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2 ACTUALITATE 

Ca lider al unei comunităţi locale, 
un primar trebuie să fie un liant al 
tuturor locuitorilor din urbea pe 
care o conduce. Deşi toţi oamenii 
politici îşi doresc să corespundă 
unui astfel de ideal, puţini sunt 
însă aceia care reuşesc să 
capteze aprecieri atât din partea 
cetăţenilor de vârstă medie, a 
pensionarilor şi cu atât mai puţin a 
tinerilor. 
Din fericire, un exemplu de reuşită 
în această direcţie, demonstrat 
încă o dată cu ocazia activităţilor 
de voluntariat din acest an reunite 
sub genericul “Ziua Verde”, îl 
prezintă pe Tiberiu Iacob Ridzi, 
primarul Petroşaniului în situaţia 
de a fi, în egală măsură, un 
primar apreciat de tineri şi 
vârstnici deopotrivă. De aceea, 
Tiberiu Iacob Ridzi este 
“Premiantul săptămânii”. 

Tiberiu IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Conducerea Apa Serv Valea Jiului demontează acuzaţiile populiste 
ale senatorului Vochiţoiu 
După ce a primit din partea Apa Serv 
Valea Jiului şi a reprezentanţilor 
organismului de conducere al 
operatorului regional de apă (ADI 
APa Valea Jiului) o scrisoare în care 
este invitat să înlocuiască declaraţiile 
populiste cu ralierea la efortul întregii 
comunităţi locale de a remedia o 
situaţie care poate bloca financiar 
toată Valea Jiului, senatorul 
Haralambie Vochiţoiu a reacţionat 
dur, aducând acuze directorului 
general al Apa Serv, pe care-l 
învinovăţeşte că ar fi generat 
situaţia, prin semnarea unui contract 
păgubos între ASVJ şi finanţatorii 
proiectului european pentru 
extinderea şi modernizarea reţelelor 
de canalizare. 
 
În faţa acestor noi acuzaţii, pe care 
Costel Avram, directorul ASVJ le 
consideră mincinoase, tendenţioase 
şi politicianiste, conducerea ASVJ a 
lansat public o informare cuprinzând 
câteva precizări pe marginea acestui 
nou diferend. Vă prezentăm, integral, 
punctul de vedere exprimat de 
conducerea SC Apa Serv Valea 
Jiului. 
 
„INFORMARE 
Având în vedere reacţiille publice ale 
senatorului de Valea Jiului, 

Haralambie Vochiţoiu faţă de 
solicitarea adresată acestuia de 
către Apa Serv Valea Jiului şi ADI 
Apa Valea Jiului de a se ralia 
eforturilor întregii comunităţi locale 
din Valea Jiului pentru a împiedica o 
posibilă pierdere a finanţării externe 
în baza cărora au fost realizate 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată, 
conducerea societăţii Apa Serv 
Valea Jiului face următoarele 
precizări: 
 
Condiţionalităţile Contractului de 
Finanţare pentru Proiectului Major 
„Extinderea şi reabilitarea 
infrastructuri de apă şi apă uzată în 
judeţul Hunedoara (Valea Jiului)”, au 
rezultat nu dintr-o negociere cu 
Operatorul de apă/canal din Valea 
Jiului, ci dintr-un proces amplu de 
pregătire şi aprobare a unei Cereri 
de Finanţare. Acest proces a durat 
din 2007 până în 2011 şi s-a finalizat 
prin semnarea Contractului de către 
Operator şi Ministerul Mediului, fiind 
avizat şi asumat de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Apa 
Valea Jiului”. 
 
Pregătirea unui asemenea Proiect 
Major a pornit de la stabilirea şi 
prioritizarea nevoilor investiţionale în 

2 componente: servicii de alimentare 
cu apă şi apă uzată cuprinse în 
Master Planul Văii Jiului. Studiul de 
fezabilitate s-a concentrat pe 
investiţiile cuprinse în prima fază a 
proiectului ce a fost propus şi ulterior 
aprobat pentru finanţare din 
Fondurile Uniunii Europene în 
exerciţiul financiar 2007 – 2013. 
Acest studiu a fost întocmit potrivit 
cerinţelor Comisiei Europene şi 
legislaţie române şi furnizează date 
privind recuperarea costurilor prin: 
– efectuarea unui studiu de tarif în 
care s-a actualizat structura tarifelor 
şi s-a recomandat un nou sistem 
tarifar care să acopere integral 
costurile de exploatare şi întreţinere 
ale investiţiilor propuse şi să ofere un 
stimulent pentru promovarea 
conservării apei. 
 
Analiza financiară, ca parte a 
Studiului de Fezabilitate efectuată de 
către Consultantul angajat de 
Ministerul Mediului, a calculat 
indicatorii de performanţă financiară 
a Proiectului Major şi a inclus un 
model financiar cu determinarea 
politici tarifare astfel încât să se 
asigure viabilitatea financiară a 
Operatorului de apă. După 
finalizarea procesului de aprobare a 
Aplicaţiei de Finanţare de către toate 

părţile decizionale implicate şi 
anume Comisia Europeană, 
Ministerul Mediului,Unităţile 
Administrativ Teritoriale din Valea 
Jiului, s-a semnat un Contract de 
Finanţare cu acceptarea termenelor 
şi condiţiilor în care s-a primit 
finanţarea neramburasbilă. 
Conducerea Apa Serv a întreprins 
toate demersurile legale necesare 
pentru punerea în aplicare a deciziei 
de finanţare şi nu de negociere a 
condiţiilor rezultate în urma 
procesului de pregătire a Cererii de 
Finanţare aferente Proiectului 
Major.” 
 
„Facem aceste cuvenite precizări, 
spre ştiinţa domnului senator 
Vochiţoiu şi a opiniei publice şi 
credem în continuare că situaţia 
generată nu din vina operatorului, 
trebuie soluţionată prin efortul comun 
al tuturor factorilor cu putere de 
decizie de la nivelul comunităţii. În 
acest sens, aşteptăm, inclusiv din 
partea senatorului de Valea Jiului, 
soluţii concrete, nu critici 
nefondate”, se mai arată în 
informarea prezentată de Costel 
Avram, directorul ASVJ. 
 

Lucian ISPAS 



3 ADMINISTRAŢIE 

Instanţa supremă a decis: 

Drumul naţional 66 A poate fi construit şi pe traseul 
Câmpu lui Neag - Băile Herculane 
După ani de zile în care a stat 
sub semnul incertitudinilor, 
juridice şi financiare, ultimul 
tronson al drumului naţional DN 
66A care leagă Valea Jiului, 
prin Uricani şi mai departe, prin 
Valea Cernei, de staţiunea 
Băile Herculane, are undă 
verde pentru a fi, în sfârşit, 
finalizat. 
 
Începute în 2002, lucrările de 
modernizare ale acestui superb 
drum montan care deschide 
Valea Jiului spre sud-vestul 
ţării s-au împotmolit în hăţişul 
legislativ, după ce, în 2012, o 
organizaţie ecologistă a 
solicitat în instanţă încetarea 
lucrărilor, motivând că acestea 
ar distruge o arie naturală 
protejată. Demersului 
organizaţiei Greenpeace CEE 
România i s-au raliat şi alte 
asociaţii şi organizaţii 
ecologiste care 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.  
 
Zilele trecute, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a respins 
definitiv şi irevocabil solicitările 
asociaţiilor ecologiste, păstrând 
soluţia dată în acest caz de 
Curtea de Apel Bucureşti, încă 
din 5 iulie 2013, declarând 
solicitarea dce recurs a 
reclamanţilor Asociaţia Grup 
Milvus, WWF – Asociaţia 
Programul Naţional Dunăre 
Carpaţi, Societatea Carpatina 
Ardeleana Satu-Mare, 
Asociaţia pentru Protecţia 
Liliecilor din România şi 
Societatea Română de 
Herpetologie, toate făcute prin 
prin Asociaţia Agent Green, 

împotriva sentinţei civile nr. 
3048 din 11 octombrie 2013 a 
Curţii de Apel București – 
Secţia a VIII-a contencios 
administrativ şi fiscal, ca 
nefondate. 
 
Până în prezent, 20 de 
kilometri din traseul acestui 
drum de importanţă strategică 
pentru viitorul Văii Jiului au fost 
construiţi, de la ieşirea din  
Uricani până în zona 
Câmpuşel, situată în Parcul 
Naţional Retezat. Din traseul 
prevăzut iniţial pentru 
modernizarea acestui drum au 

mai rămas de executat circa 18  
kilometri, până la Izvoarele 
Cernei, la intersecţia cu  
DN67D.  
 
Primarul oraşului Uricani spune 
că justiţia a făcut, în sfârşit 
dreptate în ceea ce priveşte 
dreptul comunităţilor locale din 
Valea Jiului de a beneficia de 
facilităţile pe care acest drum le 
poate aduce şi îşi exprimă 
speranţa că Guvernul 
României va găsi, urgent, o 
soluţie pentru a reintroduce 
acest tronson de drum în lista 
drumurilor naţionale pentru 
care se vor efectua investiţii în 
reabilitare şi modernizare. “Mă 
voi bate să conving factorii de 
decizie de la Bucureşti şi voi 
apela chiar şi la Primul Ministru 
Victor Ponta pentru ca acest 
drum să fie repus în programul 
naţional de investiţii, pentru că 
acest drum reprezintă practic 
singura şansă de salvare a 
noastră după închiderea 
mineritului din Uricani şi din 
Valea Jiului”, a declarat Dănuţ 
Buhăescu.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Geoecologia, în 
atenţia liceenilor 
şi profesorilor lor  

din Valea Jiului 

Facultatea de Mine - 
Departamentul de Management, 
Ingineria Mediului şi Geologie 
din cadrul Universităţii din 
Petroşani au organizat, 
săptămâna trecută, prima ediţie 
a Secţiunii preuniversitare:  
Eco - Geo – Turism a celui de-al 
XIII - lea Simpozion Naţional 
Studenţesc “GEOECOLOGIA “.  
 
În cadrul acestuia au fost 
prezentate 22 de proiecte 
avâînd ca temă abordarea 
temelor de geoecologie de către 
elevii liceelor din Valea Jiului, 
respectiv Liceul Tehnologic 
“Retezat” Uricani, Liceul 
Tehnologic Lupeni, Liceul 
Teoretic “Mircea Eliade” Lupeni, 
Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” 
Vulcan, Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” Petroşani, Colegiul 
Economic “Hermes” Petroşani, 
Colegiul Tenhic “Dimitrie 
Leonida” Petroşani, Colegiul 
Naţional de Informatică 
“Carmen Silva” Petroşani şi 
Colegiul Tehnic “Constantin 
Brâncuşi” Petrila. 
 
Din comitetul de organizare şi 
jurizare a lucrăriulor au făcut 
parte şef lucr. dr. ec. Virginia 
Băleanu; şef lucr. dr. ing. Csaba 
Lorinţ; şef lucr. dr. chim. 
Clementina Moldovan. Detalii 
despre câştigători aflaţi în ediţia 
electronică a ziarului nostru. 
 

Luminiţa VINŢAN 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 



4 EVENIMENT 

Sute de tineri din municipiul 
Petroşani au răspuns şi în acest 
an invitaţiei lansate de Primăria 
municipiului Petroşani şi au 
participat la o nouă ediţie a 
acţiunii publice derulate sub 
genericul „Ziua Verde”.  
 
Începută în urmă cu 4 ani, la 
iniţiativa părintelui Octavian 
Pătraşcu, căreia i s-au raliat 
Asociaţia Casa Pro Urbis şi 
Asociaţia Petro Aqua,  „Ziua 
Verde” a devenit la Petroşani a 
manifestare educaţională şi de 
voluntariat îndrăgită în mod 
special de tineri, care-şi 
manifestă astfel în mod public 
dorinţa de a trăi într-un oraş 
curat, frumos şi... verde. În 
acest scop, an de an, tinerii de 
la toate unităţile de învăţământ 
din Petroşani s-au mobilizat 
pentru a participa la acţiunile de 

ecologizare a domeniului public 
sau de plantare de flori, arbori 
şi arbuşti în diverse locuri din 
oraş.  
 
Anul acesta, dincolo de acest 
gen de activităţi de voluntariat, 
tinerii au recurs şi la o nouă 
modalitate prin care să atragă 
atenţia tuturor cetăţenilor din 
Petroşani că respectul pentru 
curăţenia oraşului este, la 
urma-urmei, un necesar respect 
pentru fiecare dintre locuitori, 
dar şi pentru cei care vin să se 
bucure de frumuseţea tinerei 
staţiuni turistice Petroşani. 
Astfel, copiii de la şcolile 
gimnaziale din Petroşani s-au 
pregătit cu câteva zile înainte 
pentru “Ziua Verde”, participând 
la un concurs de desene iniţiat 
de organizatori. Ei au colorat 
afişele speciale puse la 
dispoziţie de Asociaţia Casa 
Pro Urbis cu desene conţinând 
mesaje prin care cetăţenii sunt 
îndemnaţi să acorde respectul 
cuvenit păstrării curăţeniei 
oraşului.  
 
Prezent, ca de fiecare dată, la 
deschiderea activităţilor 
prelijuite de „Ziua verde”, 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi s-a arătat 
încântat de interesul tinerilor 
pentru curăţenie, pentru frumos 
şi pentru ecologie şi a apreciat 
desenele realizate de aceştia. 
„Nu putem juriza toate aceste 
desene pe care aţi decis să le 

expuneţi în tot oraşul – şi vă 
felicit pentru această inedită 
idee de a atrage atenţia asupra 
respectului pe care cu toţii 
trebuie să-l avem faţă de mediul 
în care trăim – aşa că voi 
propune Consiliului local ca 
fiecare şcoală să fie premiată 
pentru aceste desene absolut 
deosebite. Vă mulţumesc 
pentru felul în care înţelegeţi să 

abordaţi tema aceasta a 
ecologiei şi respectul pe care-l 
arătaţi comunităţii. Sunteţi un 
real exemplu pentru toţi 
cetăţenii Petroşaniului şi 
meritaţi aprecierile noastre, ale 
tuturor”, le-a spus tinerilor 
adunaţi în Centrul civic al 
Petroşaniului, primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi.  



5 EVENIMENT 

De altfel, primarul Petroşaniului a 
participat activ la toate activităţile 
derulate sub genericul “Ziua 
Verde” la Petroşani. Concluziile 
sale asupra evenimentului au fost 
prezentate într-o postare publică 
făcută pe pagina sa de facebook, 
unde Tiberiu Iacob Ridzi a scris: 
“M-am reîntâlnit astăzi cu starea 
de bucurie şi entuziasm pe care 
copiii Petroșaniului o manifestă ori 
de câte ori participă la acţiunea 
iniţiată de Asociaţia Casa Pro 
Urbis prin părintele Pătraşcu, 
intitulată sugestiv Ziua Verde. 
De la prima ediţie din 2012 şi până 
astăzi am susţinut împreună cu 
Consiliul Local această acţiune 
care are menirea de a sensibiliza 
întreaga suflare a Petroşaniului, în 
tot ceea ce reprezintă relaţia 
noastră cu mediul înconjurător. 
Modul în care reuşim să punctăm 
în fiecare an nevoia de a trăi  
într-un oraş curat şi frumos, prin 
grija tuturor, ne motivează să 
susţinem şi în continuare această 
acţiune. Anul acesta, copiii ghidați 

în mod deosebit de învăţătorii şi 
profesorii lor, au pregătit pentru 
Ziua Verde un mesaj adresat 
adulţilor. Câteva sute de afişe mici 
şi mari cu mesajul lor cât se poate 
de clar legat de dorinţa de a trăi 
într-un mediu nepoluat, decorate 
cu desene sugestive realizate de 
copii pe această temă, au avut ca 
destinaţie uşile de la intrarea în 
blocurile unde ei locuiesc şi 
panourile de afişaj din mai multe 
puncte ale Petroşaniului. Copiii 
noştri ne-au demonstrat şi de 
această dată că deşi sunt mici, au 
idealuri mari, au mesaje puternice 
adresate nouă tuturor. Copiii noştri 
ne demonstrează că ştiu ce 
anume vor pentru ca să trăiască 
sănătos. Nouă ne revine obligația 
de a face tot ce trebuie pentru a-i 
susţine în acest sens. Felicit 
Asociaţia Casa Pro Urbis pentru 
continuarea acestei acţiuni. 
Felicit şi Asociaţia Petro Aqua 
care s-a alăturat astăzi acestei 
acţiuni în care membrii acesteia se 
regăsesc în totalitate. Mulţumesc 
tuturor învăţătorilor şi profesorilor 
pentru modul minunat în care 
reuşesc să educe copiii 
Petroşaniului.” 
 
După acţiunile derulate în cadrul 
acestei frumoase activităţi de 
voluntariat, care mobilizează 
comunitatea locală a 
Petroşaniului, doar cine nu a avut 
ochi n-a văzut că, de câteva zile, 
oraşul este, prin ţinută şi aspect, 
unul cu adevărat verde. 
 

Tiberiu VINŢAN 



6 CULTURĂ 

Sub auspiciile Ministerului Culturii: 

Noua carte a lui Valeriu 
Butulescu sărbătorită 
în Muntenegru  

Institutul Public pentru cultură „Risto 
Ratkovic”  (RVP) din Bijelo Polje, Muntenegru a 
organizat pe 23 aprilie „Noaptea Cărţilor”, 
eveniment important pentru viaţa spirituală a 
ţării. Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul 
Ministerului Culturii din această ţară, care a 
finanţat apriţia a zece cărţi importante pentru 
cultura muntenegreană (poezie, proză, critică 
literară, eseistică). Între acestea se regăseşte şi 
volumul „Pjescane oazy” de Valeriu Butulescu, 
tradus din limba română de Goran Mrakic, care 
a ieşit de sub tipar în aceste zile. 
 
“În alegerea  lucrărilor şi autorilor publicaţi   
ne-am axat pe calitate şi reputaţie; aşa am ajuns  
la acest scriitor român tradus în peste cincizeci 
de limbi, laureat a numeroase premii literare, în 
România şi peste hotare” a declarat Abbas 
Dizdarevic, preşedintele institutului RVP. 
 
Ediţia muntenegreană a cărţii a fost îngrijită de 
scriitorul Bojan Rajevic, care scrie: „ Aforismele 
lui Valeriu Butulescu au primit numeroase 
premii, de la Toronto la Torino, inclusiv Premiul 
„Radoje Domanovic” decernat la Belgrad”. 
Prefaţa este un amplu eseu consacrat 
biobibliografiei acestui scriitor şi are un titlu 
emoţionant: “Bine ai venit în Muntenegru, 
prietene Valeriu Butulescu !” 
 
În cadrul acţiunii „Noaptea Cărţilor” a fost 
prezentată şi cartea: „Pjescane oazy”, despre 
care a vorbit scriitorul Bojan Rajevic, care a şi 
citit un consistent grupaj din aforismele 
scriitorului român. Deşi invitat, Valeriu Butulescu 
nu a putut participa la această manifestare 
culturală, dar a făcut următoarea declaraţie: 
“Apariţia cărţii mele în Muntenegru mă bucură în 
mod deosebit, încheind astfel un ciclu balcanic.  
Cartea apăruse în prealabil în: albaneză, 
bulgară, croată, greacă, macedoneană, sârbă, 
slovenă, turcă, ba chiar şi în dialectul aromân. 
Simt o satisfacţie aparte, văzând această lucrare 
integrată în acest bine structurat şi omogen 
univers spiritual balcanic. Mulţumesc din suflet 
realizatorilor cărţii şi autorităţilor muntenegrene 
pentru sprijinul acordat.”   

Lucian ISPAS 

De Ziua Mondială a Cărţii,  

Radio Timişoara a îmbogăţit biblioteca Colegiului 
Tehnic “Dimitrie Leonida” din Petroşani cu alte 
câteva sute de cărţi 
Biblioteca Colegiului 
Tehnic “Dimitrie Leonida” 
din Petroşani a primit, 
chiar în preajma Zilei 
Mondiale a Cărţii o vizită 
surpriză din partea 
redactorului radio 
Timişoara, Ioan 
Alexandru Tătar. Acesta 
nu a venit cu mâna goală, 
ci a adus câteva sute de 
cărţi tehnice, dar şi 
belestristică, care au fost 
donate unităţii de 
învăţământ din Petroşani.  
 
“Nu este pentru prima 
oară şi, în mod cert, nu 
este nici pentru utlima 
oară când Radio 
Timişoara donează cărţi 
pentru bilbliotecile şcolare 
din Valea Jiului. Cu 
această donaţie pe care 
am făcut-o la Liceul 
Industrial şi la Şcoala nr. 
2 din Petroşani, am 
depăşit deja pragul de 
5000 de volume pe care 

le-am donat unităţilor 
şcolare din Valea Jiului. 
Mă bucur că, în această 
acţiune a noastră, am 
avut în Grupul de presă 
Exclusiv un partener de 
nădejde”, a declarat Ioan 
Alexandru Tătar, jurnalist 
la Radio Timişoara. 
 
Donaţiile făcute 
săptămâna trecută 
îmbogăţesc acum fondul 
de carte al CTDL 
Petroşani. (L.V.) 

Expoziţia de artă semnată Kriss şi Mirela 
Falticska la Lupeni 
Galeria de Artă “Iosif Tellmann” din 
Lupeni găzduieşte în perioada 18 
aprilie-6 mai 2015, expoziţia realizată de 
Kriss şi Mirela Falticska. Este a doua 
oară când cei doi artişti, fiu şi mamă, 
expun împreună. 
 
Lucrările realizate în creion, tuş, acrilic, 
pe hârtie, pânză sau lemn, aduc la 
suprafaţă tema vieţii şi a timpului. La 
vernisajul expoziţiei au participat 
membrii ai Asociaţiei Culturale “Iosif  
Tellmann”, cadre didactice, elevi, iubitori 
de artă. Cei doi artişti au fost prezentaţi 
publicului de către prof. Simonel Bucur, 
iar cronica plastică a fost realizată de 
artistul plastic Petru Zmed.  
 
“Expoziţia este realizată în tehnică mixtă 
şi se bazează pe ideea serafinilor şi 
heruvinilor, pornind de la schiţele 
ideatice, scurte căutări ale formelor, 

până la construcţia spaţiului plastic, 
care se naşte din linia care urmează 
formele, ajungând la reflectarea culorilor 
dintr-o tonalitate, monocromă trecând 
prin tehnica ton în ton, până la 
policromie”, ne-a declarat prof.Kriss 
Falticska. 

Antoneta Duban 
Foto: Raluca Ion 
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Tinerii din Vulcan sunt instruiţi în creşterea interesului 
privind participarea publică 

Proiectul "Tineri vulcăneni 
pentru comunitate", 
implementat de Asociaţia 
"Niloran" în parteneriat cu 
Primaria Municipiului Vulcan şi 
Colegiul Tehnic "MihaiViteazu", 
a intrat în cea de-a doua etapă 
de implementare. "Până acum, 
aproximativ jumătate din 
numărul propus de tineri au fost 
formaţi în domeniul participării 
publice şi al mecanismelor 
acesteia. Din datele strânse 
până acum, în urma completării 
chestionarelor de evaluare, a 
reieşit că adolescenţii vulcăneni 
aveau nevoie de informaţiile 
oferite şi că ar mai participa la 
astfel de întâlniri. Tema a fost 
pe placul lor, întrucat nu am 
prezentat lucrurile abstract, ci 
am adus exemple din viaţa de 

zi cu zi, lucruri care le sunt 
cunoscute. De altfel, toţi cei 
care şi-au dat mâna pentru 
realizarea acestui proiect 
apreciază că o parte din aceşti 
tineri au făcut câţiva paşi pentru 
a deveni piloni importanţi ai 
societăţii locale în viitor. Am un 
sentiment plăcut legat de acest 
proiect. Vreau să-l ducem la 
bun sfârşit, iar peste o vreme 
să primesc informaţii despre 
cum a fost pus în practică ceea 
ce le-am comunicat în întâlnirile 
pe care le-am avut cu ei", a 
declarat Nicu Taşcă, 
preşedintele Asociaţiei 
"Niloran".  
 
Administratia locală din Vulcan 
este partener în acest proiect, 
iar primarul Gheorghe Ile a avut 

cuvinte de laudă despre 
aceasta iniţiativă. "Cred că la 
Vulcan era nevoie de un astfel 
de proiect. Consider că e foarte 
important ce învaţă aceşti tineri 
la liceu, însă este la fel de 
important şi să-şi îmbogăţească 
cunoştinţele şi în astfel de 
proiecte. Eu îi îndemn pe tineri 
să acumuleze cunoştinte de 
peste tot şi să se pregătească 
temeinic pentru viitor. Cred că 
între tinerii care au participat în 
acest proiect şi vor mai 
participa până la finalul 
acestuia se află primarul şi 
consilierii locali ai viitorului. Noi 
am sprijinit şi vom mai sprijini 
astfel de iniţiative, pentru că eu 
cred că aduc plusvaloare 
comunităţii noastre", a declarat 
primarul Gheorghe Ile.   

 
Partiocipant activ la derularea 
proiectului, viceprimarul 
Vulcanului, Cristian Merişanu 
vorbeste la rândul său în 
termeni pozitivi despre proiectul 
Asociatiei "Niloran":  "Întâlnirile 
din proiect au fost constructive. 
Le-am explicat elevilor cât este 
de importantă pregătirea pe 
care o fac la liceu şi cât este de 
bine ca ei să se implice în 
acţiunile ONG-urilor locale. 
Aceste activităţi îi ajută să 
capete experienţă pentru 
dezvoltarea lor ulterioară, iar 
acest lucru le va prinde foarte 
bine. E bine ca ei sa participe la 
orice acţiune care se 
desfăşoară în municipiu sau în 
şcoala", a declarat viceprimarul 
municipiului Vulcan.  (A.I.) 

Simpozion internaţional la Colegiul Tehnic “Mihaiu Viteazu” din Vulcan 
Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu” din Vulcan 
a fost zilele trecute, gazdă a unui inedit 
simpozion internaţional cu tema 
„OBIECTIVITATE ŞI TEHNOLOGIE ÎN 
ABORDAREA PROCESULUI 
INSTRUCTIV EDUCATIV”. Evenimentul, 
organizat de apreciatul liceu vulcănean în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 
Hunedoara, Casa Corpului Didactic 
Hunedoara, Primăria Municipiului Vulcan, 
Berufliche Schulen Bretten WILHELM din 
Germania şi Drottning Blanka – 
Gymnasieskola BORAS din Suedia, a 
urmărit câteva obiective esenţiale în 
procesul educaţional modern, dintre care 
amintim: 
o Identificarea şi diseminarea unor strategii 
eficiente în stimularea interesului pentru 
dezvoltarea învăţământului ; 
o Conştientizarea şi sensibilizarea 
comunităţii locale, a copiilor şi părinţilor 
faţă de scopul procesului instructiv-
educativ; 

o Promovarea lucrărilor efectuate de elevi; 
o Valorificarea potenţialului creativ; 
o Implicarea în derularea de proiecte şi 
parteneriate naționale şi internaţionale; 
o Creşterea nivelului de comunicare între 
partenerii implicaţi în proiect; 
 
La acest simpozion au fost prezentate 
câteva lucrări coordonate de către 
profesorii: Doroţan Manuela, Molnar 
Simona, Dumitru Gabriela, Ivan Eugenia, 
Soceanu Cristina, Giubalcă Lacrima, 
Enache Angelica, Găceanu Mirela şi 
prezentate de elevii: Graur Daniel, 
Popescu Robert, Iscru Alexandru, Burcă 
Cristian, Chiriţă Diana, Gache Andreea, 
Tacea Andra, Fîntînaru Lavinia, Horvat 
Diana Lorena, Plesan Raluca Stefania, 
Ioniță Mădălina. De asemenea, au fost 
prezentate o serie de lucrări ale elevilor 
care au trimis proiecte practice la acest 
simpozion, printre care amintim: “Am 
confecţionat mărţişoare folosind tehnica 

Origami” (proiect realizat de Vinţan Sergiu 
şi Bărbiţă Rareş de la Colegiul Tehnic 
”Mihai Viteazu” Vulcan), ”Influenţa 
internetului asupra tinerilor” (proiect realizat 
de Blaga Cristian de la Colegiul Tehnic 
”Dimitrie Leonida” Petroşani) sau ”Deşeuri 
menajere” (proiect realizat de Ponta 
Cosmina de la CTTF „Anghel Saligny” din 
Simeria.           Lucian ISPAS 
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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 ! 

“Festivalul Vostru, al Adolescenţilor” se joacă din 
nou pe scena teatrului din Petroşani 
Teatrul Dramatic „Ion D. 
Sîrbu” din Petroşani 
este, pentru al treilea an 
consecutiv, gazdă a unui 
inedit festival de teatru 
al adolescenţilor. 
Organizat în parteneriat 
cu Primăria municipiului 
Petroşani şi Consiliul 
judeţean Hunedoara, 
festivalul intitulat 
sugestiv „FESTIVALUL 
VOSTRU, AL 
ADOLESCENŢILOR”, 
va aduce pe scena 
teatrului din Petroşani, 
sute de tineri artişti 
amatori din cadrul 
trupelor de teatru 
înfiinţate la nivelul unor 
unităţi de învăţământ din 
Valea Jiului şi din ţară. 
Evenimentul va avea loc 
în perioada 8-10 mai la 
teatrul din Petroşani.  
 
„Am mai spus acest 
lucru şi constat că 
dreptatea este de partea 
mea: Ora exactă în 
teatru se dă şi de la 
Petroşani. Acest festival 
aduce în acest an, la 
cea de-a treia ediţie, pe 
lângă tinerii de la şcolile 
din Valea Jiului, tineri 
artişti de la Bucureşti, 

Tg. Jiu, Sibiu, Rm. 
Vâlcea, Baia Mare, 
Roman, Panciu ş.a. În 
plus, vom avea şi câteva 
recitaluri de excepţie, 
susţinute de trupa 
Teatrului Excelsior 
(condusă de actorul şi 
omul de televiziune 
Mihai Răzuş) sau trupa 
Facultăţii de Teatru şi 
Televiziune de la 
Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj Napoca. 
Sper din suflet ca 
profesorii să ne ajute, să 
vină împreună cu elevii 
în sala de spectacol,  
să-şi susţina colegii. Iar 
pe dumneavoastră, 
iubitorii teatrului din 
Valea Jiului, vă invit de 

pe acum să veniţi la 
teatru, pentru a vcedea 
câteva prestaţii de 
excepţie, ale unor copii, 
ale unor tineri pentru 
care arta şi teatrul 
înseamnă talent şi 
pasiune”, spune 
directorul teatrului din 
Petroşani, actriţa 
Nicoleta Bolcă. 
 
Biletele pentru 
spectacolele festivalului 
de teatru al 
adolescenţilor s-au pus 
în vânzare la Casa de 
bilete a Teatrului „Ion D. 
Sîrbu”. Costul unui bilet 
este 10 lei. 
 

Luminiţa VINŢAN 
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Cartea de vizită a unei şcoli care poartă amprenta performanţelor 
elevilor şi profesorilor săi: Şcoala gimnazială nr. 5 Vulcan 
Despre Şcoala gimnazială nr. 5, 
azi structură a Colegiului “Mihai 
Viteazu” din Vulcan se ştie că 
este una dintre cele mai bune 
unităţi de învăţământ din Valea 
Jiului, cu o tradiţie în acest sens 
de mai bine de jumătate de 
secol.  
 
An de an, elevii pasionaţi de 
învăţătură de la această şcoală,  
îndrumaţi cu răbdare şi 
profesionalism de profesorii de 
excepţie ai şcolii, duc faima 
învăţământului din Valea Jiului 
dincolo de graniţele acestei 
regiuni. Aşa s-a întâmplat şi în 
acest an când, pe lângă 
numeroasele participări şi 
premii obţinute la olimpiadele şi 
concursurile şcolare judeţene,  
două dintre elevele şcolii, au 
obţinut rezultate remarcabile la 
etapa naţională a olimpiadelor 
şcolare. Este vorba despre 
Alexandra Hirsch (clsasa a 
VII-a) şi Oana Cîmpean (clasa 
a VII-a) care, sub îndrumarea 
profesorilor Maria Perţ, Alina 
Muraru şi Livia Secrieru, au 
dus renumele şcolii vulcănene 
în rândul elitelor educaţiei 
româneşti ale prezentului.  
 
Cele două eleve şi 
performanţele lor remarcabile 
au fost prezentate, la finele 
săptămânii trecute, tuturor 
colegilor de la Şcoala 5 Vulcan, 
în cadrul unui eveniment de 
excepţie, onorat şi de liderii 
comunităţii locale din municiliul 
Vulcan. Directorul Colegiului 
“Mihai Viteazu” din Vulcan, prof. 
Malvine Socaci a prezentat 
succesul celor două eleve 
olimpice: “Elevele care ne-au 
reprezentat şcoala la Olimpiada 

Naţională de fizică, lingvistică şi 
limbi clasice s-au întors cu 
rezultate foarte bune acasă. 
Motiv pentru care le-am invitat 
în careu, în faţa tuturor elevilor 
şcolii, a părinţilor şi cadrelor 
didactice, precum şi în faţa 
domnului primar şi a domnului 
viceprimar al municipiului 
Vulcan. Alexandra Hirsch a 
adus pentru şcoala noastră 
Medalia de Bronz la Olimpiada 
naţională de fizică, o menţiune 
la Olimpiada naţională de 
lingvistică şi doar faptul că nu a 
putut participa şi la olimpiada 
naţională de matematică pentru 
care s-a calificat (aceasta 
suprapunându-se cu cea de la 
fizică) nu a consemnat încă un 
rezultat de excepţie. La rândul 
ei, Oana Cîmpean a adus şcolii 
din Vulcan Premiul special la 
Olimpiada naţională de  limbi 
clasice-limba latină şi tot ea ne 

va reprezenta, pe 24 mai, la 
etapa naţională a Olimpiadei de 
limba română. Le felicităm şi le 
dorim succes pe mai departe! 
De asemenea, cu argumentul 
aceastei cărţi de vizită îi 
aşteptăm cu drag în echipa 
noastră - La Şcoala gimnazială 
nr. 5 şi la Colegiul “Mihai 
Viteazu”, pe toţi care doresc să 
facă performanţă! Avem nişte 
dascăli minunaţi care dovedesc 
prin performanţă că ştiu să-şi 
facă bine treaba! Iar prin efortul 
autorităţilor locale, avem şi şcoli 
frumoase, dotate 
corespunzător.” 
 
Dincolo de felicitările primite în 
mod public, în careu, cele două 
eleve performante au fost 
recompensate cu un premiu 
constând dintr-un accesoriu IT. 
Însă primarul municipiului 
Vulcan, prezent la eveniment, a 

precizat că, în cadrul 
manifestărilor “Nedeii 
vulcănene” acestea vor fi 
premiate corespunzător şi de 
Consiliul local. Gheorghe Ile a 
remarcat de asemenea faptul 
că “anul trecut, urcam eu pe o 
scenă naţională unde Primăria 
a obţinut locul I pe ţară la 
derularea de proiecte pentru 
modernizarea infrastructurii de 
învăţământ. Spuneam şi atunci 
că degeaba poleim cu aur 
şcoala, dacă nu avem şi 
rezultate de aur la învăţătură. 
Iată însă că acest lucru este 
posibil şi vedem acum că 
Vulcanul este capabil să facă 
saltul de la locul I la 
infrastructură, la prezenţa pe 
podiumul naţional la învăţătură. 
Succesul celor două eleve de la 
Şcoala nr. 5 trebuie să fie 
exemplu pentru toţi colegii lor, 
de la această şcoală şi din tot 
Vulcanul. De aceea, le invit 
încă de pe acum la Nedeia 
Vulcăneană unde le vom urca 
pe scenă să le aplaude tot 
Vulcanul şi le vom premia aşa 
cum se cuvine unor 
reprezentanţi de cinste ai şcolii 
vulcănene”, a declarat 
Gheorghe Ile.  
 

 
Tiberiu VINŢAN 
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• Liderii minerilor au încetat greva foamei; 
• Anchetă DNA într-un dosar legat de staţiunea 

Voineasa; 
• Automate de cafea pe ruinele unităţilor miniere; 
• 200 de huneoreni angajaţi la Bursa locurilor de 

muncă; 
• Judecătorii din Petroşani trebuie să decidă cât 

costă două vieţi; 
• Folosirea cardului de sănătate devine obligatorie 

de la 1 Mai; 
• Primăria Aninoasa sancţionată de Autoritatea 

Electorală Permanentă; 
• Magistraţii au oprelungit arestul la domiciliu 

pentru Cornel Resmeriţă; 
• Judeţul Hunedoara e în pool position în relaţiile 

de cooperare România-China; 
• Dragoş Botoroagă a fost trimis în judecată în 

Dosarul “Gala Bute”; 
• Se răzvrătesc tinerii din PSD la Petrila ? 
• 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 

” Locul groazei”, cum era numit 
jumătate din imobilul 34 de pe 
Griviţa Roșie din Colonia 
Petroşaniului a devenit, de 2 ani, un 
loc în care sărăcia şi demnitatea a 
făcut minuni prin familia Alexa cu cei 
6 copii ai săi. Curtea, care era o 
groapă de gunoi, la fel ca şi casa, 
sunt acum locuibile, iar vecinii au 
cuvinte de laudă la adresa noilor 
locatari. Cinci dintre cei şase copii 
merg regulat la şcoală, iar pentru că 
nu se pot ocupa cum şi-ar dori de 
educaţia lor, soţii Alexa au hotărât 
să apeleze la Centrul Comunitar 
”Speranţă pentru Colonie” – o 
asociație româno-engleză la care fac 
voluntariat, printre alţii, şi profesori şi 
învățători.  
 
Tatăl copiilor a fost plecat şi în 
Grecia, la muncă, dar nu a avut 
noroc. În acea perioadă a aflat 
despre situaţia familiei Alexa cei 
care mai târziu au devenit ”Grupul 
de prieteni”, o asociaţie umanitară 
care le-a devenit sprijin. De curând, 
Grupului de prieteni i s-a alăturat şi 
Crucea Roşie Petroșani, a cărei 
preşedintă, Felicia Vitan, a fost 
impresionată de caz şi de faptul că 
familia Alexa evoluează, se zbate 
ajutându-se şi care nu se plânge, ci 
caută soluţii.  
 
Miercuri seara, mezina familiei a 
recunoscut maşina care li s-a oprit, 
din nou, în poartă (nici un locatar al 
imobilului de la nr. 34 nu cunoaşte 
numele prietenilor care-i ajută 
periodic). Reprezentaţi ai Grupului 
de prieteni şi ai Crucii Roşii din 
Petroşani le-au adus ajutoare – 
îmbrăcăminte, încălţăminte, hrană şi 
jucării. Mai precis, doi consilieri locali 

- Costel Postolache şi Lavinia 
Grigoriu (preşedinta TSD Petroşani) 
şi ”tanti cea bună”- cum o numesc 
de peste 2 ani copiii familiei Alexa 
pe Mariana Popa, precum şi Felicia 
Vitan – preşedinta subfilialei de 
Cruce Roşie Petroşani, au făcut 
”vizita” periodică şi au văzut şi aflat 
că tatăl copiilor este angajat la un 
atelier auto, iar în curtea lor au 
construit câteva anexe, din ce au 
avut şi cum au putut, iar spaţiul 
rămas din mica curte este riguros 
exploatat, cu straturi de legume. ”Mă 
bucur mult că aceşti copii cresc 
frumos cu astfel de părinţi şi îi vom 
sprijini până lipsurile nu vor mai 
apasa atât de greu pe umerii 
părinţilor” – a declarat Costel 
Postolache. ”Sunt vechii noştri 
prieteni care nu ne-au dezamăgit, ci 
dimpotrivă am învăţat de la ei cum 
să-ţi duci cu demnitate crucea vieţii” 
– a precizat Mariana Popa. ”De câte 
ori vin aici îmi vin în minte celebrele 
cuvinte ”mâinile care ajută sunt mai 
sfinte decât gura care se roagă” 
pentru că Dumnezeu ne-a pus totul 
la îndemână, iar nouă ne rămâne 
doar să sprijinim pe cei aflaţi la greu 
să depăşească aceste perioade, nu 
doar să le plângem soarta” – a 
declarat şi Lavinia Grigoriu. 
 

Lucian ISPAS 

Mâinile care ajută şi familia care 
evoluează  



11 ACTUALITATE 

Printr-o scrisoare deschisă 
adresată premierului României, 
dl Dorin Oliviu Gligor, şeful 
administraţiei publice judeţene, 
solicită urgent un dialog care 
este absolut necesar înaintea 
oricărei decizii privitoare la 
divizarea Complexului 
Energetic Hunedoara (CEH). În 
opinia oficialului, între 
reprezentanţii Guvernului şi cei 
ai administraţiei publice 
judeţene trebuie să aibă loc o 
discuţie tehnică privitor la 
implicaţiile economice şi sociale 
pe care o astfel de măsură ar 
putea induce în teritoriu. 
 
În document se arată, printre 
altele, că luarea unei decizii 
unilaterale din partea 
Guvernului în cazul divizării 
CEH poate arunca judeţul 
Hunedoara într-o criză 
economică şi socială care ar 
afecta peste 7000 de oameni şi 
familiile lor. Vă prezentăm, mai 
jos, integral, conţinutul scrisorii 
deschise semnate de 
conducătorul Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
 
„În atenţia domnului Victor 
Viorel Ponta, Prim-ministru al 
României, 
 
Consiliul judeţean Hunedoara a 

luat act de intenţia Guvernului 
României de a reorganiza 
Complexul Energetic 
Hunedoara în direcţia divizării, 
situaţie în care s-a făcut vorbire 
şi de implicarea în acest proces 
a administraţiei judeţene. 
 
În acest sens, SOLICITĂM, în 
regim de URGENŢĂ, prezenţa 
unei delegaţii guvernamentale 
în judeţul Hunedoara cu care să 
putem discuta privitor la 
implicaţiile administraţiei 
judeţene despre care s-a făcut 
referire prin diferite surse, unele 
dintre ele venind chiar din zona 
sectorului energetic. 
 
Vă SEMNALĂM şi SUBLINIEM 
OPORTUNITATEA acestei 
discuţii ÎNAINTE de luarea 
oricărei decizii privitoare la 
Complexul Energetic 
Hunedoara. 
 
Impactul noii viziuni 
organizatorice fiind unul fără 
precedent pentru sectorul 
economic al judeţului 
Hunedoara, Consiliul Judeţean 
Hunedoara are ÎNTREAGA 
RESPONSABILITATE faţă de 
comunitatea din judeţ şi 
considerăm că luarea oricărei 
decizii de descentralizare a 
activităţii la Complexul 

Energetic Hunedoara fără 
consultarea autorităţilor locale 
reprezintă un GRAV ABUZ. 
Ţineţi cont, domnule  
prim-ministru, că sunt în joc 
slujbele a peste 7000 de 
oameni şi a familiilor lor, iar 
orice decizie luată în pripă, fără 
consultări şi punerea la punct 
a unor detalii esenţiale, se 
poate solda cu un cataclism 
social de care veţi fi pe deplin 
răspunzător. 
 
Pentru a preîntâmpina o astfel 
de situaţie de criză, cu urmări 
dintre cele mai dramatice 
pentru hunedoreni, ca 
reprezentant al lor în 

administraţia judeţeană, îmi 
exprim întreaga speranţă că 
dialogul cerut va avea loc în cel 
mai scurt timp. Îmi exprim 
totodată certitudinea că doar 
prin dialog vom putea concepe, 
împreună, un plan realist care 
să diminueze riscurile 
economice şi sociale inerente 
unei diviziuni de o asemenea 
importanţă în structura 
industrială a judeţului 
Hunedoara. 
 
În aşteptarea unui răspuns 
prompt, cu stimă, 
Dorin Oliviu Gligor 
Vicepreşedinte  
Consiliul Judeţean Hunedoara” 

Şeful administraţiei judeţene solicită premierului o discuţie 
urgentă privitoare la divizarea CEH 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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După întâlnirea cu Braşovul, el însuşi un 
reper turistic excepţional, ai multe variante 
de explorare turistică de ales. Jur împrejur, 
pe o rază de 30 km, civilizaţia se află în 
perfectă armonie cu natura. Totuşi, una 
dintre cele mai spectaculoase trasee 
turistice este traversarea pasului  
Rucăr-Bran.  

Veche poartă de legătură între Transilvania 
şi Muntenia, Pasul Rucăr-Bran este 
menţionat în scrierile vremurilor încă din 
perioada geto-dacilor. Culoarul montan 
amplasat la o altitudine de 1254 m, are 
creste joase şi separă munţii Bucegi de 
munţii Iezer şi Piatra Craiului. Drumul în 
serpentine, care leagă Braşovul de 
Câmpulung Muscel trece prin două localităţi 
importante, Rucăr şi Bran şi oferă turiştilor, 
indiferent de anotimp, o privelişte 
nemaiîntâlnită. Pe lângă satele tradiţionale 
Măgura, Fundata sau Cheia care abundă 
de turişti mai tot timpul anului, natura a fost 
generoasă cu locurile din această parte a 
ţării, putându-se astfel admira minunate 
exemplare de forme carstice în cheile 
Dâmbovicioarei, Ghimbavului sau Urşilor,  
în peşterile Dâmbovicioara sau în zona 

abruptă de Vest şi Nord-Vest al Munţilor 
Bucegi. Satele risipite pe culmi par şi ele 
parcă desprinse dintr-un tablou de Nicolae 
Grigorescu. 
 
Deşi pensiunile, dar şi locuinţele localnicilor, 
sunt dotate la standarde înalte de confort, 
totuşi ele îşi păstrează tradiţia ancestrală 
întâlnită în elementele de folclor ce 
împodobesc sculpturile în lemn ale porţilor 
sau în  diversele obiecte de artizanat. Iar 
dacă vrei pentru acasă o ie ţărănească sau 
un ştergar înflorat, sigur le vei găsi în zecile 
de magazine de souveniruri din această 
zonă în care păstrarea şi transmiterea 
moştenirii culturale este un lucru sfânt.  
 
Oamenii locurilor au ştiut să pună în valoare 
toate atuurile cu care au fost binecuvântaţi: 
frumuseţea naturii, tradiţia populară, 
legendele dar mai ales evenimentele 
istorice la care au fost martori oameni şi 
locuri. Aflat între două „ţări”, cea a Bârsei şi 
cea a Făgăraşului, pasul Rucăr-Bran a fost 
străbătut în vechime de armatele romane, 
iar mai târziu de Negru Vodă. Cel mai 
enigmatic voievod al românilor l-a traversat 
pentru a ajunge la Câmpulung Muscel, 
viitoarea Capitală în jurul căreia s-a format 
Voievodatul Ţării Româneşti. După marele 
istoric Nicole Iorga, chiar şi locul Bătăliei de 
la Posada din 1330 se află situat undeva în 
acest pas. 

Pasul Rucăr-Bran şi  
legendele sale vândute 

de oamenii locurilor 
la pachet cu tradiţia şi  

buna-dispoziţie  
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În vremea lui Mircea cel Bătrân, în 
anul 1413, acesta a stabilit la Bran 
turciul sau vama Ţării Româneşti, 
acordând în acelaşi timp 
importante privilegii comerciale 
negustorilor din Braşov. Zonă de 
interes şi pentru partea maghiară 
deoarece vama de la Bran aducea 
importante fonduri coroanei, se 
impunea construirea unei cetăţi a 
căror soldaţi să apere vama din 
trecătoare de numeroşii tâlhari care 
se aciuiseră prin pădurile din 
apropiere şi care prădau negustorii 
şi dintr-o parte şi din alta a 
munţilor. 
 
Atestat documentar pentru prima 
dată în 1337, într-un document 
semnat de Ludovic I D´Anjou,  
castelul de la Bran a fost pe rând, 
când al maghiarilor, când al 
românilor, după cum o cereau 
interesele politice ale vremii. Cu 
adevărat fortificat şi amenajat a fost 
însă pe vremea lui Iancu de 
Hunedoara. Fiecare perioadă, 
fiecare curent arhitectonic şi-a adus 
contribuţia în realizarea construcţiei 
castelului devenit, datorită unor 
împrejurări cel mult ciudate, una 
din emblemele româneşti 
recunoscute peste hotare. Legenda 
din spatele castelului Bran îl are în 
spate pe Contele Dracula, personaj 
care îl are drept corespondent în 
realitate pe domnitorul Vlad Ţepeş. 
  
După cum se ştie, Dracula a prins 
viaţă în urma romanului omonim 
scris de irlandezul Bram Stocker în 
secolul al XIX-lea. Romanul a ajuns 
atât de cunoscut de-a lungul 
timpului încât a ajutat imaginea 
castelului să evolueze atrăgând 
anual o sumedenie de turişti mai 
ales în timpul sărbătorilor, când se 
crede că spiritele şi fiinţele de 
dincolo de adâncuri se întorc 
pentru o perioadă printre muritori. 
Ironia face ca Vlad Ţepeş, 
domnitorul cu trăsături de vampir, 
să nu fi locuit niciodată în acest 
castel, fapt dovedit istoric. Poate l-a 
vizitat cândva, având în vedere 
legătura lui de rudenie cu Iancu de 
Hunedoara, dar nu s-a păstrat nici 
o mărturie a şederii lui în castel.  

Cu toate acestea, povestea este 
atât de răspândită, încât nu mai 
interesează pe nimeni adevărul 
istoric. Mai ales datorită faptului că 
de ceva vreme în castel s-au turnat 
o mulţime de filme şi  periodic au 
loc diverse baluri mascate şi 
petreceri tematice ce reprezintă 
pentru zonă o adevărată afacere. 
Locuitorii din această zonă ştiu să 
vândă, şi încă foarte bine !, un mit 
care în trecut a fost puţin deranjant. 
 
Iar lucrurile nu se opresc aici. În 
centrul staţiunii Bran a fost 
construită Casa Groazei  ce 
reprezintă de fapt  un traseu care 
durează aproximativ 10-15 minute 
şi se desfăşoară în 12 camere 
special decorate, pentru a trezi 
teama tuturor persoanelor ce 
vizitează această atracţie. 
Camerele au lumini, actori şi 
sonorizare diferite, fiind adecvate 
temei pentru care a fost decorată, 
astfel aici va puteţi întâlni cu 
personaje precum "Contele 
Dracula", "Doctor Frankenstein" iar 
spre finalul traseului vă puteţi 
întalni chiar cu "Satana" (ptiu !!!). 
Toate aceste efecte sunt realizate 
pentru a introduce turistul în 
atmosfera zonei Bran, a “istoriei” 
castelului Bran, dar şi pentru 
distracţie. 
 
Dincolo de teribilul mit, Castelul 
Bran se mândreşte cu un veritabil 
muzeu întins pe patru etaje, muzeu 

ce adoposteşte o valoroasă 
colecţie de mobilă, arme dar şi de 
obiecte de vestimentaţie aparţinând 
Reginei Maria a României. Pe 
lângă acestea în castel întâlnim o 
colecţie de obiecte ce ar intra 
foarte bine într-un muzeu al satului 
tradiţional.  

Natura fermecătoare, legenda lui 
Dracula, ospitalitatea oamenilor, 
calitatea serviciilor la care se 
adaugă o bucătărie tradiţională de 
excepţie, fac din zona Rucăr–Bran 
un important punct turistic pe harta 
minunatei “grădini a Carpaţilor”. 

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Dacă ar fi să ne luăm după 
istorie, plăcinte au mâncat 
oamenii de când lumea. Primele 
atestări documentare certe, 
provin din Egiptul antic,  cu 
aproximativ 9500 î. Hr, când 
egiptenii preparau un fel de 
plăcintă coaptă în crustă pe care 
o umpleu cu boabe de ovăz  sau 
cu o bucată de carne. Istoria ne 
duce mai apoi în Roma, unde în 
celebrul tratat De Agri Cultura a 
lui  Marcus Cato, este 
prezentată o reţetă de “placenta” 
cu brânză, oferită în dar zeilor. 
Odată cu extinderea Imperiului 
Roman, plăcintele au ajuns în 
toată Europa. Plăcintele, ca 
produse de patiserie au apărut 
pe la 1500 fiind umplute cu tot 
felul de fructe şi brânzeturi. De 
atunci plăcintele au evoluat în 

compoziţie, textură şi 
“originalitate” fiecare popor 
atribuindu-şi cel puţin o reţetă de 
plăcintă. Dacă în Anglia 
tronează plăcinta cu carne sau 
rinichi, în SUA plăcinta cu 
dovleac sau afine, în Franţa 
plăcintele umplute cu fel de fel 
de brânzeturi şi fructe, românii 
se mândresc şi cu plăcintele 
pline de verdeţuri (varză, lobodă, 
spanac).  
 
Pentru o porţie zdravănă de 
plăcintă cu lobodă ai nevoie de 1 
Kg lobodă albă care se spală 
bine şi se toacă mărunt. Într-o 
cratiţă se pune la topit o lingură 
de unt şi se adaugă loboda care 
se ţine pe foc până se înmoaie. 
Dacă lasă prea multă apă, se 
firbe până se evaporă. Se ia 

cratiţa jos şi se adaugă 250 
grame de brânză de oi veche, 2 
ouă, sare, piper şi o lingură de 
griş. 
 
Aluatul se prepară din 500 
grame făină, drojdie, sare, lapte 
pentru frământat, o lingură 
zahăr, o lingură unt şi un ou. Se 
frământă bine aluatul şi se lasă 
la dospit. După o jumătate de 
oră, se întinde o foaie din aluat, 

se aşează într-o tavă unsă cu 
unt, peste foaie se pune loboda, 
iar deasupra cealaltă foaie. 
Plăcinta se unge cu gălbenuş de 
ou, se înţeapă din loc în loc şi se 
coace la cuptor până capătă o 
culoare aurie. Se serveşte 
călduţă, dar este foarte bună şi 
rece.  
 
Poftă bună! 

 

Plăcinte cu lobodă 

KLAUS IOHANNIS 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Merg trei băieţi la examen. Unul 
deştept, unul moderat şi unul mai 
prost. Intră deşteptul şi când iasă, toţi 
îl întreabă cum a fost:  
- Ca de la profesor la profesor. 
Intră moderatul şi când iasă, toţi îl 
întreabă cum a fost:  
- Ca de la elev la profesor. 
Intră prostul şi când iasă, toţi îl 
întreabă cum a fost:  
- Ca de la preot la preot. 
- Cum aşa? 
- Păi, când punea el întrebările, eu îmi 
făceam cruce, iar când eu dădeam 
răspunsurile, el îşi făcea cruce !  

*** 
Soţia vine acasă şi-i zice soţului: 
- Am o veste bună şi una rea. Pe care 
să ţi-o zic? 
- Zi-o pe aia bună, spune soţul. 
- Merg airbagurile !, vine răspunsul. 

*** 
Ion: Nici nu ştiu pentru ce porţi 
sutienul. Şi aşa nu prea ai ce pune în 

el ! 
Maria: Lasă, că doar şi tu porţi chiloţi...  

*** 
Soţia la anchetă: 
-Domnule poliţist, ascultaţi-mă şi pe 
mine, vă rog. De ce atunci când Tom îl 
loveşte pe Jerry cu o tigaie este umor, 
dar dacă eu îl lovesc pe soţul meu cu 
o tigaie Dry Cooker în cap, e tentativă 
de omor ?  

*** 
Proaspăt căsătorită, soţia i se plânge 
soţului: 
- M-am săturat ! În casa asta eu 
gătesc, eu spăl, eu calc, eu fac 
curăţenie. Parcă aş fi Cenuşăreasa. 
- Păi vezi, draga mea. Nu ţi-am, 
promis eu o viaţă ca-n poveşti !... 

*** 
Între soţi: 
- Dragul meu, am fost azi la ghicitoare 
şi mi-a spus că nu mă mai iubeşti ! 
- De ce dai banii pe prostii. Asta 
puteam să-ţi spun şi eu, gratis ! 

Vorbe cu... schepsis 

“Spre cramă era doar  
o cărare, la dus  

şi mai multe cărări,  
la întors.” 

de Gheorghe Niculescu 

Cărările domnului 
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Fundaţia Ianza Art Inter-Cultural le-a prezentat germanilor 
România adevărată  
Galeria de artă „Ianza” deschisă de 
preşedintele Fundaţiei Ianza Art Inter-
Cultural în Germania, în localitatea 
Marktrodach găzduieşte în aceste zile o 
inedită expoziţie de artă populară 
românească. Publicul german poate astfel 
aprecia cele mai frumoase costume 
populare, dar şi alte simboluri ale artei 
populare din bazinul folcloric al Gorjului, 
graţie unui parteneriat cultural realizat de 
Fundaţia Ianza şi Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Gorj. „Este vorba despre o 
expoziţie cred eu deosebit de interesantă 
pentru publicul german, care prezintă 
tradiţiile şi arta populară românească 
autentice. Ideea acestei expoziţii îi aparţine 
artistului Teodor Dădălău, căruia îi 
mulţumesc pentru iniţiativă şi pentru 
implicare, iar exponatele fac parte din 
colecţia Primăriei din Albeni-jud. Gorj”, a 
declarat Sergiu Cristian Ianza, preşedintele 
Fundaţiei Ianza Art Inter-Cultural.  
 
Expoziţia din Germania, intitulată sugestiv 
“ISTORIE ŞI TRADIŢIE” a fost vernisată pe 
21 aprilie 2015 în galeria IANZA-ART din 
Marktrodach-Gemania, şi poate fi vizionată 
până la finele lunii mai. La vernisaj au 
participat persoane iubitoare de artă şi artă 

tradiţională şi o parte din personalităţile 
comunităţii locale din judetul Kronach 
(Germania). De asemenea, expoziţia a 
avut ecouri pozitive în presa germană, 
publicaţia “Neue Presse” elogiind expoziţia 
care prezintă România ca pe un adevărat 
“colţ de Rai”. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Drumul fotografiei de la instantaneu la artă, 
dezvăluit la casa studenţilor din Petroşani 
Oricine are astăzi un 
aparat foto poate fi autorul 
unui instantaneu forografic 
reuşit, dar puţini sunt încă 
aceia care ştiu să ridice cu 
adevărat fotografia la 
rangul de artă. O parte 
dintre artiştii fotografi care 
au făcut şi fac cinste Văii 
Jiului au fost protagoniştii 
expoziţiei “Oameni şi 
locuri” vernisată vineri, la 
galeria de artă a Casei de 
Cultură a Studenţilor. 
 
Aici au fost prezentate 
câteva dintre cele mai 
frumoase lucrări ale 
artiştilor fotografi Şerban 
Simbotelecan, Ciprian 
Dumitrescu, Adi Tătaru, 
Dan Bogdan, Lucian 
Murarescu, Francisc 

Németh (membru onorific 
AAFR), Aurel Dula (in 
memoriam), cărora li s-au 
alăturat prof.univ. Dorel 
Gaină, Ovidiu Raţiu (artist 
fotograf) şi Petrişor 
Crăciunoiu, în calitate de 
organizatori. 
 

Alţi tineri iubitori ai acestui 
gen artistic s-au întrecut în 
cadrul concursului de artă 
fotografică organizat cu 
acest prilej, despre ale 
cărui rezultate vă invităm, 
să aflaţi mai multe în ediţia 
electronică a ziarului. 

Tiberiu VINŢAN 

Foto: Dragoş Dula 
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Noua colecţie de mobilier de la Simausrom 

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

Programul  
TÂRGULUI EUROPEAN AL CASTELELOR 

DRACULA FESTIVAL -  HUNEDOARA  
1-3 MAI 2015 - CASTELUL CORVINILOR 

Vineri, 1 mai:  
Târgul European al Castelelor 
09:30 - 10:00  Conferință de presă şi Deschiderea 
oficială – Castelul Corvinilor 
10:00 - 17:00  Prezența expozanților la standuri – 
Sala Dietei, Castelul Corvinilor 
10:00 - 17:00  Expoziție tablouri cu Castelul 
Corvinilor 
                       Pictură live - pictorul Marius Buruiană 
Sâmbătă, 2 mai:   
Târgul European al Castelelor 
10:00 - 17:00 Prezența expozanților la standuri – 
Sala Dietei, Castelul Corvinilor 
10:00 - 17:00  Expoziție tablouri cu Castelul 
Corvinilor 
                       Pictură live - pictorul Marius Buruiană 
Dracula Festival  - Aripa Bethlen 
09:30 - 12:00  Proiecţii secvenţe film “Dracula” - 
detalii despre crearea filmului prezentate  de 
invitatul nostru special Dacre Stoker  (în limita 
locurilor disponibile) 
12:00 - 12:30 Pauză  
12:30 - 13:30 Sesiune de autografe cu invitatul 
nostru Dacre Stoker – Poveşti despre “Dracula” şi 
“Dracula the Undead”   
13:30 - 14:30 Pauză 
14:30 - 15: 30 Audiţie de muzică medievală 
15:30 - 16:00 Pauză 
16:00 - 17:00 Teatru Medieval - adaptare după 
piesa de teatru “A treia ţeapă” de Marin Sorescu (în 
limita locurilor disponibile) 
17:00 - 18:30 Pauză  
18:30 - 22:00 Marea Premieră “Istorii despre Vlad 
Voievod Drăculea” (în limita locurilor disponibile) 
22:30 - 02:00 Bal Medieval (intrarea se face pe 
bază de invitație) 
Duminică, 3 mai:    
Târgul European al Castelelor 
10:00 - 17:00 Prezența expozanților la standuri, 
Sala Dietei, Castelul Corvinilor 
10:00 - 17:00  Expoziție tablouri cu Castelul 
Corvinilor 
                       Pictură live - pictorul Marius Buruiană 
Dracula Festival Program (în curtea exterioară a 
Castelului, intrare liberă) 
10:00 – 16:00 Dracula Medieval Tournament  
-          Lupte Medievale 
-          Lecţii de Tir cu Arcul 
-          Lecţii de Spadă 
-          Turnir Medieval 
16:30 - 17:00 Premierea câştigătorilor şi ceremonia 
de închidere 
 
Notă : Târgul European al Castelelor nu percepe taxă 
specială de vizitare. Vizitatorii Castelului Corvinilor, din 
perioada 1-3 mai, care achită tariful de intrare în castel, 
beneficiează, pe lângă vizitarea monumentului istoric, de 
târgul de turism organizat în Sala Dietei şi de Dracula 
Festival organizat în Aripa Bethlen în data de 2 mai. 


