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Organizarea mitingului de la 
Petroşani, prin care societatea 
civilă din Valea Jiului şi-a dorit 
tragerea unui semnal de alarmă cu 
privire la pericolul pe care 
închiderea minelor şi restrângerea 
activităţii din termocentralelor 
hunedorene îl pot genera, a fost 
asumată public de Sindicatul 
Muntele. 
 
Pentru că a reuşit să ducă la bun 
sfârşit acest demers, în ciuda 
tuturor piedicilor şi criticilor la care a 
fost supus în ultima săptămână, 
reuşind să transmită un semnal de 
alarmă clasei politice şi factorilor de 
decizie asupra situaţiei CEH, ne 
îndreptăţeşte să-i acordăm 
preşedintelui Sindicatului “Muntele” 
Petre Nica, titlul de premiant al 
acestei săptămâni.  

Petre NICA 
Preşedinte Sindicatul Muntele 

Liberalii din Valea Jiului i-au cerut preşedintelui Klaus 
Iohannis să se implice în salvarea mineritului 
Liderii organizaţiilor PNL din 
Valea Jiului, dar şi aleşii locali 
ai PNL din Valea Jiului solicită 
sprijinul Preşedintelui 
României, Klaus Johannis în 
soluţionareea problemelor cu 
care se confruntă Complexul 
Energetic Hunedoara. 
 
PNL a depus joi, 20 mai 2015, 
la Palatul Cotroceni, memoriul 
prin care îi solicită Preşedintelui 
României o dezbatere sesioasă 
a problemelor legate de 
perspectivile industriei miniere 
şi energetice din judeţul 
Hunedoara, în Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării (CSAT). 
„Având convingerea fermă că 
autoritatea dumneavoastră 
legală şi morală poate salva nu 
doar economia unei zone 
monoindustriale care depinde 
de exploarea unui sector 
industrial aflat în declin, ci şi 
întreaga comunitate locală, ne 
adresăm dumneavoastră cu 
rugămintea de a interveni, 
acum, în al doisprezecelea 

ceas, pentru a salva de la un 
iminent dezastru economic şi 
social, Valea Jiului”, se arată în 
document. 
 
„Ne adresăm dumneavoastră, 
cu responsabilitatea publică pe 
care o avem faţă de cetăţenii 
localităţilor din Valea Jiului şi 
din judeţul Hunedoara, 
rugându-vă să interveniţi, prin 
pârghiile legale pe care le aveţi 
la îndemână, pentru a da încă o 
şansă oamenilor din această 
zonă specială şi pentru a 
garanta României, în 
continuare, independenţa sa 
energetică. Credem că situaţia 
industriei miniere şi energetice 
din Valea Jiului, în general şi 
cea a Complexului Energetic 
Hunedoara, în special, 
trebuiesc aduse în dezbaterea 
Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării (CSAT), singurul for care 
poate decide cu adevărat ce 
este de făcut cu această 
preţioasă resursă de care 
dispune ţara noastră, dar pe 

care ingerinţele politice şi 
managementul defectuos au 
adus-o în situaţia de astăzi. De 
intervenţia Preşedintelui 
României şi de o mână întinsă 
cu seriozitate şi responsabilitate 
se leagă acum toate speranţele 
locuitorilor din Valea Jiului, care 
aşteaptă un semn din partea 
dumneavoastră. Avem 
încrederea că veţi răspunde în 
mod favorabil demersului 

nostru, astfel încât rolul şi 
importanţa economică şi 
socială a industriei miniere şi 
energetice din judeţul 
Hunedoara să fie consfinţite 
printr-o decizie a CSAT”, se mai 
arată în memoriul depus de 
liberali la Preşedinţie. 

Tiberiu VINŢAN 

Intră pe www.avantulliber.ro şi 
vezi cine a semnat documentul 
depus de liberali la Preşedinţie. 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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Amăgirile şi dezamăgirile mitingului de la Petroşani 
Speranţele celor puţin peste 
1000 (după unele surse) sau 
aproape 2000 (după alte surse) 
de participanţi la mitingul 
organizat la sfârşitul săptămânii 
trecute de Sindicatul “Muntele” 
la Petroşani s-au înecat în 
controversele şi manipulările 
legate de acest eveniment. Un 
eveniment care, în opinia 
organizatorilor, nu dorea nimic 
mai mult decât să tragă un 
semnal de alarmă asupra 
perciolului social şi economic pe 
care îl poate genera închiderea 
Complexului Energetic 
Hunedoara, nu doare pentru cei 
care mai lucrează încă la 
minele şi termocentralele din 
cadrul acestuia, ci pentru 
întreaga Vale a Jiului şi o bună 
parte a judeţului Hunedoara. 
 
Din păcate, bunele intenţii ale 
organizatorilor, puse în balanţă 
cu simaptiile politice ale liderilor 
de sindicat, cu calitatea morală 
îndoielnică a unora dintre 
aceştia, dar şi starea de apatie 
generală în care se află românii, 
în general, în momentele de 
cumpănă, a generat o lipsă de 
reacţie a cetăţenilor care au 
preferat să se exprime în spaţiul 
virtual, mai mult decât în piaţa 
publică.  
 
Punctele de vedere exprimate 
de oameni, atât la miting, cât şi 
în presă sau pe reţelele de 
socializare sunt şi ele pro şi 
contra evenimentului. Iată şi 
câteva dintre acestea: 
 
“Am participat la un miting 
organizat, de data aceasta, nu 
pentru o creştere de salarii, cum 
suntem obişnuiţi, nu pentru 
solicitarea de bonuri de masă în 
plus sau alte beneficii materiale. 
A fost un miting care a avut ca  
scop conştientizarea celor care 
ne conduc că în Valea Jiului 
trăiesc oameni, oameni care au 
familii şi case aici şi care cer, cu 
disperare, un singur lucru: vrem 
să (mai) muncim ! Ce m-a 
dezamăgit însă a fost numărul 
foarte mic de participanţi în 
comparaţie cu potenţialul Văii 
Jiului, lucru care mă pune pe 
gânduri despre ceea ce ne 

dorim şi ceea ce facem pentru a 
obţine acel lucru. De asemenea 
e jenant pentru unii politicieni 
(nu toţi), care în anumite situaţii 
sunt disperaţi în a face băi de 
mulţime, iar acum nici nu s-au 
arătat la faţă”, scrie, spre 
exemplu, Emil Notar.  
 
Răzvan Dumitrescu este şi mai 
radical în ceea ce priveşte 
interesul politicienilor faţă de 
acţiunile societăţii civile care 
manifestă pentru viitorul Văii 
Jiului. Acesta spune că “cei 
care au devalizat mineritul au 
fost absenţi cu desăvârşire de 
la acest eveniment. Oare 
Resmeriţă, Vochiţoiu, Bobar, 
Rus nu sunt interesaţi de viitorul 
Văii? La fel Anghel, Drăgoi, 
Niculescu, Surulescu şi mulţi 
alţii ?” 
 
Atitudinea oamenilor pare 
justificată în condiţiile care, ce-i 
drept, nici politicienii nu au fost 
prezenţi, ca altă dată la acest 
gen de eveniment. I-am zărit 
totuşi în mulţime pe primarul Ilie 
Păducel, pe vicepreşedintele 
Consiliului judeţean Hunedoara, 
Dorin Gligor sau pe directorul 
general al Apa Serv, Costel 
Avram, dar şi câţiva lideri politici 
locali, în special din zona 
liberală.  
 
Nu toată lumea a văzut însă cu 
ochi buni iniţiativa publică 
lansată de Petre Nica şi 
Sindicatul Muntele. “În primă 
fază am crezut că este o 
acțiune a societăţii civile...dar 
din păcate vedem în spatele 
acestui eveniment diferiţi indivizi 
care au căpuşat Valea Jiului”, 
scrie, pe blogul său, Cosmin 
Păcurar.  

“Am contat doar ca masă de 
manevră, bazin electoral şi alte 
porcării....Vom rămâne în istorie 
prin mineriade... Groparii Văii 
Jiului sunt printre noi, în diferite 
funcţii de conducere, începând 
cu CNH (mai nou CEH), 
primării, sindicate, partide 
politice şi nu în ultimul rând 
presa aservită... Toţi conectaţi 
la un sistem bine pus la punct 
de ei inşişi, în scop exclusiv 
personal... Restul e gulgută şi 
praf în ochi pentru naivi... Naivi 
care au contribuit la 
deznodământul de acum... Şi ca 
circul să fie complet, unii ţin 
acum discursuri despre 
salvarea Văii Jiului”, postează, 
cu dezamăgire, Dragoş Dula.  
 
În schimb, unul dintre  
susţinătorii oricărei forme de 
protest care are drept scop  
salvarea de la închidere a  
minelor din Valea Jiului,  
jurnalistul Ionuţ Drăgotesc, 
apreciază de decizia celor care 
au ieşit vineri în stradă, la 
Petroşani, fără a beneficia de 
mici şi bere, înseamnă, totuşi, 
ceva. “Dincolo de orgoliile 
sindicale, dincolo de jocurile 
politice, oamenii care au fost la 
miting la au arătat, aşa cum au 
putut, că le pasă de această 
zonă. Nu înţeleg de ce în 
stradă, alături de oameni, nu au 
fost şi cei votaţi de aceştia, 
primari/parlamentari etc, cu o 
singura exceptie, Ilie Păducel. 
Este un semn pentru cine vrea 
să înţeleagă. Mulţumesc tuturor 
celor care au fost la miting, 
oameni care, mai tare sau mai 
încet, au spus : SALVAŢI 
VALEA JIULUI ! ” scrie acesta. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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Agerpres: Aproape 2.000 de persoane la mitingul organizat la 
Petroşani de Sindicatul Muntele 
Aproape 2.000 de sindicaliști de 
la mai multe exploatări miniere, 
dar şi din alte domenii de 
activitate, sunt prezenţi, vineri, 
la Petroşani, la mitingul de 
protest organizat de Sindicatul 
Muntele, reprezentativ la nivelul 
Complexului Energetic 
Hunedoara (CEH).  
 
Sindicaliştii cer ca autorităţile să 
ia măsurile economice 
necesare pentru ca această 
companie energetică să poată fi 
redresată din punct de vedere 
economic, apreciind că 
falimentul complexului va duce 
la dispariția a cel puțin 6.500 de 
locuri de muncă. 
 
“Județul Hunedoara nu trebuie 
să dispară de pe harta 
economică a României. În anii 
'90 în minerit şi siderurgie 
lucrau circa 130.000 de 
persoane, acum au mai rămas 
7.000. Trebuie să facem tot 
ceea ce este posibil pentru 
economia judeţului”, a declarat 
secretarul general al Cartel Alfa 
Hunedoara, Vasile Bujor. 

 
Preşedintele Sindicatului 
Muntele, Petre Nica, le-a spus 
participanţilor la miting că o 
închidere a minelor din Valea 
Jiului este de neacceptat şi că 
fiecare loc de muncă din judeţul 
Hunedoara contează. “De 
deciziile guvernului depinde 
soarta celor care lucrează în 
energie, a celor care muncesc 
în judeţul Hunedoara. Fiecare 
loc de muncă din județul 
Hunedoara contează. 
Problemele mineritului nu sunt 
singulare în ţară. Se încearcă 
închiderea mineritului din Valea 
Jiului”, a afirmat Nica. 
 
Liderul sindical a mai spus că 
oamenii nu trebuie să accepte 
închiderea minelor. El a arătat 
că în anul 2014 a fost importat 
cărbune pentru termocentralele 
din judeţul Hunedoara, în 
condițiile în care producţia din 
Valea Jiului a fost refuzată. 
 
Complexul Energetic 
Hunedoara are datorii de peste 
890 milioane lei, iar din 

acestea, 364 de milioane de 
lei sunt restanţe la plată care 
au depășit scadenţele.  
 
La sfârşitul anului 2014, CEH 
înregistra pierderi de 356 
milioane lei şi mai mulți 
furnizori i-au cerut insolvenţa. 
CEH este format din 
termocentralele Mintia şi 
Paroşeni și din minele de 
cărbune Lupeni, Livezeni, 
Lonea şi Vulcan din Valea 
Jiului. 
 

Sorin BLADA / Agerpres 
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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 ! 

Apa Serv face credit pentru a suplini 
efectele birocraţiei din România 
Deşi a terminat cu 
succes prima etapă a 
proiectului european 
privind extinderea şi 
modernizarea reţelelor 
de apă şi canalizare din 
Valea Jiului, Apa Serv 
Valea Jiului 
înregistrează restanţe la 
plata furnizorilor de 
lucrări şi servicii. În  mod 
paradoxal, aceste 
întârzieri la plată sunt 
generate de sistemul 
birocratic românesc, 
deblocarea sumelor fiind 
de competenţa POS 
Mediu.  
 
Directorul general al SC 
Apa Serv Valea Jiului 
SA, Costel Avram spune 
că banii pentru ultimele 
deconturi aferente 
lucrărilor executate şi 
serviciilor prestate în 
cadrul acestui proiect ar 
fi trebuie să fie deja 
achitaţi către furnizori la 
finele lunii martie, numai 
că nici în acest moment 
sumele nu au ajuns în 
conturile operatorului 
regional de apă şi 
canalizare din Valea 
Jiului. 
 
În faţa acestei acestei 
situaţii, directorul 

general al societăţii a 
demarat procedurile 
pentru contractarea unui 
credit comercial pentru 
a-şi putea onora 
obligaţiile de plată. 
“Aşteptăm, în continuare 
să vedem dacă lucrurile 
vor evolua 
corespunzător în ceea 
ce priveşte decontarea 
sumelor cuvenite, de la 
POS Mediu. Dar, în 
acelaşi timp, nu putem 
aştepta la infinit şi să 
creăm probleme 
financiare furnizorilor 
noştri. Am cerut, în 
acest sens, acceptul 
Consiliului de 
Administraţie şi AGA 
pentru a contracta un 
credit comercial pe 
termen de un an pentru 
a ne putea onora 
obligaţiile de plată. Deja 
am demarat discuţiile cu 

mai multe bănci 
comerciale şi urmează 
să decidem pe cale de 
consecinţă. Sigur că nu 
este corect ca noi să fim 
puşi în situaţia de a 
remedia întârzierile la 
plată ale organismului 
care gestionează 
fondurile europene de la 
Ministerul Mediului, dar 
asta este situaţia, 
acestea sunt efectele 
prea stufosului sistem 
birocratic din ţara 
noastră”, a declarat 
Costel Avram. 
 
Apa Serv Valea Jiului va 
contracta un credit 
comercial de 600.000 
de lei pentru un an de 
zile. Bani care vor fi 
rambursaţi din sumele 
încasate la deconturile 
de la POS Mediu.  

Tiberiu VINŢAN 
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Strategie durabilă cu bani europeni pentru oraşul Uricani 
Oraşul Uricani face parte din 
cele 100 de localităţi din 
România, partenere ale 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, care vor avea parte de 
o Strategie de Dezvoltare 
Durabilă realizată în cadrul unui 
program finanţat de Uniunea 
Europeană. 
 
În cursul săptămânii trecute, la 
Uricani a fost prezent expertul 
guvernamental al acestui 
proiect, Rodica Niţă. Aceasta a 
avut o serie de întâlniri 
preliminare cu autorităţile locale 
din oraşul Uricani, cu 
reprezentanţi ai mediului de 
afaceri dar şi cu locuitori ai 
comunităţii locale de la Uricani, 
invitaţi cu toţii să participe la 
elaborarea “Strategiei de 
Dezvoltare Durabilă a oraşului 
Uricani”. 
 
„Uricaniul are şansa de a face 
parte din cele 100 de localităţi 
din România selectate în acest 
proiect al Ministerului 
Dezvoltării Regionale care, în 
perioada mai-octombrie 2015, 

vor beneficia de suport de 
specialitate în vederea 
elaborării unei strategii de 
dezvoltare durabilă, în baza 
căreia vom putea atrage alţi 
bani europeni pentru 
implementarea proiectelor de 
dezvoltare locală, în anii 
următori”, explică Dănuţ 
Buhăescu, primarul oraşului 
Uricani.  

„În cadrul acestui proiect, 
MDRAP încearcă să-şi 
contureze un Plan de măsuri de 
dezvoltare durabilă care să aibă 
la bază necesităţile reale ale 

comunităţilor locale. Încercăm, 
în această primă etapă de 
derulare a proiectului nostru, să 
culegem din teritoriu informaţiile 
cu privire la nevoile de 

dezvoltare ale oraşelor. După 
terminarea procesului de 
stabilire a obiectivelor şi 
elaborarea unei strategii de 
dezvoltare se va trece la 
următorul pas şi anume 
implementarea acesteia. 
Comunitatea locală joacă astfel 
un rol important în 
implementarea cu succes a 
unei strategii de dezvoltare, 
fiind de altfel principalul 
beneficiar al acesteia”, a 
declarat, la rândul ei, expertul 
Rodica Niţă, care a precizat că 
documentul urmează a fi 
elaborat până la finele acestui 
an. 

Tiberiu VINŢAN 

Municipalitatea din Petroşani este pregătită pentru dezvoltarea 
de noi proiecte europene 
“Caravara fondurilor europene”, 
eveniment organizat de Agenţia 
de Dezvoltare Regională  ADR 
Vest Timişoara în scopul 
prezentării noilor oportunităţi de 
finanţare prin fonduri europene 
a proiectelor de dezvoltare 
locală, a ajuns săptămâna 
trecută şi în judeţul Hunedoara. 
La evenimentul organizat la 
Deva, Primăria municipiului 
Petroşani a fost reprezentată 
de directorul executiv Paula 
Dragoş şi de şeful 
Compartimentului de Integrare-
Dezvoltare, Mihaela Curelea.  
 
În cadrul unui interviu televizat, 
Paula Dragoş ne-a declarat că 
municipalitatea de la Petroşani 
este deja pregătită în vederea 
accesării de noi fonduri 
europene, pe majoritatea axelor 

de dezvoltare disponibile în 
exerciul bugetar european 
2014-2020. “În mare parte, noi 
deja suntem pregătiţi pentru 
accesarea fondurilor europene 
pe cele mai multe din axele 
disponibile. Aşteptăm ghidurile 
de finanţare, care vor apărea 
probabil în cel mult două luni, 
după care vom începe 
depunerea de proiecte”, a 
declarat Paula Dragoş.  
 
Cel mai important proiect pe 
care-l vizează, în acest sens, 
autorităţile locale de la 
Petroşani este cel legat de 
reabilitatea termică şi estetică a 
blocurilor de locuinţe. În acest 
sens, directorul executiv Paula 
Dragoş avertizează că nu doar 
Primăria, ci şi asociaţiile de 
proprietari şi cetăţenii intersaţi 

de accesarea acestor fonduri 
trebuie să fie pregătiţi, având în 
vedere caracteristicile de ordin 
tehnic şi financiar ale acestui 
gen de investiţii, care pot 
beneficia de o cotă de  
co-finanţare de maxim 60%. 
 
În altă ordine de idei, am aflat 
că, pentru exerciţiul bugetar 
european 2014-2020 
municipalitatea din Petroşani 
intenţionează să depună 
proiecte astfel încât să-şi 
reconfirme statutul obţinut în 
perioada 2008-2014, când s-a 
clasat în topul localităţilor din 
regiunea Vest care au accesat 
fondurile europene de 
dezvoltare. “Faţă de perioada 
anterioară, lucrurile sunt acum 
ceva mai provocatoare, având 
în vedere că, pentru 

desemnarea proiectelor 
câştigătoare nu se mai merge 
pe sistemul “primul venit, primul 
servit”, ci va avea loc o sesiune 
de depunere de proiecte, după 
care toate proiectele declarate 
eligibile vor fi evaluate în cadrul 
unui concurs de dosare, 
urmând a se decide care dintre 
ele vor fi finanţate”, a explicat 
Paula Dragoş. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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PROGRAMUL COMPETIŢIILOR SPORTIVE DIN 
CADRUL ZILELOR MUNICIPIULUI PETROŞANI 

În cadrul manifestărilor 
dedicate „Zilelor Municipiului 
Petroşani”, competiţiile 
sportivă ocupă şi în acest an 
un loc important. 
Organizatorii informează că 
deja a fost dat startul 
înscrierilor pentru competiţiile 
care vor avea loc încă din 
primele zile ale săptămânii 
viitoare. 
 
Vă prezentăm, în continuare, 
calendarul competiţiilor 
sportive ale „Zilelor 
Municipiului Petroşani” şi 
modalităţile în care vă puteţi 
înscrie, pentru fiecare dintre 
acestea.  
 
CONCURS DE TABLE – 
miercuri,27 mai şi joi, 28 mai 
ora 14,00 – Loc de 
desfăşurare: Baza sportivă 
„Jiul” Petroşani. Înscrierile se 
fac la dl. prof. Peter, în ziua 
concursului, de la ora 13,30 
la Baza sportivă „Jiul”, pentru 
următoarele categorii de 
vârstă (fete şi băieţi): 5-10 
ani; 11-12 ani; 13-14 ani; 15-
16 ani. 
 
CONCURS DE ŞAH  – joi, 
28 mai ora 15,00 – Loc de 
desfăşurare: Casa de cultură 
a sindciatelor „Ion Dulămiţă” 
Petroşani. Înscrierile se fac 
la dl. prof. Alin Apostu, în 
ziua concursului, de la ora 
14,30 la Casa de cultură a 
sindciatelor „Ion Dulămiţă” 
Petroşani, pentru 
următoarele categorii de 
vârstă (fete şi băieţi): sub 8 
ani; 9-12 ani; 13-15 ani. 
 
CONCURS DE ŞAH  – 
vineri, 29 mai ora 15,00 – 

Loc de desfăşurare: Casa de 
cultură a sindciatelor „Ion 
Dulămiţă” Petroşani. Această 
competiţie este destinată 
participanţilor din categoria 
de vîrstă peste 15 ani şi 
clasificaţi (fete şi băieţi), 
precum şi pensionarilor  
neclasificaţi. Înscrierile se fac 
la dl. prof. Alin Apostu, în 
ziua concursului, de la ora 
14,30 la Casa de cultură a 
sindciatelor „Ion Dulămiţă” 
Petroşani. 
 
CONCURS DE CROS  – joi, 
28 mai ora 15,00 – Loc de 
desfăşurare: Baza sportivă 
„Jiul” Petroşani. Înscrierile se 
fac la dl. prof.Tomele, în ziua 
concursului, de la ora 14,30 
la Baza sportivă „Jiul” 
Petroşani. Competiţia de 
cors se adresează 
următoarelor categorii de 
vârstă (fete şi băieţi): sub 6 
ani; 6-8 ani; 8-10 ani; 11-13 
ani; 14-17 ani; 18-35 ani; 
peste 35 ani. De asemenea, 
concursul de cors va avea şi 
o probă specială pentru 
profesionişti, la categoriile 
18-35 de ani, respectiv peste 
35 de ani. Participanţii sunt 
rugaţi să prezinte, la 
înscriere, un act de 
identitate. 
 

CONCURS DE TENIS DE 
MASĂ  – vineri, 29 mai ora 
14,00 – Loc de desfăşurare: 
Baza sportivă de la Colegiul 
Tehnic „Dimitrie Leonida” 
Petroşani. Înscrierile se fac 
la dl.Kiss Dionisie, în ziua 
concursului, de la ora 13,30 
la Baza sportivă de la 
Colegiul Tehnic „Dimitrie 
Leonida” Petroşani. 
Concursul este destinat 
următoarelor categorii de 
vârstă (fete şi băieţi): 8-10 
ani; 11-13 ani; 14-16 ani; 
peste 17 ani. 
 
CONCURS DE FOTBAL –în 
fiecare zi, de la orele 17,30 
în perioada 25-29 mai – Loc 
de desfăşurare: Terenul de 
sport al Şcolii generale „I.G. 
Duca” (sediul nou)  
Petroşani. Înscrierile se fac 
la dl. Pinczes până la data 
de 24 mai 2015.  
 
Premierea sportivilor 
participanţi la competiţiile 
sportive din cadrul „Zilelor 
Municipiului Petroşani” va 
avea loc duminică, 31 mai 
2015, începând cu ora 10,00 
la sala de marmură a 
Primăriei Municipiului 
Petroşani. 
 

Lucian ISPAS 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 

Punct final într-o 
nouă ediţia a 

proiectului 
educaţional “Ne 
învaţă şcoală să 

colectăm selectiv” 

Proiectul educaţional “Ne învaţă şcoala 
să colectăm selectiv” organizat de 
Pregoterm Vulcan, Primăria 
municipiului Vulcan, Primăria Oraşului 
Aninoasa şi Eco Rom Ambalaje 
Bucureşti, în parteneriat cu unităţile de 
învăţământ gimnazial din Vulcan şi 
Aninoasa a ajuns la final.  
 
Marţi, 26 mai, de la orele 11,00 elevii 
care au participat la acest proiect vor 
avea ocazia să participe la 
manifestările prilejuite de închiderea 
proiectului, care vor avea loc la Staţia 
de sortare a deşeurilor din municipiul 
Vulcan. 
 
“Copiii, care au participat la concursul 
nostru îşi vor prezenta cu această 
ocazie proiectele realizate din 
materiale reciclabile şi, în acelaşi timp, 
vor avea ocazia să vadă, la faţa locului, 
cum funcţionează o staţie de sortare a 
deşeurilor şi care este drumul pe care-l 
urmează deşeurile reciclabile”, arată 
Marius Danci, directorul general al 
Pregoterm Vulcan. 

Lucian ISPAS 
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Există, peste an, o zi în care 
semnificaţiile discursurilor 
despre eroi şi eroism, despre 
patrie şi patriotism, ating 
sufletele oamenilor altfel decât 
în orice alt moment. În Valea 
Jiului, ziua în care creştinătatea 
sărbătoreşte Înălţarea la 
dreapta Tatălui Ceresc a 
Mântuitorului Isus Hristos, 
peste tot acolo unde-şi duc 
somnul de vechi cei care au 
pierit cu arma în mână pentru a 
apăra idealurile poprului român 
şi au dat generaţiilor următoare 
şansa de a trăi în pace şi în 
libertate, au loc ceremonii.  
 
Aşa s-a întâmplat şi în acest 
an, la Vulcan şi Petroşani, la 
Petrila şi Lupeni, la Uricani şi la 
Aninoasa unde, de Ziua Eroilor, 
la ora 12 fix clopotele bisericilor  
au răsunat în cinstea eroilor. 
Instituită în cinstea soldaţilor 
eroi care au căzut pe câmpurile 
de luptă ale primului război 
mondial, Ziua Eroilor a căpătat 
peste timp, accente şi mai mari, 
astăzi fiind comemoraţi, cu 
acest prilej, toţi cei care, într-un 
fel sau altul, şi-au înscris 
numele în cartea de onoare a 
eroilor Văii Jiului.  
 
Ceremoniile organizate cu 
acest prilej de autorităţile 
locale, după un tipar bine 
stabilit inclusiv prin lege, au 
avut, în fiecare loc aparte, ceva 
unic. La Vulcan, spre exemplu, 
festivităţile organizate de 
administrația publică locală în 

memoria tuturor eroilor 
românilor s-au bucurat, ca de 
obicei, de prezenţa tuturor celor 
ce simt că trebuie să îşi 
amintească în ziua sfântă de 
Înălţare, că suntem liberi 
datorită sacrificiului tuturor celor 
ce şi-au jertfit viaţa pentru 
România. Primarul oraşului, 
numeroşi consilieri locali, cadre 
militare, profesori, elevi dar şi 
numeroşi cetăţeni au venit, cu 
inima deschisă, la ceremoniile 
care au avut loc la Cimitirul 
Eroilor din Coroeşti şi la 
Osuarul de la Paroşeni, două 
locuri care “vorbesc” de la sine 
despre istorie, despre eroism. 
În plus, despre aceleaşi 
sentimente le-a vorbit celor 
prezenţi şi primarul Gheorghe 
Ile care, pentru a-şi argumenta 
afirmaţiile a făcut apel la clasicii 
literaturii române, readucându-
ne aminte frumoasele versuri 
patriotice scrise de Vasile 
Alecsandi, Dimitrie Bolitineanu 
sau Mihai Eminescu. “Astăzi 
este ziua când ne înclinăm 

frunţile şi rostim o rugăciune 
pentru sufletele celor care au 
pierit departe de cei dragi, dar 
pentru o cauză dragă. Poate  
n-ar fi rău să o facem mai des, 
deoarece avem azi o ţară 
întreagă, trăim liberi şi în pace 
pentru că ei şi-au dat viaţa. Le 
datorăm mai mult decât 
recunoştinţă, le datorăm 
existenţa noastră ca neam, ca 
ţară, ca individ. Să nu le uităm 
jertfa, să le cinstim memoria şi, 
mai ales, să avem grijă să nu 
uităm principiile care i-au mânat 
pe ei în luptă: credinţă, 
libertate, dreptate!”, a arătat, în 
discursul său, primarul 
Gheorghe Ile.  
 
Şi la Lupeni, acolo unde 
Cimitirul Eroilor este “casă 
veşnică”, nu doar pentru cei 
căzuţi în marile războaie ale 
secolului trecut, ci şi în luptele 

pentru răsturnarea tiraniei 
comuniste, oamenii au venit 
pentru a-şi omagia eroii. Atât pe 
cei trecuţi la cele veşnice, cât şi 
pe cei aflaţi încă în viaţă - 
veteranii de război.  
 
De o atenţie specială s-au 
bucurat veteranii de război şi la 
ceremoniile prilejuite de 
marcarea Zilei Eroilor la 
Uricani. Aici, semnificaţia 
acestei zile este şi mai 
importantă, dat fiind faptul că 
biserica ortodoxă care străjuie 
mormintele din Cimitirul Eroilor 
îşi sărbătoreşte, în Ziua sfântă 
a Înălţării Domnului, hramul. 
Aici, în curtea sfântului lăcaş,  
s-au adunat, ca în fiecare an, 
sute de oameni pentru a 
participa la slujba religioasă 
oficiată de părintele Petrache 
Creţu, dar şi pentru a participa 
la ceremoniile prilejuite de Ziua 
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Eroilor Neamului. În fruntea 
oamenilor s-au aflat, ca de 
fiecare dată, primarul Dănuţ 
Buhăescu şi un număr 
însemnat de consilieri locali.  
 
La Petroşani, Cimitirul Eroilor, 
îngrijit aşa cum se cuvine şi 
pregătit pentru marea 
sărbătoare a eroilor, s-a dovedit 
a fi un spaţiu încărcat de istorie, 
de emoţie şi de prezenţa unui 
număr însemnat de oameni, de 
la oficialităţi locale şi până la 
copii de grădinită. Aici, la 
monumentul Eroilor care 
străjuie mormintele soldaţilor 
căzuţi în Marele Război de 
aproape un secol, cei veniţi la 
întâlnirea cu istoria au depus 
câte o coroană de flori în semn 
de omagiu pentru toţi eroii 
patriei. Şi tot aici, prichindeii de 
la Grădiniţa PP3 Petroşani au 
prezentat un frumos program 
artistic, demonstrând că, în 
ciuda vârstei lor fragede, nu le 
sunt deloc străine faptele 
înaintaşilor, jertfele eroilor 
neamului românesc.  
 
Tot despre aceste lucruri le-a 
vorbit celor prezenţi, în 
discursul său, şi primarul 
municipiului Petroşani. Tiberiu 
Iacob Ridzi a arătat că: 
“eroismul, inspirat de ideea 
creştină şi de patriotism, 
reprezintă o virtute de valoare 
absolută, o jertfă supremă. Cu 
această zestre intră un popor în 
marea familie a popoarelor, în 
istoria lumii. Astfel, an de an, în 
această zi, gândurile noastre se 

îndreaptă cu pioşenie şi 
gratitudine spre cei care, prin 
vitejia şi jertfa lor, au făurit 
România Mare, au apărat 
libertatea şi independenţa sa şi 
au menţinut trează încrederea 
poporului român în valorile sale 
creştine şi morale.” 
 

Cu aceeaşi emoţie a fost 
sărbătorită Ziua Eroilor şi la 
Aninoasa, unde au avut loc 
ceremonii de depuneri de 
coroane din partea autorităţilor 
locale la monumentul ridicat în 
inima cimitirului eroilor de la 
Iscroni. 

 

Şi cu aceeaşi emoţie în suflet 
au venit la întâlnirea cu istoria 
şi cu cei mai bravi făuritori ai 
acesteia, eroii neamului, şi 
petrilenii. De la primarul Ilie 
Păducel şi până la lideri ai 
partidelor politice locale sau 
cetăţeni cu respect pentru 
istorie şi tradiţii, au ţinuit să fie 
prezenţi la troiţa din parcul de la 
Lonea. Pe lângă slujba 
religioasă efectuată de un 
sobor de preoţi şi ceremonialul 
de depunere de coroane de 
flori, personalităţile publice 
locale prezente la eveniment au 
făcut şi declaraţii de presă. Din 
rândul acestora consemnăm 
declaraţia primarului Ilie 
Păducel, care arată că: „este 
bine să ne înclinăm în faţa 
acestor oameni care, prin jertfa 
lor, au făcut ca noi să trăim 
astăzi în mod liber, într-o ţară 
europeană”. La rândul sau, 
preşedintele PNL Petrila, Costel 
Avram a declarat: „A vorbi 
astăzi despre eroi şi eroism, 
pare pentru foarte mulţi oameni 
un lucru desuet. Privind însă 
ceva mai aprofundat această 
temă, nu se poate să nu 
înţelegem că, fără eroismul 
bravilor noştri înaintaşi, viaţa 
noastră nu ar fi atins valorile 
libertăţii, prosperităţii şi 
demnităţii, în care trăim astăzi.”  

 
 

Tiberiu VINŢAN 
 

Fotografii de  
Geza& Roland SZEDLACSEK 

Sorin MIHAIL 
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• Au demarat procedurile pentru modernizarea 
drumului judeţean către Mănăstirea Prislop; 

• Hoţi de curent, prinşi la Uricani; 
• Cel mai sângeros criminal al judeţului cere să fie 

eliberat; 
• Firma lui Serafinceanu nu mai vrea să continue 

lucrările la hotelul şcolar de la Colegiul Hermes; 
• Ginerele lui Vasile Blaga a fost arestat preventiv; 
• Redvenţe majorate pentru activităţile miniere; 
• Piesa cântată de Voltaj la Eurovision este 

compusă de un tânăr din Vulcan; 
• Burse liberale pentru studenţii hunedoreni; 
• Un celebru avocat, arestat după ce a cerut 

insolvenţa CEH; 
• Sume suplimentate de Consiliul local Petroşani 

pentru asistenţa tehnică a proiectului de 
dezvoltarer turistică din Parâng; 

• Fabiani va concerta pe scena de la Milano; 
• Festival judeţean de teatru subteran 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 

Statistica evaziunii în creştere cu 400% 
în Regiunea Vest 
Structurile cu atribuţii de inspecţie 
fiscală din cadrul Direcției Generale 
Regionale a Finanţelor Publice 
Timişoara au înaintat organelor de 
cercetare penală, în anul 2014, un 
număr de 262 sesizări penale privind 
cazuri de mare evaziune. 

 
În primele patru luni ale anului 2015, 
Inspecţia Fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Timişoara a înaintat 97 de 
sesizări penale privind cazuri de 
mare evaziune, valoarea prejudiciilor 
descoperite fiind de peste 
552.429.912 lei. Valoarea 
prejudiciilor este cu 443% mai mare 
fată de aceeaşi perioadă a anului 
trecut.  
 
Numărul cazurilor de mare evaziune 

instrumentate de Inspecţia Fiscală şi 
finalizate cu înaintarea sesizărilor 
penale a fost de 97 cazuri, vizând un 
număr de 97 operatori economici.  
 
De asemenea, dintre cele 97 de 
sesizări penale înaintate organelor 
de urmărire penală, în primele 4 luni 
ale anului curent, 39 vizează 
operatori economici de tip „fantomă“ 
care au adus prejudicii de 
aproximativ 61.104.085 lei. 
 

Lucian ISPAS 

PREMIERA - sâmbătă, 30 mai 2015 ora 18,00 
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

Constantin Brânduşe:  
“E cam varză, la Lupeni, în 

administraţia locală” 
“Dacă vă interesază o reţetă din 
care să aflaţi ce este şi cum se face 
“varza a la Lupeni” nu trebuie decât 
să luaţi aminte la ceea ce se 
întâmplă acum în administraţia 
publică locală din oraşul nostru”, 
descrie liderul PNL Lupeni, 
Constantin Brânduşe, ultimele 
evenimente care au fost 
consemnate în activitatea 
administraţiai publice locale din 
acest municipiu al Văii Jiului. 
 
Brânduşe spune că, deşi reţeta 
anomaliilor din administraţia publică 
locală pare să fi fost inventată la 
Lupeni pe madatele primarului 
Cornel Resmeriţă, ceea ce se 
întâmplă în prezent întrece orice 
imaginaţie.  
 
“Ce să mai înţeleagă bietul alegător 
despre bunul mers al lucrurilor 
când, la Lupeni, tot ce ţine de 
administraţie publică, pare întors cu 
susu-n jos. În lipsa primarului 
Resmeriţă, reţinut puţin cu mandat 
la domiciliu pentru furăciunile 
comise, fiul său Cristian - deputatul 
cel viteaz, demonstrează că nu 
prea ştie nici el ce mai are de făcut. 
Uitând că a le-a promis oamenilor 
din Valea Jiului legi prin care să 
facă dreptate pensionarilor în 
problema grupelor de muncă sau 
că le-a promis minerilor să facă 
lobby pentru susţinerea şi 
modernizarea Complexului 
Energetic Hunedoara, Cristian 
Resmeriţă se laudă sus şi tare cum 
a reuşit el să asfalteze câteva sute 
de metri de drum, după... 30 de ani. 
Trecând peste faptul că lauda de 

sine nu miroase a bine, i-aş 
reaminti domnului deputat 
Resmeriţă că, potrivit legii, calitatea 
de înlocuitor de primar arestat i se 
cuvine, până una-alta, 
viceprimarului localităţii, nicidecum 
deputatului de Colegiu”, explică 
Constantin Brânduşe. 
 
Liderul PNL atrage de asemenea 
atenţia asupra faptului că şi juniorul 
Cristian Cornel (sic!) Resmeriţă 
este pe care de a deveni “fost 
deputat”, după ce instaneţele de 
judecată au confirmat soluţia de 
incompatibilitate pe care i-a pus-o 
în frunte Agenţia Naţională de 
Integritate. “În aceste condiţii - este 
de părere liderul PNL Lupeni 
Cosnatntin Brânduşe - pentru 
familia Resmeriţă orice speranţă că 
mai poate păcăli cetăţenii 
Lupeniului să le acorde, încă o 
dată, încredere, la alegerile din 
2016, este nu doar utopică, ci şi de 
prost gust !” 

Tiberiu VINŢAN 

Consiliul judeţean Hunedoara 
ia la puricat toate investiţiile 
din “epoca Moloţ” 
Peste 120 de investiţii derulate 
sub egida Consiliului Judeţean 
Hunedoara în ultimii 10 ani vor fi 
inventariate de experţi ai 
aparatului de specialitate din 
cadrul instituţiei. Pentru a corela 
datele scriptice cu realităţile din 
teren, trei comisii vor realiza în perioada imediat 
următoare un inventar faptic, comparând situaţia 
lucrărilor cu datele înscrise în documente. 
 
„Este un demers absolut necesar, cu scopul obţinerii 
unor clarificări în sfera gestiunii investiţiilor derulate de 
CJ Hunedoara de-a lungul ultimilor 10 ani. Rezultatele 
inventarului ne vor permite să ştim exact ce avem acum 
în teren, de ce anumite investiţii nu s-au finalizat şi ce 
mai avem de făcut în continuare. Nu vom şti doar noi, ci 
şi hunedorenii, pe care, în numele transparenţei, îi vom 
informa privitor la aceste aspecte”, a declarat Dorin Oliviu 
Gligor, șeful administrației judeţene.  
 
Pentru fiecare obiectiv în parte, după constatarea 
realităţilor din teren, inventarul va duce la crearea unei 
baze de date care va cuprinde ca principale informaţii: 
data începerii lucrărilor, data finalizării lucrărilor conform 
contractului de execuţie, valoarea iniţială a lucrărilor 
conform contractului de execuţie, valoarea actualizată a 
lucrărilor la data inventarierii, valoarea decontată a 
lucrărilor, procentul de realizare a lucrărilor pe faze de 
execuţie, numărul şi data autorizaţiei de construire 
valabile la data inventarierii şi situaţia privind investiţiile în 
curs de execuţie sistate, abandonate sau conservate. 
Portofoliul de investiţii inventariate cuprinde o gamă 
foarte largă de obiective începând cu modernizări de 
drumuri judeţene şi terminând cu lucrări la staţii de 
epurare, spitale şi case de cultură. (T.V.) www.press-media.ro 
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Indiferent dacă alegeţi ca  
destinaţie de vacanţă pentru 
acest an Litoralul românesc sau 
cel bulgăresc, există la malul 
Mării Negre un loc pe care nu 
trebuie să-l rataţi. Este vorba 
despre „Cuibul liniştii” de la 
Balcic (Bulgaria), locul unde una 
din cele mai iubite Regine ale 
României - Regina MARIA - a 
ales (chiar dacă, din nefericire, 
doar vremelnic), să-i fie adusă 
după moarte, inima. Indiferent 
unde vă petreceţi concediul de 
vară pe Litoralul Pontului Euxin, 
castelul de la Balcic merită 
vizitat mai ales că se află la 
doar 60 km de Vama Veche sau 
la mai puţin de 9 km de celebra 
staţiune bulgară Albena (circa 
35 de kilometri de portul Varna).  
 
Ca orice loc de acest fel, 
castelul de la Balcic îşi are 
propria lui poveste. Se spune că 

Regina Maria, soţia Regelui 
Ferdinand al României, a vizitat 
prima dată Balcicul la 
insistenţele pictorului Alexandru 
Satmari. Impresionată de 
frumuseţea locurilor, în anul 
1925 a început  aici construcţia 
unei case de vacanţă, de fapt o 
vilă cu pereţi albi şi ţiglă roşie, 
simplă şi deloc pretenţioasă, 
înconjurată însă de un minunat 
parc amenajat de-a lungul a trei 

terase în stil maur, 
mediteranean dar şi bulgăresc. 
Vizitarea domeniului de la  
Balcic reprezintă şi astăzi 
pentru orice călător o adevărată 
aventură.  
 
După ce treci de porţile masive 
de la intrare, achitând o 
simbolică taxă, necesară pentru 
întreţinerea domeniului, te 
trezeşti în mijlocul unei grădini 
superb amenajate în care 
natura şi intervenţia măiastră a 
omului se află într-o adevărată 
comuniune. Nu poţi să nu rămâi 
mut de uimire când un podeţ din 
lemn, ascuns meşteşugit printre 
tufe şi iarbă, te duce în grădina 
de roci unde plante 
nemaiîntâlnite cresc din pietre şi 
stânci aruncate parcă la  
întâmplare în ceea ce am putea 
numi, matematic, o dezordine 
atent ordonată.  
 
Din când în când, sub câte un  
arbore cu frunze ciudate şi 
umbroase se ascunde o 
băncuţă mică care te îndeamnă 

la o clipă de odihnă sau la 
meditaţie. Poteci săpate în 
piatră te poartă prin labirintul 
cretan unde pietrele au fost 
aduse chiar din insula Creta sau 
prin „Grădina lui Allah” cu alei 
de piatră aduse tocmai din 
Maroc. Această parte a parcului 
a fost transformată în grădină 
botanică, fiind una dintre cele 
mai celebre grădini de acest fel 
din partea central-estică a 

Europei mai ales datorită 
colecţie de cactuşi, chiparoşi şi 
alte plante rare. La fel de 
impresionantă este şi cascada 
artificială  pe malul căreia se 
află fosta uzină electrică a 
domeniului, transformată între 
timp în magazin de suveniruri 
de unde poţi cumpăra o serie de 
produse de înfrumuseţare, toate 
pe bază de ulei de trandafir.  
 
De altfel în apropiere poate fi 
admirat şi un dispozitiv de 
extragere a uleiului din 
minunatele roze. În vecinătatea 
cascadei se află Vila Moara 
care adăposteşte la parter un 
restaurant cochet dar şi o cramă 
în care se pot cumpăra de la 
vinuri autohtone produse pe 
domeniul de la Balcic la 
valoroase vinuri de colecţie  cu 
o vechime remarcabilă, dar şi 
cu preţuri pe măsură. Piesa de 
rezistenţă a colecţiei este un vin 
produs în 1902, vinul având un 
preţ de invidiat: 25.000 Euro. 
Celebru şi accesibil este însă şi 
vinul produs chiar şi în prezent 
din viţa de la Castel, vinul 
preferat al Reginei Maria, un 
merlot în amestec cu zmeură. 
 
Puntea suspinelor, podul de 
peste cascadă care uneşte cele 
două maluri ale domeniului îşi 
are şi el povestea lui. Se spune 
că dacă îl treci cu ochii închişi în 
timp ce rosteşti o dorinţă 
aceasta se va împlini în scurt 
timp. Ziduri de piatră, tronuri, 
vase de lut vechi, flori, alei, 
copaci şi vile ascunse în 
 verdeaţă, capela “Stella 
Maris” (“Steaua Mării”) unde din 
1936 până în 1940 s-a adihnit 
inima Reginei Maria, reprezintă 
doar o parte din farmecul şi 
istoria locurilor.   
 
Domeniile de la Balcic au  
reprezentat nu numai un loc de 
relaxare pentru Regina Maria, ci 
mai ales un loc unde marii artişti 
ai vremii au venit pentru a crea 
adevărate opere nepieritoare. 
Tonitza, Grigorescu, Ressu, 
Petraşcu, de fapt toată boema 
bucureşteană putea fi întâlnită 
vara la Balcic.  
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De altfel, în 1926, aici a fost 
înfiinţată Universitatea Liberă 
Coasta de Argint unde au ţinut 
prestigioase conferinţe nume 
mari ale intelectualităţii române: 
Nae Ionescu, Ion Marin 
Sadoveanu, Cezar Petrescu, 
Pamfil Şeicaru, Ion Pillat, Mihail 
Jora, Jean Bart, Tudor Vianu, 
Gala Galaction, Nicolae Iorga.  
Universitatea a editat revista 
„Coasta de Argint” în limba 
română, bulgară şi turcă ca 
semn al libertăţii actului creator 
dar şi al înfrăţirii între diversele 
culturi şi popoare.  
 
Dar dacă te impresionează aici 
ceva cu adevărat, acel ceva 
este liniştea şi pacea pe care  
ţi-o inspiră locurile. Deşi sute de 
turişti se perindă zilnic prin 
parcurile de la Balcic, locurile te 
întâmpină cu o linişte şi o 
seninătate aparte. În jur se 
aude doar freamătul copacilor, 
sunetul valurilor mării ce se 
sparg de mal şi din când în 
când ţipătul ascuţit al unui 
pescăruş. În rest liniştea ce 
pluteşte în jur poate fi aproape 
palpabilă, astfel încât înţelegi 
de ce refugiul a fost numit 
„Cuibul liniştii”.  
 
Iar dacă inima Reginei Maria  
s-a întors în 1940 la Bran, 

odată cu retrocedarea 
Cadrilaterului de către Regatul 
României în favoarea Bulgariei, 
pe alei şi în castelul simplu de 
la malul mării mai sălăşluieşte 
spiritul încă viu al unei regine 
care a intrat în conştiinţa 
poporului său drept „mama 
răniţilor” şi pe care a 
caracterizat-o nu grandoarea şi 
puterea, ci dragostea pentru 

oameni, pentru arte şi pentru tot 
ceea ce este frumos, convinsă 
fiind, aşa cum avea să scrie 
încă din debutul frumoasei sale 
autobiografii, citându-l pe 
ilustrul Nietzche: “Caracterul 
este destin”. 
 
Dincolo de frumuseţea unei  
vacanţe liniştite pe malul Mării 
Negre, o zi petrecută la Balcic 
te îmbogăţeşte mai ales 
sufleteşte şi te îndeamnă să 
revii oricând cu plăcere.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Nimic nu este mai sănătos şi 
mai răcoritor ca o salată de 
vară. Pe lângă faptul că  
legumele şi verdeţurile oferă 
organismului o adevărată porţie 
de sănătate, salatele se  
dovedesc a fi preparate  
deosebit de versatile. Poţi  
îmbina arome şi culori după 
imaginaţie şi gust. Salata  
preferată de mine este uşor de 
preparat dar în acelaţi timp 
extrem de gustoasă şi  
hrănitoare. 
 
Pentru început se taie grosier o 
salată verde. Apoi se adaugă 
felii de castravete, un ardei 
roşu, unul galben, o legătură de 
ceapă verde, felii subţiri de  

ridichi şi 100 grame măsline 
negre mai puţin sărate. Se 
adaugă 200 grame roşii cherry 
tăiate în jumătate şi 200 grame 
caş proaspăt sau telemea 
proaspătă tăiate cubuleţe. 
 
Între timp se prăjesc felii de 
pâine care mai apoi, cu ajutorul 
unui cuţit cu zimţi se taie în 
cuburi mici. 
 
Dressing-ul salatei se prepară 
din 200 grame cremă de iaurt, o 
lingură ulei de măsline  
extravirgin, sare piper alb, un 
căţel de usturoi bine zdrobit şi 
vreo trei fire de mărar tăiate fin. 
 
Legumele, verdeţurile şi brânza 

se amestecă fin, se condi-
mentează cu puţină sare şi 
busuioc, se aşează pe platou 
înconjurate de curtoanele de 
pâine, iar deasupra se toarnă 
uşor sosul de iaurt.   
 
Această salată poate conţine şi 
alte feluri de legume precum 
ţelină, morcovi, broccoli, sau 
alte legume preferate de voi. La 

fel şi dressing-ul pentru salată 
poate fi preparat după gustul 
fiecăruia, fie cahiar şi numai din 
ulei de măsline cu puţină 
zeamă de lămâie. Avantajul 
acestei salate este că fiind  
săţioasă, poate înlocui  cu  
succes masa de seară. 
 

Poftă bună! 

 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un tip încercând să agaţe o blondă: 
- Domnişoară, nu cumva ne-am văzut 
ieri la grădina zoologică? 
- Parcă da, în ce cuşcă eraţi?  
*** 
Iubita unui programator: 
- Iubitule, ştii când e aniversarea 
noastră? 
- Sigur că da, iubito! 
- Când? 
- 3 zile după ce îmi expiră licenţa la 
antivirus!  
*** 
Prima zi de şcoală. Clasa întâi. Fiul 
unui programator este întrebat de 
profesoară: 
- Ştii alfabetul? 
- Da. 
- Spune. 
- Q, W, E, R, T, Y...  
*** 
Şeful: – Ai spus că termini proiectul în 
trei zile! 

Inginerul: – Da, dar n-am spus că-n 
trei zile consecutive. 
*** 
Un copil către altul: 
- Eu la cinci luni mergeam singur. 
- Bravo ţie, fraiere. Eu m-am lăsat 
cărat până la cinci ani.  
*** 
Profesorul întreabă clasa: 
- Dacă aveţi un dolar şi-i mai cereţi 
unul tatălui vostru, câţi dolari aveţi? 
Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să 
răspundă, iar acesta zice: 
- Un dolar. 
- Nu ştii matematică, zice profesorul 
dezamăgit. 
- Nici dv. nu îl ştiţi pe tata. 
 *** 
Oră de dictare în clasa a patra. Mircea 
îi şopteşte colegului: 
- Auzi, Alecule, scriem deja de un sfert 
de oră. Nu crezi că ar fi cazul să mai 
punem şi vreo virgulă?  

Vorbe cu... schepsis 

“La noi, oamenii buni 
merg pe drumuri proaste, 

iar la ei oamenii proşti 
merg pe drumuri bune.” 

de Gheorghe Niculescu 

Dreptatea-n... drum 

 
Salată de vară 
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 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la 
radio şi televiziune, precum şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
 * campanii de promovare şi publicitate; 
 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
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 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 

Radio Pro Diaspora a ales municipiul Vulcan pentru a 
sărbătorii 6 ani de activitate 
Talent, dragoste de frumos, 
calitate şi valoare. Calităţi 
recunoscute care ne reprezintă 
ca popor şi pe care nu avem 
dreptul să le ignorăm, 
niciodată ! De la acest motto a 
pornit, în urmpă cu 6 ani, 
proiectul iniţiat în Germania şi 
destinat românilor de 
pretutindeni: Radio 
ProDiaspora - un post online, 
dedicat cu toată dragostea 
tuturor românilor aflaţi în 
pribegie prin lume. 
 
Radio Pro Diaspora a fost 
înfiinţat în anul 2009 de către 
doi români aflaţi la câteva mii 
de kilometri distanţă unul de 
altul – Ecaterina Cîmpean 
(România) şi Robert Landmann 
(Germania) – cu scopul de a 
oferi o platformă de comunicare 
românilor de pretudindeni şi de 
a transmite limba, cultura şi 
tradiţiile poporului român. În 
principal, radioul se adresează 
celor plecaţi definitiv sau 
temporar din ţară şi a găsit 
ascultători fideli pe toate 
continentele.   

 
“Postul de Radio Prodiaspora 
emite online muzică, ştiri, 
informaţii în limba română, 
pentru a suplini imposibilitatea 
celor plecaţi din ţară de a 
asculta melodiile româneşti de 
acasă. Acest radio este destinat 
românilor din diaspora şi nu 
numai... un radio născut din 
dorinţa de a micşora distanţele 
dintre români, oriunde s-ar afla 
aceştia. Initiativa are ca scop 
promovarea imaginii României, 
a românilor, a tradiţiilor, a 
culturii româneşti în afara ţării, 
în cadrul comunităţilor de 
români din lumea întreagă”, 
spune Ecaterina Cîmpean, 
directorul genberal al Radio 
ProDiaspora.  
 
Pentru că Ecaterina Cîmpean 
este originară din Valea Jiuilui, 
pentru al doilea an consecutiv, 
spectacolul aniversar al postului 
de radio Pro Diaspora a fost 
organizat la Vulcan. Un oraş în 
care Radio Pro Diaspora a găsit  
o gazdă primitoare în primarul 
Gheorghe Ile. “Suntem mândri 

de faptul că Vulcanul este 
oraşul european în care cei de 
la radio Pro Diaspora 
organizează pentru a doua oară 
spectacolul aniversar de gală, 
aşa cum suntem foarte mândri 
de faptul că vocile talentate ale 
Văii Jiului ajung la inimile 
oamenilor din întreaga lume pe 
frecvenţele acestui post de 
radio al diasporei româneşti. Îi 
felicit şi le doresc succes în tot 
ceea ce fac pentru promovarea 
valorilor româneşti autentice şi 
pentru spetacolul de calitate pe 
care l-au oferit, cu titlu gratuit, 
cetăţenilor din municipiul 
nostru”, a declarat Gheorghe 
Ile, primarul municipiului 

Vulcan.  
 
Pe scena de la Vulcan, au urcat 
anul acesta, în cadrul 
spectacolului “Români pentru 
români”, apreciaţi solişti din 
dispora românească din 
Germania, precum: Eugenia 
Filip, Vlad Tătaru, Marian Filip 
sau Doina Muntean, dar şi voci 
cu rezonanţă ale scenei 
culturale locale precum Cătălin 
Stepa, Geo Popa, Florin 
Camen, Ileana Berki, Petronela 
Baldovin sau Karina Matei. 
Totul într-un spectacol aplaudat 
la scenă deschisă de publicul 
vulcănean. 

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 

O elevă din Petroşani a fost selectată pentru Tabăra naţională de Film 2015 
“Avem deosebita plăcere să vă 
comunicăm că sunteţi ADMIS în 
echipa "TABARA DE FILM" - 
Editia 2015!” Acesta este e-mailul 
primit de prof. Mihaela Cioc de la 
Clubul Copiilor şi Elevilor din 
Petroşani şi adresat tinerei sale 
eleve Oltina Lungu.  
 
Oltina Lungu este nu doar fiica 
secretarului de stat de la 
Ministerul Muncii, Gabriel Lungu, 
ci şi o fată talentată şi ambiţioasă 
care şi-a pus în plan să devină, 
încă de mică, o actriţă de succes. 
Încurajată şi îndrumată în acest 
demers de actriţa Amelia Toaxen 

şi de directorul teatrului din 
Petroşani, Nicoleta Bolcă, Oltina 
s-a încumetat să participe la 
preselecţiile care au avut loc anul 
acesta pentru proiectul ”Tabara 
de Film”. Ajunsă la a cincea 
ediţie, Tabăra de Film din acest 
an va avea loc la Vama Veche în 
perioada 22 august-5 septembrie, 
perioadă în care câţiva copii 
selectaţi în proiect vor participa, 
alături de 30 de profesionişti în 
domeniul cinematografiei la 
realizarea unui film artistic.  
 
De-a lungul timpului, filmele 
realizate în cadrul acestui proiect, 

au avut parte de suportul artistic 
al unor personalităţi remarcabile 
ale scenei româneşti precum 
Maia Morgenstern (în 2013)
Marius Bodochi (în 2014), Ioana 
Abur (în 2012), Tudorel Filimon 
(Nea Popa din serialul "La bloc", 
în 2013 şi 2014), Emil Mitrache 
(Americanu' din serialul "La bloc", 
în 2014), Willmark (în 2011 şi 
2013), Aliona Moon 
(reprezentanta Republicii 
Moldova în 2013 la Eurovizion, în 
2013) şi multi altii.  
 
Succes, Oltina Lungu ! 
 

Luminiţa VINŢAN 

Un neurochirurg italian 
pregăteşte transplantul 
secolului 

Neurochirurgul italian Sergio Canavero susţine un 
proiect de domeniul SF, respectiv o operaţie de 
realizare a unui transplant de cap la om. Întâmpinat 
cu o veritabilă avalanşă de ironii şi de critici, medicul 
italian apreciază că deja "mulţi oameni bogaţi" şi-au 
exprimat interesul faţă de o asemenea operaţie care 
ar costa în jur de 10 milioane de dolari şi ar dura 
două zile, relatează EFE, citată de Agerpres. 
 
El îşi va prezenta controversata idee în cadrul celei 
de-a 39-a conferinţe anuale a American Academy of 
Neurological and Orthopaedic Surgeons (Academia 
Americană a Chirurgilor în domeniul Neurologiei şi 
Ortopediei), care va avea loc în zilele de 12 şi 13 
iunie, în orașul american Annapolis. Intitulată 
“Transplant de cap: Viitorul este acum”, expunerea 
sa ocupă un loc cheie în programul reuniunii.  
 
Sergio Canavero nu a furnizat date tehnice, 
motivând că acestea pot fi găsite în publicaţiile sale. 
În schimb, a dat amănunte despre ce ar urma să se 
întâmple în sala de operaţie. “Acolo se vor întâlni cei 
doi, donatorul de corp şi primitorul de corp. Capul ce 
trebuie transplantat va fi răcit la 12 grade şi apoi se 
va trece la decapitarea celor două persoane, 
secţionându-se vasele sanguine, muşchii şi oasele, 
după care, va începe faza în care pacientul va primi 
noul său corp”, a explicat medicul italian. (L.I.) 


