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2 POLITICĂ 

Dincolo de simple constantări şi 
lamentaţii, puţini sunt cei care se 
încumetă să privească problemele 
mineritului şi provocările 
restrângerii acestei activităţi 
economice, în aşa fel încât să 
aducă în spaţiul public idei şi 
propuneri de alternative. Unul dintre 
cei care fac însă acest lucru este 
primarul municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile. Acesta a făcut public, 
zilele acestea, un punct de vedere 
în care-şi prezintă, argumentat, 
câteva din soluţiile pe care le 
întrevede pentru ca Valea Jiului  
să-şi găsească un viitor şi după ce 
activitatea din minerit se va 
restrânge considerabil. 
Pentru acest demers public, dar şi 
pentru obiectivitatea soluţiilor 
propuse spre dezbatere, Gheorghe 
Ile este, în viziunea noastră, 
“Premiantul săptămânii”. 

GHEORGHE ILE 
Primarul municipiului Vulcan 

PSD şi UNPR vor analiza şi promova în comun 
proiectele decizionale la nivelul comunităţii locale 
din Petroşani 
UNPR şi PSD au înfiinţat, la 
Petroşani, Liga Aleşilor Locali. 
Noul organism, din care vor 
face parte consilierii locali ai 
celor două formaţiuni politice şi 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi, vor avea 
întâlniri de lucru înaintea 
fiecărei şedinţe de Consiliu 
local de la Petroşani.  
 
“Ne propunem ca, pentru o mai 
bună promovare şi susţinere a 
iniţiativelor pe care le avem, să 
ne întâlnim în acest for de 
decizie, înaintea fiecărei 
reuniuni de lucru a Consiliului 
local Petroşani şi, desigur, ori 
de câte ori este nevoie. Astfel, 
prin dezbaterea iniţială a 
proiectelor vom avea un punct 
de vedere comun pe care-l vom 
susţine în cadrul şedinţelor de 
Consiliu local”, a declarat liderul 
UNPR Petroşani, primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi.  
 

La rândul său, liderul PSD 
Petroşani, Ioan Rus, este de 
părere că noua platformă de 
colaborare dintre UNPR şi PSD 
este un util instrument politic 
care poate fi utilizat, în primul 
rând pentru a duce în 
dezbaterea Consiliului local al 
municipiului Petroşani 
iniţiativele şi proiectele celor 
două formaţiuni politice, dar şi 
un util mecanism de reacţie în 
faţa Opoziţiei politice. “Nu 
trebuie să uităm că, peste 
numai un an de zile, vom avea 
o nouă rundă de alegeri. 
Trebuie să fim pregătiţi şi, în 
perspectiva alianţei 

PSD+UNPR+PC trebuie să fim 
pregătiţi pentru a răspunde 
cerinţelor cetăţenilor, să ducem 
problemele acestora în 
dezbatere şi spre soluţionare în 
Consiliul local, astfel încât să 
creştem încrederea cetăţenilor 
în aceste forţe politice 
democratice”, a declarat Ioan 
Rus.  
 
Liga Aleşilor Locali ai PSD şi 
UNPR de la Petroşani şi-a 
desemnat şi un lider, în 
persoana social-democratului 
Florin Nicolae, viceprimarul 
municipiului Petroşani.  

Tiberiu VINŢAN 

Principesa Mnargareta 
este noul preşedinte al 

Crucii Roşii Române 

Alteţa Sa Regală Principesa 
Moştenitoare Margareta a 
României a fost aleasă 
preşedinte al Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie din România, în 
cadrul Adunării Generale.  
 
Aleasă cu majoritate de voturi, 
Alteţa Sa Regală Principesa 
Margareta a României, a declarat: 
„Am convingerea că demersul 
meu de a prelua calitatea de 
Preşedinte al Crucii Roşii Române 
este benefic şi potrivit pentru 
cauza acestei prestigioase 
organizaţii. Cred că mă voi bucura 
de încrederea dumneavoastră şi 
că vom putea acţiona 
corespunzător şi în spiritul 
Valorilor Fundamentale ale 
Mişcării Internaționale de Cruce 
Roşie şi Semilună Roşie.” 

Lucian ISPAS 

Senatorii UNPR au susţinut 
completarea Legii sportului  
Persoanele cu dizabilităţi, care obţin 
medalii şi/sau rezultate la competiţii 
echivalente Jocurilor Olimpice, 
Campionatelor Mondiale şi 
Campionatelor Europene ar putea fi 
recompensate la acelaşi nivel cu 
sportivii care participă la aceste 
competiţii clasice, fără discriminare. 
În acest sens, senatorii au propus 
modificarea Legii nr. 69/2000 a 
Educaţiei fizice şi sportului. 

 
“Jocurile Paralimpice sau Paralimpismul sunt o formă a 
Jocurilor Olimpice destinată persoanelor care trăiesc cu un 
handicap, mai pe înţeles, sunt Olimpiadele persoanelor cu 
dizabilităţi şi reprezintă una din puţinele probe care acordă şi 
persoanelor cu handicap şansele unei victorii şi motivaţia de 
a continua să lupte pentru a-şi depăși limitele. Efortul lor 
trebuie recompensat pe măsură şi, în acest sens, am votat, 
împreună cu ceilalţi colegi senatori din UNPR,  pentru 
aprobarea acestui important proiect legislativ”, a declarat 
senatorul Haralambie Vochiţoiu. 
 

Tiberiu VINŢAN 



3 ACTUALITATE 

Liceele din Valea Jiului s-au “duelat” în “Arena Educaţiei” 
Toate unităţile de învăţământ liceal şi 
profesional din Valea Jiului, dar şi 
reprezentanţi ai Colegiului Naţional „Sabin 
Drăgoi” din Deva şi ai Universităţii din 
Petroşani au participat ieri la o nouă ediţie 
a Târgului de Oferte Educaţionale numit 
„Arena Educaţiei”. 
 
Evenimentul, organizat de Inspectoratul 
Şcolar al judeţului Hunedoara la Deva, 
Hunedoara şi Petroşani, a prilejuit 
absolvenţilor de gimnaziu oportunitatea de 
a cunoaşte toate ofertele şcolare pe care le 
pun la dispoziţie Colegiile din judeţ, astfel 
încât să poată opta în cunoştinţă de cauză 
pentru instituţia şi profilul educaţional pe 
care doresc să-l urmeze după finalizarea 
ciclului de studii gimnaziale. 

 
La Petroşani, elevii au putut afla aproape 
totul despre ofertele educaţionale ale 
Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” 
Petroşani, Colegiului Naţional „Mihai 
Eminescu” Petroşani, Colegiului Tehnic 
„Mihai Viteazu” Vulcan, Colegiului 
Economic „Hermes” Petroşani, Liceului 
„Retezat” Uricani, Colegiului de Informatică 
„Carmen Sylva” Petroşani, Liceului 
Teoretic Lupeni şi ai Colegiului Naţional 
„Sabin Drăgoi” din Deva, instituţii prezente 
în „Arena Educaţiei” găzduită de Biblioteca 
Universităţii din Petroşani. 
 
Prezentarea ofertelor educaţionale ale 
unităţilor liceale şi profesiuonale din Valea 
Jiului continuă şi în perioada următoare, 

prin participarea profesorilor lşa şedinţele 
cu părinţii, promovarea de afişe, pliante şi 
clipuri de prezentare în unităţile gimnaziale 
şi mass-media. 

Luminiţa VINŢAN 

La Petroşani, Ziua Europei e în 
primul rând ziua tinerilor 
Municipalitatea din Petroşani a 
ţinut să marcheze aniversarea 
zilei de 9 Mai împreună cu 
câteva sute de tineri de la 
unităţile de învăţământ de pe 
raza localităţii, invitaţi la un 
concurs pe teme de istorie 
vizând tripla semnificaţie a Zilei 
de 9 mai: Ziua Independenţei 
de Stat a României, Ziua 
Victoriei şi Ziua Europei. 
 
”Ziua de 9 mai a devenit şi 
pentru România odată cu 
intrarea noastră în Uniunea 
Europeană în 2007 o zi foarte 
importantă. 9 mai pentru noi, 
pentru români şi nu numai, are 
mai multe semnificaţii. Ea 
reprezintă, pe rând, Ziua 
Independenţei, Ziua Victoriei şi 
Ziua Europei.  Toate sunt 
importante pentru noi, dar una 
are o semnificaţie puternic 
ancorată în prezentul şi viitorul 
nostru: aceasta a zilei Europei. 
Europa este una dintre cele mai 

puternice construcţii sociale şi 
economice care există în lume 
şi cea mai performantă 
construcţie socială care există 
şi pentru care foarte mulţi 
români s-au zbătut şi au visat 
să prindă această zi” le-a 
reamintit şi primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi celor prezenţi la 
acest eveniment. 
 
Echipajele şcolilor gimnaziale 
participante la acest inedit 
concurs au fost premiate de 
către municipalitate, premiile 
fiind înmânate câştigătorilor 
chiar de către primarul 
Petroşaniului. În plus, acesta a 
ţinut să le spună tinerilor că 
„sunteţi generaţia tânără, viitorul 
acestei ţări şi al Europei şi cu 
siguranţă veţi beneficia din plin 
de toate drepturile şi facilităţile 
pe care le are Uniunea 
Europeană pentru cetăţenii săi”.  
 

Tiberiu VINŢAN 



4 EVENIMENT 

Nuntaşi de aur premiaţi la “Ziua Familiei” de la Petroşani 
Un număr de 20 de familii care 
au împlinit în cursul primelor 
luni ale acestui an 50 de ani de 
la căsătorie au fost invitaţii 
speciali ai primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi la ediţia din acest 
an a „Zilei Familiei”.  
 
„În primul rând vă mulţumesc 
pentru că existaţi. Apoi, vă 
mulţumesc pentru exemplul 
dumneavoastră pe care, prin 
această performanţă 
excepţională a vieţii de cuplu, îl 
daţi tuturor. În acelaşi timp, vă 
mulţumesc pentru sfaturile bune 
pe care le-am primit de la 
dumnevoastră şi pentru rolul 
pentru care l-aţi avut în 
dezvoltarea comunităţii noastre 
locale”, le-a spus primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi invitaţilor săi 
la „Ziua Familiei”.  
 
Printre cele 20 de familii care au 
fost premiate de admionistraţia 
locală la 50 de ani de la 
semnarea „Certificatului de 
căsătorie” s-au numărat familia 
apreciaţilor profesori Ion şi 
Maria Lăpăduş, familia 
respectabilului notar public 
Nicolae Gherghin şi părinţii 
cunoscutului sportiv Marin 
Tudorache. Iată şi lista familiilor 
„de aur” premiate de Ziua 
Familiei la Petroşani: Mihai şi 
Maria Asztaloş, Iulian şi Ana 
Berianu, Francisc şi Emilia 
Buta, George şi Victoria Buză, 
Ioan şi Cornelia Costoviciu, 
Petru şi Susana Fănic, Nicolae 
şi Doina Gherghin, Ion şi Maria 

Lăpăduş, Toader şi Angela 
Miron, Sotirachi şi Viktoria 
Mititelu, Viorel şi Maria 
Negrean, Constantin şi Elena 
Nicolaescu, Niculae şi Emilia 
Pop, Mihai şi Leana Rusu, 
Francisc şi Rozalia Şipoş, 
Gheorghe şi Ilina Ştefan, 
Francisc şi Margareta Tar, 
Ştefan şi Ana Totoran, Aurel şi 
Ionica Tudorache, Gheorghe şi 
Trandafira Văcaru.  
 
Ca de fiecare dată după un 
astfel de eveniment, primarul 
Petroşaniului a ţinut să-şi 
exprime emoţiile trăite cu cei 
mai longevivi familişti ai oraşului 
şi într-o postare publică, pe 
pagina sa de facebook. “Ziua 
Mondială a Familiei îmi oferă 
prilejul deosebit de a mă întâlni 

cu cei ce au ajuns la vârsta 
nunţii de aur. Aşa cum obişnuim 
în fiecare an şi cu această 
ocazie, a Zilei Mondiale a 
Familiei, căutăm să felicităm 
toate cuplurile care au împlinit 
de la începutul anului, 50 de ani 
de căsătorie. Anul acesta am 
invitat în Sala de Marmură 20 
de perechi de seniori - doamne 
şi domni - care au reuşit să 
treacă cu bine printr-o jumătate 
de secol de experienţe ale vieţii. 
Mulţumesc şi doamnei 
profesoare Elena Gîrjob care 
ne-a oferit prin minunaţii 
domniei-sale elevi, un moment 
foarte frumos, inspirat din viaţa 
de familie”, a scris Tiberiu Iacob 
Ridzi. 
 

Tiberiu VINŢAN 



5 EVENIMENT 

Ziua Internaţională a Familiei nu a 
trecut neobservată nici la Vulcan. Aici, 
în centrul atenţiei organizatorilor - 
Asociaţia “Eu şi Tu pentru Vulcan” - 
au fost, în primul rând copiii, rodul 
fiecărei familii fericite. Parte din 
membri asociaţiei au decis să 
sărbătoarească această zi, împreună 
cu cei dragi, dar şi cu oaspeţi de 
seamă, exact ca într-o familiei. Au 
răspuns acestui demers, printre alţii, 
primarul municipiului Vulcan,  
Gheorghe Ile, viceprimarul Cristian 
Merişanu, prof. Carmen Udrea (de la 
Şcoala nr. 4), domnul Martin 
Steinuechel (Expert SERS din Bohn - 
Germania) alături de copiii grupului 
Doruleţ, însoţiţi de părinţii şi bunicii 
acestora, dar şi de prof. Doina Bughe, 
precum şi elevii Şcolii nr. 6 coordonaţi 
de prof. Felicia Frigea. 
 
“Am reușit să punctăm un moment 
important din calendarul anual de zile 
dedicate oamenilor la nivel mondial şi 
în acelaşi timp din programul de 
activităţi al asociaţiei noastre. Pentru 
tot ceea ce înseamnă familia ne sunt 
necesare toate cele 365 de zile ale 
anului. Am considerat însă că 
Asociaţia noastră poate transmite cu 

acest prilej un mesaj către toţi 
semenii noştri nu doar din 
comunitatea Vulcanului, ci şi din toate 
rotundurile acestei planete. 
Festivitatea noastră ne-a permis să 
creăm o stare de sărbătoare la sediul 
asociaţiei, ca într-o familie adevărată, 
în care ne-am bucurat să putem primi 
oaspeţi foarte preţioşi cu care am 
petrecut clipe frumoase”, au descris 
reprezentanţii Asociaţiei Eu şi Tu 
pentru Vulcan, evenimentul organizat 
în cinstea Zilei Familiei.  

Tiberiu VINŢAN 

Eu şi Tu pentru Vulcan de “Ziua Familiei” 

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 ! 



6 ACTUALITATE 

Noi aprecieri pentru Apa Serv Valea Jiului 
din partea specialiştuilor europeni 
La sediul Apa Serv Valea 
Jiului a avut loc, 
săptămâna trecută, o 
importantă întâlnire de 
lucru între reprezentanţii 
operatorului regional al 
serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare din 
Valea Jiului şi specialişti 
în domeniul derulării 
proiectelor europene pe 
acest segment de 
activitate din cadrul 
Jaspers şi ai 
consultantului de proiecte 
europene al ASVJ, 
Halcrow ltd. 
 
Cu acest prilej, Stanley 
Cook şi Radu Răutu, 
specialiştii Jaspers au 
apreciat modul în care a 
fost implementată prima 
etapă a proiectului privind 
extinderea şi 
modernizarea serviciilor 
publice de apă şi 
canalizare din Valea 
Jiului. Reprezentanţii 
Jaspers au felicitat echipa 
de management a Apa 
Serv şi pentru faptul că 
proiectul a fost încheiat la 
termen, mai mult fără nici 
un fel de corecţii 
financiare, fapt care 
situează Apa Serv Valea 
Jiului pe o poziţie de prim 
plan în accesarea 
fondurilor pentru etapa a 
doua a proiectului. 
 
„Le-am dat asigurări şi 
partenerilor europeni de 

la Jaspers că Apa Serv 
Valea Jiului îşi va 
respecta toate 
angajamentele asumate 
în contractul de finanţare 
pentru acest proiect ale 
cărui beneficii sunt 
incontestabile. Vreau să 
vă spun că, fără 
investiţiile pe care le-am 
putut face la staţiile de 
tratare de la Jieţ şi Valea 
de Peşti, în condiţiile 
meteo nefavorabile am fi 
fost puşi în situaţia de a 
nu mai putea să furnizăm 
apă potabilă. Am făcut 
aceste investiţii şi s-a 
demonstrat că oricât ar fi 
vremea de rea, Apa Serv 
poate da apă potabilă 24 
de ore din 24″, a declarat 
Costel Avram. 
 
Directorul general al Apa 
Serv Valea Jiului a avut 
astăzi o serie de discuţii şi 
cu reprezentanţii 
consultantului pentru 
implementarea etapei a  
II-a a proiectului privind 
extinderea şi reabilitarea 
reţelelor de apă şi 
canalizare din Valea 
Jiului. La Petroşani au 
fost prezenţi din partea 

firmei Halcrow, Şerban 
Ţigănescu (director de 
proiect), Dan Tarara 
(adjunct manager 
proiect), Sorin Pleşoianu 
şi Florin Arimia (ingineri 
ape). „Am discutat cu 
reprezentanţii firmei de 
consultanţă Halcrow 
despre stadiu în care se 
află documentaţiile 
necesare pentru 
accesarea celor 90 de 
milioane de euro, pe care 
estimăm să-i atragem 
pentru aceste noi investiţii 
în Valea Jiului. Sigur că 
mai există probleme şi 
nemulţumiri dar, una 
peste alta, consider că 
avem şansa de a fi primul 
operator din România 
care va reuşi să acceseze 
aceşti bani, pe noile 
programele europene 
aferente acestui tip de 
investiţii”, a mai părecizat 
Costel Avram. 
 
Din delegaţia SC Apa 
Serv Valea Jiului prezentă 
la dialogul cu 
reprezentanţii Halcrow şi 
Jaspers au mai făcut 
parte, alături de directorul 
general Costel Avram, 
Cristian Ionică (şef 
departament producţie), 
Florin Donisa (şef 
departament exploatare) 
şi Monica Tarcea (şef 
departament dezvoltare). 
 

Tiberiu VINŢAN 



7 PUNCT DE VEDERE 

Realitatea acestor timpuri ne obligă să 
putem vedea viaţa oamenilor din Valea 
Jiului şi după ce mineritul se va restructura 
şi reorganiza. 
 
Categoric nu putem sta cu mâinile în sân. 
Cum de altfel nu am făcut-o nici până 
acum. Este însă momentul să intensificăm 
aceste eforturi mult mai bine conjugate, 
între toţi cei ce pot contribui la o schimbare 
reală a viziunii de menţinere şi de 
dezvoltare în etape a acestei zone. Dacă 
nu avem o viziune realistă asupra a ceea 
ce putem face pentru viaţa oamenilor de 
aici, nu vom reuşi niciodată să facem 
nimic. Dacă nu ne trezim măcar acum în al 
doisprezecelea ceas, să nu ne mire că vom 
avea un destin pe care nimeni nu cred că îl 
doreşte.  
 
Deşi există mulţi sceptici care văd Valea 
noastră îngropată sub cenuşa uitării, eu nu 
pot şi nu vreau să mă alătur lor.  
 
În primul rând pentru că îmi asum rolul de 
lider al unei comunităţi care are un 
potenţial de mediu, economic, social, 
cultural, intelectual, de tradiţii locale şi 
spiritual deosebit, pe care am convingerea 
că îl putem valorifica în viziunea dezvoltării 
urbei noastre (şi implicit a celor din jur) din 
următorii ani. 
 
În al doilea rând pentru că sunt promotorul 
unor proiecte de dezvoltare care reprezintă 
platforme realiste de relansare economică 
a zonei noastre.  
 
În al treilea rând pentru că toate discuţiile 
avute cu toţi cei ce – ca şi mine – văd în 
Valea Jiului potenţialul de dezvoltare pe 
care trebuie doar să reuşim să-l punem în 
mişcare, îmi confirmă faptul că avem forţa 
şi masa critică necesare pentru a reuşi. 
Sunt foarte mulţi oameni de afaceri cu care 
am stat de vorbă şi care au viziunea 
dezvoltării acestei zone dincolo de 
activitatea minieră, care se stinge  
încet-încet, aşa cum s-a putut observa în 
localităţile din jur (Aninoasa, Uricani). Sunt 
oameni care vor să investească şi care cer 
pentru aceasta susţinerea politică şi 
guvernamentală absolut necesare în 
această perioadă, pentru direcţiile de 
dezvoltare pe care le-am gândit şi le 
propunem împreună la nivelul instituţiilor 
guvernamentale.  
 
Sunt trei mari linii de dezvoltare care pot 

asigura un standard de 
viaţă bun pentru locuitorii 
acestei zone şi garanţia 
continuării existenţei 
acestei zone în mod 
unitar. 
 
1. Urgenţa obţinerii din 
partea Guvernului 
României a unei hotărâri 
care să readucă la locul 
cuvenit din punct de 
vedere teritorial – zonele 
rurale tradiţionale ale 
Văii Jiului. 
 
Este un proiect viabil, care 
poate permite relansarea 
tuturor activităţilor agricole 
şi de creştere a 
animalelor, a celor de 
colectare şi procesare a 
fructelor de pădure, 
colectarea de plante 
medicinale, activităţile 
pentru protejarea şi 
conservarea ecosistemelor, a mediului 
natural în general, prin fondurile europene 
care pot fi şi care trebuie atrase. Suntem în 
perioada în care pregătim toate 
documentele necesare pentru a obţine din 
partea Guvernului această hotărâre. 
 
2. Continuarea dezvoltării proiectelor 
turistice, cu accent pe atragerea tuturor 
investitorilor care să dezvolte aici 
resorturile hoteliere, de recreaţie, sport, 
aventură şi divertisment conform 
posibilităţilor oferite de mediul nostru 
natural, absolut minunat. 
 
3. Dezvoltarea activităţilor productive şi 
de servicii la nivel de IMM-uri este unul 
din motoarele de bază ale economiei 
locale, care poate absorbi forţa de muncă 
neocupată şi poate impulsiona dezvoltarea 
de proiecte locale, care nu pot fi puse în 
operă, oricât de binevoitori ar fi edilii locali, 
fără resursele pe care doar o economie 
locală înfloritoare le poate da.  
 
Susţinerea dezvoltării mai ales a IMM-urilor 
are la bază analizele economice făcute la 
nivelul investiţiilor mari. Aceste analize pun 
în evidenţă faptul că pentru etapa cel puţin 
imediat următoare, este dificil şi 
neperformant să gândim o strategie de 
dezvoltare economică prin investiţii 
productive de dimensiuni mari. Avem toate 

argumentele economice şi posibilităţile 
reale din teren pentru a susţine 
deschiderea de activităţi noi atât în 
domeniul producţiei cât şi al serviciilor prin 
impulsionarea Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, printr-o mai bună corelare a 
ofertelor de locuri de muncă cu forţa de 
muncă calificată existentă pe piaţa muncii. 
 
Desigur că în jurul acestor trei mari direcţii 
de dezvoltare vor gravita foarte multe 
activităţi dedicate vieţii oamenilor. 
 
Valea Jiului a existat şi înainte de minerit şi 
trebuie să-şi găsească resursele penmtru a 
rămâne o zonă vie şi după ce mineritul se 
va redimensiona, ca urmare a procesului 
de restructurare. Oricum zăcămintele de 
huilă existente vor rămâne ca avere 
importantă şi disponibilă a zonei noastre, 
într-un alt context de dezvoltare durabilă nu 
doar locală, dar şi regională şi naţională. 
 
A fi sau a nu fi... Valea Jiului ?... pentru 
mine nu este o întrebare retorică... Este 
doar o abordare plină de asumare, pentru 
a face tot ceea ce depinde de mine şi de 
oamenii din jurul meu în sensul protejării, 
menţinerii şi dezvoltării vieţii oamenilor de 
aici. 

 
Ing. Gheorghe ILE 

Primarul municipiului Vulcan 

Între “a fi sau a nu fi”, Gheorghe Ile crede că Valea Jiului are 
nevoie de o nouă etapă de evoluţie 
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Trecut, prezent şi viitor în istoria Partidului Naţional Liberal 

Timp de o săptămână, liberalii din 
Valea Jiului au organizat, în toate 
localităţile Văii Jiului, activităţi 
publice menite să prezintă opiniei 
publice adevărata identitate a unui 
partid istoric de numele căruia se 
leagă multe momente importante 
ale aproape unui veac şţi jumătate. 
În întâmpinarea aniversării a 140 
de ani de la înfiinţarea PNL, loiderii 
organizaţiilor liberale din Valea 
Jiului au organizat aşa-numita 
“Săptămână liberală” care a reunit 
membri şi simpatizanţi ai mişcării 
linerale din Aninoasa, Uricani, 
Vulcan, Petroşani, Petrila şi Lupeni 
în cadrul unor activităţi cultural-
artistice sau sportive care au ţinuit 
capul de afiş al evenimentelor 
publice ale săptămânii trecute.  
 
Mai întâi, liderii PNL s-au reunit la 
Aninoasa,  la baza sportivă a celor 
mai buni arcaşi ai ţării, acolo unde 
săgeata ţinteşte doar spre 
performanţă şi glorie. Apoi, la 
Uricani, într-o inedită cursă de 
biciclete, liberalii au vrut să 
confirme, tot prin sport, că PNL 
este şi rămâne un partid “de cursă 
lungă”. Competiţie şi spiritul de  
fair-play şi-au făcut simţite prezenţa 
şi în cadrul turneului de fotbal 
organizat (şi câştigat !) de 
organizaţia PNL de la Vulcan.  
 
Respectul pentru unele dintre cele 
mai de preţ valori ale liberalismului 
- arta, cultura, spectacolul, 
promovarea valorilor - au fost 
laitmotivul întâlnirii propuse de PNL 
la Petroşani. Aici, pe scena 
Teatrului Dramatic “Ion D. Sârbu”, 
liberalii au avut ocazia să-l aplaude 
pe micuţul geniu al pianului din 
Valea Jiului, Fabiani Prcsina, 
pentru virtuozitatea, dar şi pentru 
exemplul său de viaţă. Aplauze au 
cules şi doi dintre cei mai apreciaţi 
scriitori ai Văii Jiului, liberalul 
Valeriu Butulescu şi cel care a 
readus la lumină istoria “Liberalilor 
lui Miocu” din perioada interbelică a 
Văii Jiului, scriitorul Marian Boboc. 
Desigur, tot de binemeritate 
aplauze au avut parte actorii 
teatrului din Petroşani, pentru 
regalul de teatru oferit odată cu 
interpretarea piesei “Herghelia 
albastră”, al cărei autor este chiar 

Valeriu Butulescu.  
 
De departe însă, cel mai complex 
program de manifestări dedicate în 
Valea Jiului aniversării celor 140 de 
ani de la înfiinţarea PNL a avut loc 
la Petrila. Aici au fost prezenţi cei 
mai importanţi reprezentanţi ai 
noului PNL din Valea Jiului şi din 
judeţul Hunedoara, pentru a marca, 
împreună, nu doar istoria PNL, ci şi 
importanţa acestui partid în 
prezentul şi viitorul comunităţilor 
locale din această zonă. Cei care 
au ales să vină la sărbătoarea PNL 
de la Petrila, organizată impecabil 
de preşedintele PNL Petrila Costel 
Avram, dar şi de o echipă de 
inimoşi liberali coordonaţi de liderii 
organizaţiilor de femei (Doiniţa 
Maria Bălănesc) şi tineret (Daniel 
Preda), au avut parte de o inedită 
întâlnire cu istoria, cu arta, cu 
educaţia, cu sportul dar şi cu 
diverstismentul de bună calitate.  
 
Joia liberală de la Petrila, a adus un 
important plus de valoare 
„Săptămânii liberale” în Valea 
Jiului. Nu au lipsit din programul 
acestei zile spectacolul artistic de 
muzică (uşoară şi populară), dans 
şi poezie care au readus pe scenă 
copiii talentaţi ai Petrilei (Dragoş 
Leonte, Adam Roxana, Şchiopu 
Andrei, Ciochia Teuşeanu Denisa 
ori componenţii ansamblurilor 
folclorice “Nedeia Petrileană” şi 
“Bujorii Muntelui”, fiind doar câţiva 
dintzre aceştia), aşa cum nu au 
lipsit nici alte momente culturale 
edificatoare  precum expoziţia de 
artă plastică şi fotografică semnată 
Radu Chinţa, Petru Birău, Roland 
Szedlacsek, prezentarea cărţii 
„Liberalii lui Miocu” (avându-l ca 
autor pe apreciatul documentarist şi 
scriitor Marian Boboc), concursul 
de şah destinat copiilor (coordonat 
de Dorel Şchiopu) sau inedita 
expoziţie de artă şi tradiţie populară 
(prezentată de Lucreţia Mălinesc – 
coordonatorul Muzeului 
Momârlanului din Petroşani).  
 
Evident, nu au lipsit nici dezbaterile 
cu temă politică, în acest sens, 
dincolo de prezentarea unei 
expoziţii foto cu portretele 
fondatorilor Partidului Naţional 
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în viziunea noilor liberali din Valea Jiului 
Liberal, la Petrila fiind organizat 
o masă rotundă cu tema „PNL 
– 140 ANI – Trecut, prezent şi 
viitor”. În cadrul acestei 
dezbateri au prezentat 
alocuţiuni liderii organizaţiilor 
locale ale PNL din Valea Jiului, 
dar şi invitaţi precum Dorin 
Gligor – copreşedinte PNL 
Hunedoara, Bogdan Radu 
Ţâmpău – copreşedinte PNL 
Hunedoara, Adrian David – 
vicepreşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara ş.a.  
 
„Cele mai importante momente 
ale istoriei moderne şi 
contemporane a României sunt 
legate de activitatea Partidului 
Naţional Liberal. Sub 
guvernarea liberală, România 
avea să-şi câştige 
independenţa de stat (în 1877) 
aşa cum tot sub guvernarea 
liberală avea să fie semnat 
actul Marii Unirii de la 1918. Iar 

primii ani ai noului statut al 
României contemporane, cel de 
membru al Uniunii Europene, 
au găsit de asemenea un 
guvern PNL în fruntea ţării. 
Puţini sunt din păcate cei care 
îşi mai amintesc astăzi de 
faptul că, în ciuda propagandei 
socialiste care a dorit 
defăimarea PNL, de numele 
liberalilor se leagă însăşi 
dezvoltarea economică şi 
socială a Văii Jiului de la finele 
secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului XX. Multe din clădirile 
care fac şi astăzi fala Văii Jiului 
(fie ele şcoli, instituţii de cultură, 
complexe industriale etc.) 
poartă amprenta liberalilor 
vremii. Documentele istorice 
care poartă semnătura Primului 
Ministru Gherorghe Tătărăscu 
sau ale neobositului prefect 
Romulus Miocu, prezintă 
irevocabil rolul Partidului 
Naţional Liberal în dezvoltarea 

comunităţilor locale din 
Valea Jiului, de la Petrila 
şi până la Uricani”, a 
declarat Costel Avram, 
preşedintele PNL Petrila. 
 
“Săptămâna liberală” s-a 
încheiat, sâmbătă seara, 
la Lupeni, oraşul în care 
se întrepătrund acum, mai 
mult ca nicicând, 
speranţele liberalilor şi 
încrederea locuitorilor în 
schimbarea puterii politice 
locale. La Lupeni, sub 
coordonarea liderului PNL 
Constantin Brânduşe, liberalii 
au pus la punct un program 
cultural de mare ţinută. Astfel, 
în cadrul unei expoziţii de 
fotografie, liberalii le-au readus 
aminte lupenenilor faptul că 
mare parte din clădirile 
emblematice ale oraşului 
poartă amprenta unor inevestiţii 
dezvoltate de PNL în prima 
jumătate a secolului trecut.  
 
Şi tot PNL Lupeni a reamintit, în 
primul rând celor care se 
revendică sau îşi doresc să fie 
liberali, că politica liberală a 
fost, este şi rămâne una a 
eleganţei, a bunului gust. 
Acesta a fost mesajul seratei 
de bal organizată de PNL 
Lupeni ca punct final al unei 
“Săptămâni liberale de 
excepţie”.  
 
“Mesajul pe care PNL insistă 
să-l transmită prin organizarea, 
în mod constant a acestor 
serate de muzică, dans, antren 
şi socializare este acela că noi, 
liberalii, vrem să promovăm în 
continuare o politică 

responsabilă şi elegantă, aşa 
cum au făcut iluştrii noştri 
înaintaşi. Sub stindardul 
liberalismului, la Lupeni şi în 
Valea Jiului, s-au făcut cei mai 
importanţi paşi de dezvoltare. 
Trebuie să le amintim aceste 
lucruri oamenilor şi trebuie să-i 
convingem că avem 
capacitatea şi dorinţa de a face 
şi noi, liberalii de astăzi, acelaşi 
lucru pentru oamenii din 
comunitatea noastră. Lupeniul 
trebuie să se schimbe, Lupeniul 
nu mai poate aştepta momentul 
alegerilor sau, mai rău, câte 30 
de ani, pentru ca cei care au 
condus prost acest oraş, să mai 
facă câte ceva. PNL are 
oameni care, pentru binele 
oraşului, pot îmbrăca şi 
salopeta de lucru dar, în acelaşi 
timp, pot purta, atunci când 
eticheta implică acest lucru, şi 
fracul cu papion”, a explicat 
Constantin Brânduşe, 
preşedintele PNL Lupeni. 
 
În concluzie, “Săptămâna 
liberală” a adus Văii Jiului, chiar 
sub steagul politic al PNL, o 
necesară stare de optimism, 
sentiment cu care liberalii 
pornesc la drum, cu încredere 
şi speranţă, spre anul electoral 
2016. Un an care poate 
schimba în bine mult din ceea 
ce astăzi este rău în Valea 
Jiului, aşa cum se declară 
convinşi cei mai mulţi dintre cei 
care fac parte aici din familia 
PNL. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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• Cetăţile dacice au nevoie de un administrator 
real, care să le salveze; 

• Câştigătorii Loteriei fiscale s-au ales cu praful de 
pe tobă; 

• Apa Prod a cerut insolvenţa Complexului 
Energetic Hunedoara; 

• Averea lui Moloţ rămâne sub sechestru; 
• Politică şi “delicateţuri” în Săptămâna liberală, la 

Petrila; 
• Ministerul Mediului a sesizat DNA după un control 

la Primăria Lupeni; 
• Primăria Petroşani se împrumută la bancă pentru 

a cincea oară; 
• Ex-prefectul Costel Alic contestă condamnarea la 

închisoare în dosarul carierei de cuarţ; 
• Programul “Junckers 2015” - o şansă pentru 

dezvoltarea locală; 
• Theatron a făcut spectacol de gală la Festivalul 

Adolescenţilor; 
• 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 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Picnic cu gulaş şi csardaş, în Petroşani,  
la Brădet 
Comunitatea maghiară 
din Petroşani a ieşit, la 
finalul săptămânii 
trecute, la iarbă verde, 
în cadrul unei acţiuni de 
tradiţie organizată sub 
egida UDMR.  
 
“Ne-am întâlnit cu 
membri ai comunităţii 
maghiare din Petroşani 
şi Valea Jiului, dar şi cu 
foarte mulţi prieteni 
români, în atmosfera 
atât de plăcută a zonei 
de agrement de la 
Brădet, unde am 
petrecut împreună o 
frumoasă zi de 
sâmbătă. Bucătari 

renumiţi din 
comunitatea maghiară 
a Petroşaniului au 
pregătit pentru toţi 
participanţii un gulaş 
unguresc autentic, la 
un ceaun uriaş. Cred 
că a fost un eveniment 
reuşit, un eveniment în 
care gulaşul şi 

csardaşul, două 
elemente emblematice 
ale culturii maghiare, 
au fost vedetele unui 
picnic binevenit pentru 
noi toţi” ne-a declarat 
Eduard Werrsanbski, 
preşedintele UDMR 
Petroşani.  

Tiberiu VINŢAN 
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Cercetătorii de la Insemex Petroşani, 
prezenţă constantă în inventica 
românească de top 
Insemex Petroşani şi-a câştigat, 
graţie cercetătorilor săi de excepţie, 
un loc binemeritat în elita 
specialiştilor din domeniul 
tehnologiei. În acest sens, 
remarcabile sunt proiectele de 
cercetare realizate în laboratoarele 
Insemex de la Petroşani, proiect 
care au condus la brevetarea unor 
invenţii aplicabile în diverse domenii 
de activitate.  
 
Potrivit directorului general al 
Insemex Petroşani, dr. Ing. George 
Artur Găman, în prezent, 9 brevete 
de invenţii sunt înregistrate în 
dreptul numelui unor specialişti ai 
institutului de cercetare de la 
Petroşani. Printre invenţiile 
brevetate se numără un tester 
pentru verificarea explozoarelor 
miniere; o compoziţie utilizată la 
prevenirea focurilor endogene; un 
sistem de determinare a distribuţiei 
impulsului de curent în reţelele 
explozoare; un dispozitiv pentru 
purificarea gazelor de eşapament; 
un aparat electric cu sursa 
autonoma de energie pentru 
prelevarea pulberilor din spatii 
industriale cu pericol de 
atmosphere explozive; un aparat de 
limitare a supratensiunilor 
tranzitorii, generate de comutaţia în 
vid, pentru circuitele electirce de 
joasă tensiune; un aparat 
pneumatic pentru prelevarea 
pulberilor din spaţii industriale cu 
pericol de atmosphere explozive tip 
ARPSP – 8; un procedeu de 
prevenire a combustiilor spontane 
la minele de huilă şi un aparat de 
şoc mecanic pentru condiţionarea 
articolelor pirotehnice. 
 
Alte 20 de proiecte de inventică 
sunt depuse pentru brevetare la 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci, iar o alta a fost depusă 
Oficiul European de Brevete. 
 
“Cercetătorii, din cadrul INCD 
INSEMEX, participă la cele mai 
importante Saloane naţionale şi 
internaţionale care oferă atât o 
platformă pentru expunerea 
invenţiilor, cât şi un cadru de 
socializare şi comunicare între 
inventatori, oameni de ştiinţă, cadre 
didactice universitare şi potenţiali 
investitori. Dintre cele mai relevante 
evenimente, la care invenţiile 

cercetătorilor au obţinut numeroase 
medalii de aur, argint şi bronz, se 
pot menţiona: Salonul Internaţional 
de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi 
Tehnologii Noi – INVENTIKA 
(Bucureşti); Concursul Internaţional 
Bruxelles – EUREKA organizat în 
cadrul Salonului INNOVA 
(Bruxelles, Belgia); Salonul 
Internaţional Idei – Invenţii – Noi 
Produse – iENA (Nuremberg, 
Germania)”, a declarat Artur 
Găman, director general INSEMEX 
Petroşani. Periodic, cercetătorii de 
la INSEMEX participă la 
simpozioane. Unul dintre acestea a 
avut loc în perioada 25 – 27 martie 
2015, când o echipă de cercetători, 
din cadrul institutului, s-au 
prezentat cu 5 invenţii la cea de a 
XIII-a ediţie a Salonului 
Internaţional al Cercetării, Inovării şi 
Inventicii PRO INVENT, ce s-a 
desfăşurat în Complexul 
Universităţii Tehnice din Cluj – 
Napoca. În urma jurizării, de către 
Comisia de specialitate, a tuturor 
invenţiilor participante, INCD 
INSEMEX a obţinut diplome de 
excelenţă şi 3 medalii de aur” arată 
directorul general al Insemex 
Petroşani, dr.ing. George Artur 
Găman.  
 
În altă ordine de idei, demne de 
semnalat este şi faptul că Insemex 
aşteaptă acum anunţul Autorităţii 
Naţionale pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare, cu privire la 
transmiterea documentelor pentru 
selectarea invenţiilor, de către 
Comisia de Manifestări Ştiinţifice a 
Colegiului Consultativ pentru 
Cercetare – Dezvoltare şi Inovare al 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice, în vederea participării la 
Concursul Internaţional Bruxelles – 
EUREKA 2015, ce va avea loc în 
cadrul Salonului INNOVA, spre 
sfârşitul acestui an. (Lucian ISPAS) 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

În perioada 15-18 mai a.c., 
la Budapesta, în Ungaria, 
s-a desfăşurat Sesiunea de 
Primăvară a Adunării 
Parlamentare a NATO, 
eveniment geopolitic major, 
la care România a fost 
reprezentată de senatorul 
Haralambie Vochiţoiu.  
 
“E o mare onoare pentru 
mine să reprezint 
Parlamentul României la 
această importantă sesiune 
de dezbateri. Securitatea 
României este o prioritate 
pentru care trebuie să 
facem orice efort. Din 
fericire am constatat aici că 
România este tratată nu 
doar cu respectul cuvenit 
oricărui stat membru, dar şi 
cu multă prietenie. Având 
relaţii bune cu popoarele 
din Orient şi, în acelaşi 

timp, aparţinând comunităţii 
de valori şi interese 
euroatlantice, România 
devine tot mai pregnant un 
stat furnizor de securitate şi 
echilibru regional. La 
această dezbatere am 
discutat despre faptul că 
securitatea economică este 
o componentă importantă a 
securității unui stat, iar în 
Comisia de Ştiinţă şi 
Tehnologie, din care fac 
parte, am atras atenţia 
asupra problemelor de 
securitate energetică, 
pentru că eu nu pot uita 
cărbunele! Să fim sănătoşi 
şi să trăim în pace!”, a 
declarat senatorul UNPR 
Haralambie Vochiţoiu, pe 
marginea acestui subiect 
politic. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Senatorul Vochiţoiu a 
reprezentantat România la o nouă 
Adunare parlamentară a NATO 
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“Eu cred că veşnicia s-a născut la sat” (Lucian Blaga) 

Asemeni ilustrului gânditor Lucian Braga şi 
eu ştiu că veşnicia s-a născut la sat. 
Tocmai de aceea,  vă invit în reportajul 
nostru din această săptămână, într-o 
călătorie printr-unul dintre cele mai mari 
muzee în aer liber din sud-estul Europei: 
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale 
“ASTRA” din Sibiu. 
 
Situat la 4 km de centrul Sibiului, în 
pădurea Dumbrava, muzeul prezintă, în 
zone armonios marcate nu numai ca 
tematică, ci şi ca spaţiu, lumea cuceritoare 
a satului românesc. Deşi muzeul în aer 
liber a fost înfiinţat în anul 1963 de către o 
echipă condusă de Cornel Irimie, primul 
director al Muzeului Tehnicii Populare, 
ideea de înfiinţare a acestuia este cu mult 
mai veche, fiind consemnată încă din anul 

1905, când a luat fiinţă primul Muzeu 
Etnografic-Istoric al Românilor din 
Transilvania, muzeu ce a funcţionat până 
în anul 1950. 
 
Moara hidraulică cu aducţiune inferioară 
a fost primul monument adus în 
Dumbrava Sibiului,  pe care îl regăsim şi 
astăzi. Construcţia morii este o adevărată 
capodoperă “inginerească”, 
impresionantă prin angrenajele şi roţile 
dinţate din lemn, cioplite manual dar cu 

precizia unei maşini-unelte moderne. Cu 
timpul, colecţia a fost dezvoltată prin  
adăugarea de case ţărăneşti, alături de 
atelierele meşteşugareşti, urmând ca în 
anul 1989 să fie adăugate monumente de 
mare importanţă pentru satul românesc 
precum biserica, şcoala, cârciuma, 
popicăria etc.  
 
Străbătut de peste 10 km de alei lângă care 
se găsesc 300 de clădiri,  suprafaţa alocată 
Muzeului ASTRA din Sibiu, muzeu al 
civilizaţiei populare tradiţionale începând cu 
anul 1990, când şi-a schimbat denumirea,  
este de 96 de hectare, mult mai mare decât 
cea a Muzeului Satului din Bucureşti. 
Clădirile originale din muzeu sunt 
reprezentative pentru satul românesc, 
patrimoniul etnografic prezent aici 
reprezentând o parte vie a civilizaţiei 
populare din ţara noastră. Aici, în 
Dumbrava Sibiului poate fi perceput  în 
adevăratul său sens, sistemul de valori al 
satului românesc.   
 
Alături de gospodării din mai toate zonele 
rurale ale ţării, muzeul ne prezintă ateliere 
pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea 
pietrei sau prelucrarea metalelor, dar şi 
ateliere pentru realizarea de îmbrăcăminte 
şi obiecte de uz gospodăresc, ateliere 
pentru prelucrarea pieilor şi a blănurilor etc. 
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Am poposit pentru prima oară în 
dumbravă, într-o zi însorită când soarele 
călduţ parcă te îndemna la plimbare. 
Liniştea din dumbravă, atmosfera plăcută, 
armonia clădirilor cu pădurea şi poienile 
ne-au făcut impresia că am păşit pe un 
tărâm de basm pe care ni-l imaginam 
doar în poveştile bunicilor noştri. 
Gospodăriile răsfirate de-a lungul aleiilor 
ne îmbiau ademenitor să intrăm, iar odată 
intraţi nu ne-am mai fi dat plecaţi, fiind 
fermecaţi de simplitatea interioarelor, dar 
şi de ingeniozitatea cu care au fost 
construite diversele obiecte de uz casnic. 
 
Pentru a respecta valorile satului 
românesc, pe parcursul întregului an aici 
se desfăşoară o serie de târguri şi 
expoziţii de artă populară tradiţională, iar 
producătorii din zonă dar şi din alte părţi 

ale ţării aduc spre vânzare bucate alese 
realizate după reţete din vechime păstrate 
cu sfinţenie, fără urmă de “chimicale” 
după cum ne spun chiar producătorii. 
 
După o hoinăreală de câteva ore, te poţi 
odihni făcând o plimbare cu lotca pe lacul 
din pădure sau te poţi înfrupta cu o 
friptură de berbecuţ şi o cană de vin rece 
la unul din ha-nurile de la marginea 
muzeului. Şi dacă vizita parcului în 
anotimpul căl-duros nu îţi este îndeajuns, 
te poţi întoarce şi iarna în Dumbravă 
pentru o plimbare cu sania trasă de cai, o 
cană de vin fiert şi multe poveşti spuse la 
gura sobei în casele tradiţionale 
româneşti. Pentru că aici, în Dumbrava 
Sibiului, e atât de clar de ce veşnicia s-a 
născut la sat.  

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Oricât de mult ţineţi la siluetă, o 
prăjitură bună şi aspectuoasă 
rămâne una din micile plăceri 
ale vieţii, pe care trebuie să v-o 
oferiţi.  Vă propun, în acest 
sens, o reţetă delicioasă de 
prăjitură cu nume celebru: Gabi 
Maxine. 
 
Într-o tavă tapetată cu hârtie de 
copt, se pune un cub de  
margarină sau un pachet de unt 
(după preferinţă sau buget) în 
cuptor la topit. Când  
margarina s-a fluidizat, se 
toarnă deasupra 400 grame 
nucă tăiată felii (se poate şi 200 
grame) şi se introduce din nou 
la cuptor până capătă o  
culoare uşor arămie. Se scoate 
tava şi se lasă la răcit având 

grijă ca nuca să fie repartizată 
uniform în tavă. 
 
Blatul se realizează din 10  
albuşuri de ou, care se bat 
spumă tare după care se 
adaugă, în ploaie, 10 linguri  
zahăr tos, un pliculeţ de praf de 
copt stins cu suc de lămâie şi 
10 linguri făină. Amestecul se 
toarnă peste nuca din tavă şi se 
introduce la cuptor. După ce s-a 
copt, blatul se răstoarnă cu grijă 
pe o planşetă cu nuca  
deasupra. Când baltul este 
rece, peste el se întinde un 
strat subţire de cremă de  
ciocolată (este foarte bună 
crema de cacao de la Kaufland 
pentru că nu este foarte dulce). 
 

Crema se face, la rândul ei, din 
cele 10 gălbenuşuri de ou care 
se freacă spumos cu 10 linguri 
zahăr şi 2 plicuri de zahăr  
vaniliat. Crema se fierbe apoi 
pe aburi până se îngroaşă. Se 
dă mai apoi la rece şi se  
amestecă spumos cu un pachet 
de unt sau margarină. Crema 
galbenă se întinde peste crema 
de cacao. 

Prăjitura se glazurează cu un 
strat foarte subţire de frişcă (2 
milimetri) peste care se rade 
ciocolată. 
 
Această prăjitură chiar dacă nu 
pare, se prepară foarte uşor, iar 
gustul este divin.  
 
Poftă bună ! 

 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
- Domnule avocat, aş vrea să-mi scriu 
testamentul, dar din pacate nu ştiu 
cum se face. M-aţi ajuta să-l scriu?  
- Cum să nu, lăsaţi totul în seama 
mea!  
- Păi, m-am gândit că dumneavoastră 
aţi vrea partea mai mare, dar aş vrea 
ca şi copiii mei să primească ceva din 
avere..  
*** 
Nevasta unui deţinut în audientă la 
directorul penitenciarului:  
- Domnule director, am venit aici să vă 
rog să-i daţi bărbatului meu o muncă 
mai uşoară.  
- Dar, doamnă, bărbatul 
dumneavoastră lipeşte etichete pe 
sticle. Nu văd în asta un lucru greu.  
- Nenorocitul, mie mi-a zis că sapă un 
tunel...  
*** 
Un bărbat sună la pompieri şi zice 
speriat:  
- Domnule, soacra mea vrea să se 

arunce de la etaj!!  
- Şi care e problema?  
- Nu se deschide fereastra!  
*** 
- Mă Ioane, eu tot văd la TV şi ascult la 
radio de bursă. Ce e aia bursă? 
- Păi, mă Gheo, e cam greu de 
explicat dar, uite îţi dau un exemplu. 
Tu îţi cumperi o găină care îţi face 
nişte ouă. Din ouăle alea ies alte găini 
care şi alea fac ouă. Şi din ouăle alea 
ies alte găini care şi ele fac ouă. Şi tot 
aşe până la un moment dat tu ai 
câteva sute de capete de găini. No,  
şi-atunci numa că vine o apă mare şi 
învolburată şi îţi ia toate găinile şi le 
îneacă. Ş-apăi atunci tu imediat te 
gândeşti… mama mă-sii de afacere, 
raţe trebuia să cumpăr!  
*** 
- Care sunt cuvintele pe care o femeie 
detestă cel mai mult să le audă când 
face dragoste ? 
- “Iubit-o, am venit acasă...” 

Vorbe cu... schepsis 

“Unii n-au bani de 
buzunar, iar alţii n-au 

bani de maşină.” 

de Gheorghe Niculescu 

Egalitate, dar... 

Reţeta de Dulce: 
Prăjitură Gabi Maxine 
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În comunitatea Vulcanului se zideşte cu inima 
Atunci când într-o 
comunitate, pilonii sociali 
ai educaţiei, religiei şi 
administraţiei conlucrează 
pentru binele oamenilor, 
lucruri măreţe prind viaţă 
sub ochii noştri. Aşa se 
întâmplă, spre exemplu, la 
Vulcan, unde din 
parteneriatul Primăriei şi 
Consiliului local cu 
Asociaţia Creştină “Axion 
Estin” care funcţionează 
sub patronajul Bisericii 
“Sfinţii Români” păstorită 
de preotul Zgârcea 
Mănăsuc, prin eforturile 
conjugate ale autorităţilor 
şi comunităţii de 
credincioşi, vechea şcoală 
din Dealu Babii a fost nu 
doar salvată de la 
distrugere, ci a devenit un 
veritabil centru de 
educaţie pentru copiii 
Vulcanului.  
 
“Minunea” a fost posibilă 
în mai puţin de un an, timp 
în care oameni cu suflet 
şi-au unit forţele în jurul 
acestui ţel şi, cu inima, dar 
şi cu braţul, au zidit la 
Dealu Babii un aşezământ 
educaţional de excepţie. 
Evenimentele au fost 
rememorate anul acetsa 
la cea de-a doua ediţie a 
spectacolului caritabil 
“Zideşte cu inima” 
organizat de Asociaţia 
Axion Estin la Vulcan. 
Dincolo de recitalurile 
artistice apreciate la 
scenă deschisă de 
publicul care a umplut 
sala Cinematografului din 
Vulcan, cei prezenţi au 

putut admira (şi chiar 
achiziţiona) roadele 
muncii copiilor care au 
subscris actului 
educaţional derulat sub 
egida Asociaţiei Axion 
Estin. Astfel, zeci de 
icoane pe sticlă, pictate cu 
migală, talent şi credinţă 
de copiii care au participat 
la concursul “Micul iconar” 
au fost prezentate la 
ineditul vernisaj care a 
avut loc la ediţia din acest 
an a evenimentului 
caritabil “Zideşte cu 
inima”. Misiunea juriului 
nu a fost deloc una 
uşoară. După îndelungi 
deliberări, a fost stabilită şi 
o ierarhie a picturilor 
premiate în acest an. 
Aceasta arată în felul 
următor:  
* Categoria 6-10 ani: 
Premiul I - SUCIU 
AMELIA (Şcoala 
gimnazială nr. 4 Vulcan); 
Premiul II - ORBAN 
MARIA (Şcoala 
gimnazială nr. 4 Vulcan); 
Premiul III - HODĂIAN 
ANDREI (Şcoala 
gimnazială nr. 5 Vulcan); 
Menţiune - MATAC DELIA 
(Şcoala gimnazială nr. 6 
Vulcan) şi BLAJ SIMONA 
(Şcoala gimnazială nr. 5 
Vulcan); 
* Categoria 11-14 ani: 

Premiul I - PREDATU 
ANCA GABRIELA (Clubul 
Copiilor şi Elevilor 
Vulcan);  
Premiul II - KRAUSZ 
ELIZA (Şcoala gimnazială 
nr. 4 Vulcan); 
Premiul III - MUNTEANU 
SIMONA (Clubul Copiilor 
şi Elevilor Vulcan); 
Menţiune - BUGIULESCU 
ALEXANDRU (Şcoala 
gimnazială nr. 6 Vulcan) şi 
MUŞAT ANDRADA 
(Şcoala gimnazială nr. 4 
Vulcan). 
 
“Am reuşit să demonstrăm 
şi de data aceasta că 
acolo unde interesul 
nostru se îndreaptă spre 
susţinerea copiilor, spre 
educaţie, spre religie, 
fiecare dintre noi suntem 
câştigători. În primul rând, 
câştigul este al acestor 
copii minunaţi şi talentaţi, 
care sunt viitorul 
comunităţii noastre şi de 
educaţia cărora depinde 
cum va arăta, peste ani, 
Vulcanul nostru. În al 
doilea rând, comunitatea 
noastră, pentru că se 
poate bucura de rodul 
muncii copiilor şi nepoţilor. 
Şi în al treilea rând, 
fiecare dintre noi, cei care 
am achiziţionat aceste 
frumoase icoane pe sticlă. 
Împreună am reuşit, cu 
inima şi cu fapta, să mai 
ridicăm un etaj din zidul 
care ne uneşte”, a 
declarat primarul 
Gheorghe Ile.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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Noua colecţie de mobilier de la Simausrom 

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

Artistul Ion Barbu invită DNA 
să plaseze corupţii cu bani 
ai României la “Beciul 
Domnesc” de la Petrila 

În grădina locuinţei din Petrila a celebrului 
caricaturist Ion Barbu a fost deschis un... beci 
domnesc. Pentru a găsi “clienţi” pentru noua sa 
investiţie, Ion bartbu s-a adresat chiar şefei DNA, 
Laura Codruţa Kovesi. 
 
“Stimată doamnă Laura Codruţa Kovesi,  
Deranjat de faptul că tot mai mulţi demnitari fac 
plângeri la CEDO pentru condiţiile inumane de la 
Beciul Domnesc, cu forţe proprii am amenajat o 
tubulatură alternativă într-un spaţiu profund privat. 
Având în vedere ultimul aspect, vă informez că voi 
percepe o taxă pentru găzduire, sumă care va fi 
folosită pentru finanţarea unei activităţi culturale. 
Vezi Festivalul Naţional de Teatru Subteran”, i-a 
scris artistul şefei de la DNA. 
 
În acest fel, crede artistul, ştabii corupţi care vor fi 
găzduiţi la Petrila, ar putea face şi o serie de fapte 
bune, devenind “sponsori oficiali şi obligatorii” pentru 
evenimentele culturale care-şi găsesc tot mai greu 
resurse financiare în bugetele autorităţilor, golite de 
demnitari în conturile proprii. În plus, orice tentativă 
de evadare a celor încarceraţi în beciul domnesc de 
la Petrila ar putea fi cheia salvatoare a mineritului 
din acest oraş, având în vedere că cei tentaţi să 
sape vreun tunel vor nimeri, negreşit, taman în 
galeriile (închise !) ale minei Petrila.  
 

Tiberiu VINŢAN 


