedlacsek, Carol Gigi Nicolau, Liviu 
Ţabrea, Eugen Bencău, Petru Birău, Simonel 
Bucur, Adrian Cerchez, Radu Chinţa, Robert 
Hummel, Angelica Parvu şi Cristian Ianza.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” din Petroşani este implicat într-un 
parteneriat european care vizează crearea unui joc video cu teme educaţionale 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroşani, 
este beneficiarul unui proiect Erasmus+ 2014 
KA2, Parteneriat strategic, în calitate de 
partener, care se va derula pe parcursul a 2 ani 
şcolari. Coordonatorul proiectului este Leeds 
City College din Marea Britanie, iar ceilalţi 
parteneri de proiect sunt Kehtna School of 
Economy and Technology din Estonia, 
Kuressaare Ametikool din Estonia, Action 
Synergy SA din Grecia, CERES din Italia, 
MACDAC Engineering Consultancy Bureau 
LTD – MECB din Malta. 
 
În cadrul proiectului ERASMUS+ 2014 KA2: 
Strategic Partnership: Vocational Training in 
Programming Skills Using a Game-based 
Approach: V-Game, se încearcă crearea unui 
joc video (denumit în proiect V-game) pentru 
învăţarea de către elevi, prin intermediul 
acestuia, a modului de creare a paginilor web, 
cu ajutorul HTML, CSS şi Java, în cadrul 
disciplinei Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. Pentru a-i atrage pe tineri către 
şcoală se poate realiza o ambianţă care să 
înlocuiască, oarecum, pasiune lor pentru jocul 
pe calculator, adică putem decide ca pentru o 
anumită temă să utilizăm jocuri video în 
activitatea de predare-învățare evaluare. 
Conceptul de inovare în acest proiect este 
definit ca o schimbare ce va fi introdusă în 
contextul educaţional, cu scopul de a 
îmbunătăți livrarea curriculum-ului disciplinei 
Tehnologia informaţiei și comunicaţiilor, 
performanţa şi satisfacţia percepută de 
principalii actori (studenţi, formatori şi 
angajatori).  

 
Există beneficii datorită colaborării pe domeniile 
de interes convenite, nu în ultimul rând pentru 
că colegii vor înţelege contextul şi provocările 
pe care o astfel de inovaţie este în curs de 
implementare. Acest lucru este posibil datorită 
provocării cu care continuă să se confrunte 
sectorul tehnic în Europa: unităţile de 
învăţământ sunt încurajate să fie inovatoare, să 
se adapteze la mediul în schimbare în care 
lucrează, nu în ultimul rând ca urmare a ritmului 
rapid de schimbare a tehnologiei și mediului 
social, care necesită imperios o astfel de 
flexibilitate. 
 
Tot în cadrul proiectului va fi creat şi ghidul 
pentru profesori, bilingv (limba română şi limba 
engleză) pentru implementarea acestei metode 
de predare-învăţare prin jocuri video în cadrul 
curriculei naţionale şi în cadrul curriculei 
specifice ţărilor partenere. 
 
Până în acest moment au avut loc două 
mobilităţi una în Leeds, Marea Britanie şi una 
Estonia, la Kuressaare Ametikool. În 
deplasarea de la Leeds,  acasă la coordonatorii 
de proiecta fost stabilit programul şi activităţile 
care se vor derula pe parcursul celor 2 ani de 
proiect. La această mobilitate au participat 
coordonatorul de proiect prof. dr. Mihaela 
Manolea şi directorul Colegiului de la Petroşani, 
prof. Gabriela Rodica Rus. A doua mobilitate s-
a derulat în perioada 25-28 martie 2015, la unul 
dintre partenerii din Estonia, la Kuressaare 
Ametikool, la această mobilitate participând 
coordonatorul de proiect prof. dr. Mihaela 

Manolea şi directorul şcolii, prof. Gabriela 
Rodica Rus. La fel ca şi în mobilitatea 
anterioară, deoarece în această etapă a fost 
necesar să se stabilească clasele şi numărul de 
elevi cu care se va pilota primul nivel din jocul 
ce urmează a fi creat, pentru a se vedea 
impactul acestuia şi atractivitatea asupra 
elevilor, fiind o altă abordare faţă de o lecţie 
clasică. 
 
Următoarea mobilitate din cadrul proiectului, 
conform calendarului de implementare, va fi în 
perioada 14-17 mai 2015 la MACDAC 
Engineering Consultancy Bureau LTD – MECB 
din Malta. 

 
Prof. Mihaela MANOLEA 

Coodonator proiect 
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Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă  tihna de care aveţi nevoie, 
bucuria revederii oamenilor dragi şi încrederea în mai bine. 

 
Vă doresc să aveţi parte de un  

PAŞTE FERICIT ! 
 

Adrian DAVID 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara 

Sfintele Sărbători de Paşti să vă facă viaţa mai frumoasă, mai 
bogată şi mai îmbelşugată. 

Fie ca învierea Mântuitorului să vă aducă lumină, căldură şi 
iubire în suflete şi cugete ! 

Vă doresc Paşte fericit ! 
Dr.ing. George Artur Găman 

Director general INCD INSEMEX Petroşani 

Nicolae DUNCA 
Primarul oraşului Aninoasa 
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Noi, cei de la  Pregoterm, care ne ocupăm zilnic de 
curăţenia şi frumuseţea oraşului, vă dorim ca Sfintele 

Sărbători ale Paştelui să vă găsească sănătoşi, cu 
sufletul curat, iar lumina sfântă a Învierii să vă fie  

călăuză în tot ceea ce faceţi. 
 

Vă dorim un Paşte fericit ! 
HRISTOS A ÎNVIAT ! 

 
Marius DANCI 

Director general Pregoterm SA Vulcan 

Constantin Brânduşe 
Preşedinte PNL Lupeni 

Comitetul Director 

Emil Părău 
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• Minerii de la Lonea s-au blocat în subteran; 
• Energeticienii îşi recapătă o parte din drepturi; 
• Fiul unui afacerist din Petrila, victimă a unui 

accident rutier; 
• 10 elevi hunedoreni de nota 10 vor fi premiaţi de 

E.on Gaz România; 
• Decizia în dosarul teribilistului cu BMW; 
• Primăria din Vulcan, singura prezentă pe 

Facebook; 
• CEH împreusrată de creditori care-şi cer banii în 

instanţă; 
• Ziua Porţilor Deschise la IPJ Hunedoara; 
• Demonstraţii cu şoimi la Muzeul Civilizaţiei din 

Deva; 
• S-a aprobat bugetul pentruz SNIMVJ; 
• O lupeneancă ajunge în top managemrnt la nivel 

naţional; 
• Cutia milei se umple mai rar; 
• 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 

Paştele în imaginaţia copiilor din Uricani 

La Biblioteca orăşenească din 
Uricani, aflată în coordonarea 
Primăriei din localitate, a avut loc în 
Săptămâna Mare un inedit concurs 
de desene destinat celor mai mici 
dintre şcolarii din acets oraş. 
 
Intitulat “Paştele în imaginaţia 

copiilor”, concursul a scos în 
evidenţă nu doar talentul, ci şi 
imaginaţia copiilor din Uricani care 
au venit pregătiţi cu desene care mai 
de care mai inspirate şi mai 
frumoase. 
 

Lucian ISPAS 

Ultimul termen pentru depunerea fotografiilor 
pentru concursul “Fotoreporter junior”, ediţia 2015 

Tinerii pasionaţi de arta 
fotografică care doresc să 
participe la ediţia din acest an 
a concursului “Fotoreporter 
junior” au, zilele acestea, 
ultima şansă de a-şi depune 
lucrările pentru expoziţia din 
acest an, care va fi vernisată, 
jurizată şi premiată pe data de 
8 mai 2015, orele 17,00 la galeria de 
artă “Iosif Tellmann” din Lupeni.  
 
Costodele galeriei, Antoneta Duban, 
spune că lucrările realizate de elevi 
de gimnaziu şi/sau liceu, participante  
la concurs, trebuiesc depuse până 
cel târziu la data de 15 aprilie 2015, 

la sediul galeriei de artă 
“Iosif Tellmann” de la 
Lupeni. Detalii 
suplimentare legate de 
acets concurs puteţi obţine 
la numărul de telefon 
0726084047. 
 
Concursul de artă 

fotografică “Fotoreporter junior” este 
organizat de Asocviaţia Culturală 
“Iosif Tellmann” din Lupeni, în 
parteneriat cu grupul de presă 
Exclusiv. Tema ediţiei din acest an 
este “Oameni în acţiune”.  
 

Lucian ISPAS 
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Premii pe bandă rulantă pentru elevii vulcăneni la olimpiadele şi 
concursurile şcolare din acest an 
Comunitatea locală din Vulcan are 
toate motiveze să fie mândră de 
noua generaţie de elevi din cadrul 
unităţilor locale de învăţământ. 
Asta deoarece etapele finale ale 
olimpiadelor şi concursuzrilor 
şcolare consemnează pe lista celor 
mai buni elevi din judeţ, dar şi din 
România, numele unor tineri 
vulcăneni care au înţeles pe deplin 
că educaţia aduce valoare şi 
respect. 
 
 Vă prezentăm, în cele ce 
urmează, câteva din cele mai bune 
rezultate ale elevilor vulcăneni ain 
acest an: 
 
Colegiul “Mihai Viteazu” şi 
Şcoala Gimnazială nr. 5: 
Olimpiade naţional la disciplinele: 
Limbă şi comunicare: Hirsch 
Alexandra, clasa A VIII-a C – 
MENȚIUNE, prof. îndrumător 
Muraru Alina 
Olimpiada Naţională de Limbi 
Clasice: Cîmpean Oana, clasa  a 
VIII-a C - PREMIUL SPECIAL, 
prof. îndrumător Muraru Alina; 
Olimpiada tehnică - profil textile: 
Ardelean Mariana, clasa a XII-a - 
CALIFICARE LA FAZA 
NAŢIONALĂ, profesori îndrumători 
Doroţan Manuela şi Lalu 
Petronela; 
Olimpiada tehnică - profil textile: 
Rotaru Florentina, clasa a XI-a - 
CALIFICARE LA FAZA 
NAŢIONALĂ, profesori îndrumători 
Doroţan Manuela şi Lalu 
Petronela; 
 
Olimpiade şi concusuri judeţene la 
disciplinele: 
Limbă şi comunicare: 
I. Olimpiada de Lingvistică-faza 
judeţeană: Bernad Ingrid, clasa a 
V-a B- MENȚIUNE, prof. 
îndrumător Muraru Alina; Hirsch 
Alexandra, clasa A VIII-a C- 
PREMIUL  II şi calificare pentru 
OLIMPIADA NAŢIONALĂ, prof. 
îndrumător Muraru Alina; 
II. Olimpiada Lectura ca Abilitate 
de viaţă: 
1. Cîmpean Oana, clasa a VIII-a C 
- MENŢIUNE, prof. îndrumător 
Muraru Alina; 
2. Trestian Adriana, clasa a VIII-a 
B - MENŢIUNE, prof. îndrumător 
Nica Roxana;  
3. Rizoti Raluca, clasa a VIII-a B - 
MENŢIUNE, prof. îndrumător Nica 
Roxana; 
III. Olimpiada Limbă şi 
Comunicare: 
Nuţă Alexandru-clasa a V-a B, 
Premiul III, prof. îndrumător Muraru 
Alina; Cîmpean Oana, clasa a VIII-
a C, PREMIUL  II, calificată la 

Concursul Naţional “Ionel  
Teodoreanu” de la Iaşi, prof. 
îndrumător Muraru Alina; Cîmpean 
Oana, clasa a VIII-a 
C, PREMIUL  II - Olimpiada de 
Limba Latină, calificată la Faza 
Naţională de la Piteşti ,  prof. 
îndrumător Muraru Alina; 
Matematică: 
Hirsch Alexandra, clasa a VIII-a C 
– Premiul II şi calificare pentru 
OLIMPIADA NAŢIONALĂ, prof. 
îndrumător Secrieru Livia; 
Fizică: 
Hirsch Alexandra, clasa a VIII-a C 
– Premiul II şi calificare pentru 
OLIMPIADA NAŢIONALĂ, prof. 
îndrumător Perţ Maria; Nanu 
Flavius Andrei, clasa a VII-a C – 
Menţiune, prof. îndrumător Perţ 
Maria; 
Istorie: 
Cîmpean Oana, clasa a VIII-a C- 
MENŢIUNE, prof. îndrumător Ulari 
Daria. 
 
Şcoala Gimnazială nr. 4 Vulcan: 
- BARBACARU DORIAN, Clasa a 
IV-a A - Concursul 
“LUMINAMATH” - PREMIUL III  - 
profesor îndrumător Sinka Palma; 
- FARA ALESSIA MARIA, Clasa a 
III-a A - Concursul “LUMINAMATH” 
- MENŢIUNE - profesor îndrumător 
Diaconu Marinela şi Rad Mariana;  
- HOCA DIANA Clasa a II-a A - 
Concursul “LUMINAMATH” - 
MENŢIUNE - profesor îndrumător 
Simon Tunde; 
- IRIMIA DARIA ANDREEA, Clasa 
a III-a A - Concursul 
“LUMINAMATH” - MENŢIUNE - 
profesor îndrumător Diaconu 
Marinela şi Rad Mariana;  
- MITAICHIE DARIUS DAVID, 
Clasa a III-a A - Concursul 
“LUMINAMATH” - PREMIUL III - 
profesor îndrumător Diaconu 
Marinela şi Rad Mariana;  
- SILION TEODORA CLAUDIA, 
Clasa a III-a A - Concursul 
“LUMINAMATH” - PREMIUL III - 
profesor îndrumător Diaconu 
Marinela şi Rad Mariana;  
- SUFARU EMANUEL, Clasa a IV-
a A - Concursul “LUMINAMATH” - 
MENŢIUNE - profesor îndrumător 
Sinka Palma; 
- TALPALARU ANDREEA, Clasa a 
IV-a A - Concursul 
“LUMINAMATH” - MENŢIUNE - 
profesor îndrumător Sinka Palma; 
- MIKLOS BEATRICE, Clasa a V-a 
B - Olimpiada judeţeană de 
Lingvistică - MENŢIUNE - profesori 
îndrumători Constantin Simona şi 
Farcaşi Daniela 
- MATEI CRISTINA, Clasa a VI-a 
C - Olimpiada judeţeană de 
Lingvistică - MENŢIUNE - profesori 

îndrumători Paliţă Elena şi Farcaşi 
Daniela; 
- SUCIU MARIA, Clasa a VIII-a C 
- Olimpiada judeţeană de 
Lingvistică - PREMIUL I 
(participantă la Olimpiada 
naţională) - profesori îndrumători 
Constantin Simona şi Ilyes 
Ecaterina; 
- SUCIU MARIA, Clasa a VIII-a C 
- Olimpiada judeţeană de Religie - 
PREMIUL I (participantă la 
Olimpiada naţională) - profesor 
îndrumător Zgârcea Monica; 
- PITAC LUMINITA GABRIELA, 
Clasa a VII-a A - Olimpiada 
judeţeană de Lingvistică - 
MENŢIUNE - profesori îndrumători 
Stângă Diana şi Cozianu Sorina; 
- SAVU CRISTIAN, Clasa a VII-a C 
- Olimpiada judeţeană de Lectură 
ca abilitate de viaţă - MENŢIUNE - 
profesor îndrumător Paliţă Elena; 
- CARAMETE OANA, Clasa a VIII-
a C - Olimpiada judeţeană de 
Lectură ca abilitate de viaţă - 
MENŢIUNE - profesor îndrumător 
Constantin Simona; 
- ZGÂRCEA ANDREEA, Clasa a 
VII-a A - Olimpiada judeţeană de 
Religie - PREMIUL III - profesor 
îndrumător Zgârcea Monica; 
- IANCU CRISTINA MARIA, Clasa 
a VIII-a A - Olimpiada judeţeană de 
Chimie - MENŢIUNE - profesor 
îndrumător Udrea Carmen Simona; 
- CÂNDEA  IOAN FLAVIAN, Clasa 
a II-a A - Cupa Floarea Reginei - 
LOCUL I - CS Vulcan; 
- TOMELE ANDREI, Clasa a II-a A 
- Cupa Floarea Reginei - LOCUL I 
- CS Vulcan; 
- FERENCZI OANA  DIANA, Clasa 
a VIII-a C - Cupa Floarea Reginei - 
LOCUL II - CS Vulcan; 
- OPREA OANA  DIANA, Clasa a 
IV-a C - Cupa Floarea Reginei - 
LOCUL III - CS Vulcan; 
- GIRESCU NARCIS ANDREI, 
Clasa a IV-a C - Cupa Floarea 
Reginei - LOCUL I - CS Vulcan; 
- BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a 
VI-a C - Cupa Floarea Reginei - 
LOCUL III - CS Vulcan; 
- AZAMFIREI CARLA-ELENA, 
Clasa a III-a A - Cupa României 
SKIF Făgăraş - LOCUL II - CS 
Vulcan; 
- CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa 
a II-a A - Cupa României SKIF 

Făgăraş - LOCUL I - CS Vulcan; 
- GIRESCU NARCIS ANDREI, 
Clasa a IV-a C - Cupa României 
SKIF Făgăraş - LOCUL I - CS 
Vulcan; 
- BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a 
VI-a A - Cupa României SKIF 
Făgăraş - LOCUL II - CS Vulcan; 
- TOMELE ANDREI, Clasa a II-a A 
- Cupa României SKIF Făgăraş - 
LOCUL II - CS Vulcan; 
- ŞCHIOPU OANA MAGDALENA, 
Clasa a II-a B - Concursul naţional 
de şah “Elisabeta Polihroniade” 
Faza Naţională - LOCUL I - CS 
Vulcan; 
- CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa 
a II-a A - International 
KarateTournament Subotica 
(Serbia) - LOCUL II - CS Vulcan; 
- GIRESCU NARCIS, Clasa a I-a C 
- SKI Zveza Zlovenije (Slovenia) - 
LOCUL IV - CS Vulcan; 
- BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a 
VI-a C - SKI Zveza Zlovenije 
(Slovenia) - LOCUL IV - CS 
Vulcan; 
- CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa 
a II-a A - SKI Zveza Zlovenije 
(Slovenia) - LOCUL II - CS Vulcan; 
- CÂNDEA IOAN FLAVIAN, Clasa 
a II-a A - Campionat naţional SKI - 
LOCUL I - CS Vulcan; 
- FERENCZI OANA DIANA, Clasa 
a VIII-a C - Campionat naţional SKI 
- LOCUL II - CS Vulcan; 
- AZAMFIREI CARLA-ELENA, 
Clasa a III-a A - Cupa Masibo - 
LOCUL I - CS Vulcan; 
- ŞOO ERIKA, Clasa a VI-a C - 
Cupa Masibo - LOCUL III - CS 
Vulcan; 
- BĂNCILĂ DIANA MARIA, Clasa a 
VI-a C - Cupa Masibo - LOCUL I - 
CS Vulcan; 
- TOMELE ANDREI, Clasa a II-a A 
- Cupa Masibo - LOCUL III - CS 
Vulcan; 

Lucian ISPAS 
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      Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Puţine sunt în lume locurile 
capabile să impresioneze la 
maximum, prin grandoare şi 
simplitate, prin frumuseţe şi 
hilar în acelaşi timp. Un astfel 
de loc este, nu încape nici o 
îndoială, teritoriul Meteorelor 
din inima Greciei. Aici, într-un 
chip absolut fantastic, câţiva 
zeci de “colţi” muntoşi se înaltă 
spre cer în plin câmp, la o 
înălţime de până la 613 metri, 
dându-ţi oarecum impresia unui 
Stonhange de dimensiuni 
uriaşe. Miracol al zeilor sau 
minune dumnezeiască trebuie 

să fi stat la baza acestei 
creaţii naturale, cu toate 
că ştiinţa a găsit şi pentru 
acest relief ciudat o 
explicaţie ştiinţifică. Mulţi 
au fost cei care au crezut 
iar unii mai cred încă şi 
astăzi, că meteorele din 
Grecia nu sunt altceva 
decât rezultatul lipirii unor 
meteoriţi de scoarţa 
terestră, susţinându-şi 
teoria chiar pe denumirea 
fabuloaselor coloane de 
stânci golaşe. În realitate, 
numele de Meteora a fost 
atribuit acestor minuni ale  
naturii abia în secolul al 
XIV-lea când pe cea mai 
înaltă stâncă din acest superb 
aranjament geografic, numită 
Plathilitos (“piatra lată”), 
călugărul Athanasios va 
constui, cu migală, răbdare şi 
credinţă nemăsurată, o 
mănăstire pe care o va numi 
Meteoron, ceea ce din limba 
greacă se traduce drept 
“suspendat în aer”.  
 
Şi pentru ca măreţia acestui loc 
să fie una care să te apropie şi 
mai mult de Dumnezeu, grecii 
au construit în vârful celor mai 
impresionanţi meteori, printre 
vulturi, 24 de lăcaşuri monahale 
de o frumuseţe fără seamăn, 

însă după invazia păgânilor 
otomani, doar în 6 dintre 
acestea a mai fost reluată viaţa 
monahală. Astăzi, mănăstirile 
de la Meteora sunt cuprinse în 
patrimoniul universal UNESCO, 
care le-a declarat “pământ 
sfânt”. De altfel, Meteora este 
cel de-al doilea mare complex 
monahal al ortodoxiei, după 
Muntele Athos. Spre deosebite 
de Athos, de frumuseţile 
Meteorei se pot bucura astăzi, 
în egală măsură, bărbaţii şi 
femeile, accesul acestora din 
urmă fiind aici permis.  
 
Chiar dacă deschiderea 
mănăstirilor denumite astăzi 
meteore a condus la crearea de 
facilităţi privind accesul, pentru 
a vizita mănăstirile de la 
Meteora trebuie să accepţi 
calvarul de a urca zeci sau, în 
anumite locuri, sute de scări 
abrupte, construite pe “buza” 
prăpăstioasă a stâncilor şi să 
treci peste poduri suspendate la 
sute de metri deasupra solului 
ori prin tuneluri săpate în 
munte. Efortul însă este pe 
deplin răsplătit pentru cei care 
ajung sus, nu doar pentru că 
vizitarea frumoaselor meteore şi 
peisajul care se poate admira 
din curtea acestora sunt absolut 
fascinante, ci şi pentru aici te 
simţi cu adevărat mai aproape 
de Dumnezeu.  
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Dintre cele 6 mănăstiri ale 
complexului monahal de la 
Meteora, Marele 
Meteoron este probabil cea 
mai impresionantă, atât ca 
organizare, cât şi ca 
dimensiuni sau privelişte care ţi 
se deschide înaintea ochilor. 
Aceasta a fost construită în 
jurul anului 1340, dar a 

beneficiat permanent 
de adăugiri ulterioare, 
făcute de călugări, în 
mod special de către 
ţarul sârb Simeon 
Uros care s-a şi 
călugărit aici. 
Suspendată pe cea 
mai impunătoare 
stâncă din complexul 
geografic al 
meteorelor, 

mănăstirea este împărţită pe 3 
nivele, care adăpostesc biserica 
ortodoxă şi chiliile pustnicilor. 
Tot aici există un muzeu laic ce 
adăposteşte câteva comori ale 
ortodoxismului, osuarul şi 
pivniţa în care se află probabil 
cel mai mare butoi de lemn 
pentru vin, cu o capacitate de 
12.000 de litri. Din curtea 
marelui Meteor ţi se dezvăluie  
roată-mprejur un peisaj absolut 
miraculos care te face să-ţi 
imaginezi că numai astfel 
trebuie să arate şi grădina 
Raiului.  
 
De mai mici dimensiuni, dar la 
fel de spectaculoase sunt şi 
celelalte mănăstiri de la 
Meteora: mănăstirea Varlaam, 
mănăstirea Sfânta Treime, 
mănăstirea Sfântul Ştefan, 
mănăstirea Sfântul Nicolae 
Anapafsas, mănăstirea Sfânta 
Varvara (singura mănstire de 
maici din complexul monahal de 
la Meteora), aşa cum se poate 
vedea şi din fotografiile care 
însoţesc acest reportaj. Cei care 
deja aţi fost la Meteora veţi fi 

însă de acord cu mine că 
realitatea care ţi se dezvăluie în 
faţa ochilor acolo întrece 
frumuseţea oricărei imagini 
fotografice. Iar celor care încă 
n-aţi fost, vă recomandăm să 
descoperiţi acest colţ de Rai. 
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DIVERTISMENT 

Vorbe cu... schepsis 

“După o viaţă de  
câteva decenii,  

urmează o moarte de 
câteva veşnicii.” 

de Gheorghe Niculescu 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Stomatologul se adresează către 
pacient: 
- Vaaaaai, domnule, cred că am greşit 
şi v-am scos dintele ăla sănătos. Asta 
e, va trebui să îl scoatem şi pe cel 
bolnav acum. 
- N-are nimic, domnule dentist, oricum 
mă bucur că nu sunteţi oftalmolog!  
*** 
Discuţie în familie: 
- Dragule, îmi iei şi mie un telefon ? 
- Păi şi celălalt ? 
- Celălalt îmi ia o tabletă !  
*** 
Discuţie între un patron şi un salariat. 
- Vă atrag atenţia că salariul 
dumneavoastră este confidenţial. 
- Nu vă faceţi griji, şi mie mi-e ruşine 
să spun cu cât mă plătiţi. 
*** 
Sfat: Nu lăsa nimic pe mâine ! Mai 
bine lasă pe poimâine şi vei avea doua 
zile libere !  
*** 

Două doamne stăteau de vorbă. Una 
dintre ele o întreabă pe cealaltă: 
- Dragă, tu când faci dragoste, vorbeşti 
cu soţul tau? 
- Da, dacă mă sună!  
*** 
Un cavaler, înainte de a pleca în 
cruciadă îl cheamă pe lăcătuşul 
castelului să îi monteze soţiei sale 
centura de castitate. După ce o 
montează, lăcătuşul întreabă: 
- Domnule, punem şi botniţă?  
*** 
Un tip se trezeşte în ambulanţă:  
- U... u... unde mă duceţi!  
- La morgă!  
- Păi de ce, că nu am murit ? 
- Da, dar nici noi nu am ajuns încă !  
*** 
Soţul, privind către femeia lui: 
- De unde vii, Maria?  
- De la salonul de înfrumuseţare.  
- Şi era închis?  
*** 

Atâtea şi atâtea reţete curg în 
preajma sărbătorilor pe orice 
canal de informare posibil!  
Fiecare dintre noi are însă o 
reţetă proprie cu care spune nu 
numai că nu dă greş niciodată, 
dar şi că este cea mai bună. O 
astfel de reţetă vă prezint şi eu 
în următoarele rânduri. Poate 
nu este tocmai cea mai bună, 
dar este o reţetă probată de 
multe ori de mine în bucătărie şi 
mai apoi pe o sumedenie de 
invitaţi. 
 
Pentru început se iau organelle 
mielului (ficat, rinichi, inimă, 
plămâni) şi se pun la fiert în apă 
cu puţină sare, boabe de piper 
şi o foaie de dafin. Pentru cei 
care nu suportă gustul pregnant 
de miel, pot adăuga în apa în 

care fierb măruntaiele şi o  
lingură de oţet dar şi un piept 
zdravăn de pui. După ce s-au 
fiert şi răcit, măruntaiele se dau 
prin maşina de tocat carne  
împreună cu 3 legături de 
ceapă verde, una de usturoi 
sau leurdă şi una de pătrunjel 
verde. Pentru o consisteţă mai 
pufoasă se adaugă şi trei felii 
franzelă înmuiate în prealabil în 
lapte. Compoziţia se sărează, 
condimentează după gust şi se 
amestecă cu 3 ouă bătute bine 
şi un vârf de cuţit de bicarbonat. 
Amestecul se întinde pe 
prapure (învelişul intestinelor), I 
se dă forma dorită (lunguiaţă 
sau rotundă), se apasă bine şi 
se pune la copt întro tavă unsă 
cu ulei. 
 

După ce se scoate din cuptor, 
se dă la rece şi se taie felii. Se 
serveşte alături de salată verde, 
roşii şi caş dulce. 
 
O altă reţetă este cea în care în 
drob se adugă şi 100 ml 
smântână, dar şi vreo cinci ouă 
fierte tare şi curăţate de coajă. 
Este adevărat că atunci când 
se taie felii drobul, efectul optic 
este deosebit. Şi gustul la fel, 

dar ficatul nostru s-ar putea să 
se plângă de greutatea  
bucatelor. Pentru a nu ne  
îngreuna digestia, mai ales că 
după drobul de miel vin şi alte 
bucate care de care mai  
înfricoşătoare, secretul este 
moderaţia în toate şi dacă  
timpul ne permite, este indicat 
ca după o masă copioasă să 
facem şi puţină mişcare. 
Poftă bună! 

 

Drob de miel 

Balanţă 
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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      

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 ! 

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 


