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Mesajul Văii Jiului pentru guvernanţi a fost prezentat  
cu succes la Zilele Municipiului Petroşani: 

Detalii în paginile 3-7 

Emoţia 
adolescentului 
absolvent trăită la 
maxim de absolvenţii 
Colegiului “Mihai 
Viteazu” din Vulcan Detalii în pag. a 11-a 

Monica  
Iacob Ridzi: 

“Graţierea, 
singura mea 

speranţă !” 
Detalii în pag. a 9-a 



2 POLITICA 

Timp de o săptămână, Petroşaniul 
a fost în stradă. Mai întâi, la 
mitingul organizat de sindicatele 
miniere, apoi la protestele minerilor 
şi, în cele din urmă, la Zilele 
municipiului Petroşani. Elementul 
comun al tuturor acestor 
evenimente a fost unul cât se poate 
de clar: “Nu închideţi mineritul !” 
 
Nu doar pentru că, într-un gest 
simbol, s-a raliat acestei idei, ci şi 
pentru că a făcut un pas şi mai 
important în această direcţie, 
oferind celor îndrituiţi să ia decizii 
pentru mineritul din Valea Jiului, 
soluţii concrete, cât şi pentru faptul 
că este primul om politic care 
sesizează că România şi Europa 
sunt datoare Văii Jiului şi minerilor, 
Premiantul acestei săptămâni 
merită să fie Tiberiu Iacob Ridzi.  

Tiberiu IACOB RIDZI 
Primarul municipiului Petroşani 

Senatorul Haramalabie Vochiţoiu are veşti bune pentru 
români de la Parlament 
Finalul lunii mai a consemnat, 
în plan politic, la Petroşani, un 
nou moment de bilanţ al 
activităţii parlamentare 
prezentate de senatorul 
Haralabie Vochiţoiu. Acesta a 
organizat o conferinţă de presă, 
în debutul căreia a înmânat mai 
multe diplome de aniversare 
pentru rezerviştii militari din 
Valea Jiului şi din județul 
Hunedoara, semnate de însuși 
generalul cu 4 stele, domnul 
Gabriel Oprea, Președinte 
UNPR, Viceprim-ministru și 
Ministrul Afacerilor Interne. “A 
fost o onoare să mă pot adresa, 
cu ocazia „Zilei Rezervistului 
Militar, în numele UNPR, tuturor 
celor care au îmbrăcat, cu 
onoare și demnitate, uniforma 
Armatei Române, asumându-și 
cu determinare un destin 
aparte, acela al slujirii țării”, a 
declarat Haralambie Vochiţoiu. 
 
Tot în cadrul acestei Conferințe 
de presăsenatorul de Valea 
Jiului a adus în atenţia opiniei 
publice şi câteva aspecte de 
ordin legislativ, considerate 

drept extrem de importante 
pentru Valea Jiului: 
 
1. Primul se referă la inițierea 
unui Proiect legislativ privind 
modificarea și completarea 
Legii minelor, prin care huila să 
fie recunoscută ca resursă 
minerală de interes strategic. 
Acest proiect răspunde 
necesității obiective de a oferi 
continuitate și utilitate pentru 
sectorul minier din Valea Jiului 
și de a susține securitatea 
energetică a României prin 
oferirea unei alternative pentru 
sursele de energie 
regenerabile. 
 
2. Un alt aspect este legat de 
Proiectul de lege prin care îmi 
doresc să reparăm un adevăr 
istoric. Săptămâna trecută am 
avut o întrevedere cu domnul 
Constantin Dobre, liderul 
minerilor greviști de la Lupeni, 
din 1977, alături de care am 
pus bazele notei de 
fundamentare ale acestui 
proiect de lege care să ateste 
că Lupeni `77 a fost o mișcare 

antitotalitară și anticomunistă. 
 
3. Necesitatea înființări la 
Petroșani, a unui punct de lucru 
permanent al CAS Hunedoara. 
Distanța de la Deva unde este 
sediul CAS Hunedoara și 
municipiul Petroșani este de 
100 km. Pentru a veni în 
întâmpinarea solicitărilor 
asiguraților din zona Văii Jiului 
și pentru ca aceștia să nu facă 
deplasări multiple la sediul CAS 
Hunedoara, înființarea acestui 
punct de lucru permanent este 
mai mult decât necesară. Am 
făcut primele demersuri în 
acest sens și așteptăm un 
răspuns oficial din partea 
domnului Nicolae Bănicioiu, 

Ministrul Sănătății și din partea 
domnului Vasile Ciurchea, 
Președintele CNAS. 
 
4. „Primul loc de muncă”, 
proiectul legislativ inițiat pentru 
tineri și care se află în căutarea 
primului „job” a primit aviz 
favorabil, în Senatul României, 
din partea: Consiliului 
Legislativ, Consiliului Economic 
şi Social și din partea Comisiei 
pentru buget, finanțe, activitate 
bancară şi piaţă de capital. 
 
Toate acestea, în opinia 
senatorului Vochiţoiu reprezintă 
tot atâtea veşti bune pentru 
români. 

Tiberiu VINŢAN 

Preşedintele Klaus Iohannis a 
promulgat legea privind 
majorarea alocaţiei pentru 
copii la 84 de lei 
Preşedintele Klaus Iohannis 
a promulgat luni Legea 
privind aprobarea Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 
65/2014 pentru modificarea 
şi completarea unor acte 
normative, prin care este 
dublată alocaţia pentru copii, 
de la 42 de lei la 84 de lei.  
 
Proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanței de 
urgenţă a Guvernului nr. 
65/2014, cu un amendament 
al PNL care prevede ca 
alocaţia de stat pentru copii 
să crească de la 42 la 84 de 
lei, a fost votat în luna mai de 
332 de deputaţi, niciunul nu a 
votat împotrivă, iar doi s-au 

abţinut. Dublarea alocațiilor 
nu era prevăzută inițial în 
ordonanță, acest lucru fiind 
stabilit printr-un amendament 
propus de PNL, care a fost 
respins anterior de Comisia 
pentru muncă a Camerei, dar 
aprobat în plen. 
 
Premierul Victor Ponta a dat 
asigurări că Guvernul va găsi 
resurse financiare pentru 
dublarea alocaţiilor pentru 
copii, adăugând că impactul 
financiar pentru acest an, de 
900 de milioane de lei, va fi 
acoperit "cu siguranţă". 
 

AGERPRES 
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Petroşani, o comunitate care evoluează şi datorită respectului 
autorităţilor pentru cei mai valoroşi oameni ai urbei 
Conştient de faptul că o 
comunitate se dezvoltă nu doar 
din voinţa administratorilor săi, 
ci din performanţele 
profesionale şi calitatea morală 
a personalităţilor sale, primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi a făcut un 
frumos obicei din dorinţa de a-i 
aduce în atenţia opiniei publice, 
an de an, cu ocazia ceremoniei 
festive de deschidere a “Zilelor 
oraşului” pe oamenii de valoare 
ai acestui oraş. 
 
Aşa s-a înbtâmplat şi în acest 
an, când la festivitatea oficială 
de deschidere a „Zilelor 
Municipiului Petroşani”, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi a 
înmânat o serie de distincţii 
pentru personalităţi publice 
locale şi pentru echipa 
Consiliului local Petroşani. 
De aceste aprecieri publice  
s-a bucurat, în primul rând, 
apreciatul dr. Adrian Marius 
Sora, medic neurochirug la 
Spitalul de Urgenţă din 
Petroşani, distins cu titlul de 
Cetăţean de onoare al 
municipiului Petroşani, pentru 
întreaga sa activitate 
profesională, pusă în slujba 
ajutorării cetăţenilor din Valea 
Jiului, dar şi pentru înaltele sale 
calităţi morale. „Este o distincţie 
care mă onorează, o distincţie 
la care, în urmă cu 15 ani, când 
am venit la Petroşani cu gândul 
că voi sta un pic şi voi pleca 
mai departe, nici nu 
îndrăzneam să mă gândesc. 
Această onoare pe care mi-a 
făcut-o comunitatea 
Petroşaniului mă obligă acum şi 
mai mult şi sper să mă pot 
ridica la înălţimea calităţii care 
mi-a fost atribuită şi pentru care 
vă mulţumesc”, a declarat dr. 
Adrian Marius Sora. 
 
Venerabilul notar public Nicolae 
Gherghin a primit, la rândul 
său, din partea autorităţilor de 
la Petroşani, titlul de Cetăţean 
de onoare al Petroşaniului, 
pentru întreaga sa activitate 
profesională şi pentru meritele 
deosebite avute în viaţa 
comunităţii locale. „Se 

împlneşte o jumătate de secol 
de când am devenit cetăţean al 
Petroşaniului. Între timp, am 
activat 10 ani ca magistrat, 20 
de ani ca notar de stat şi alţi 20 
de ani ca notar public. 
Multumesc celor care au 
apreciat această activitate a 
mea, pe care cred că am  
făcut-o cu pasiune, 
responsabilitate şi respect 
pentru oameni”, a declarat, 
emoţionat, notarul Nicolae 
Gherghin. 
 
În fine, un al treilea titlu de 
Cetăţean de onoare al 
municipiului Petroşani a revenit 
unui economist de excepţie, 
„adoptat” la rândul său de 
comunitatea locală a Văii Jiului 
în urmă cu 25 de ani, 
economistul Ion Chirigiu. Fost 
dascăl, în prezent bancher, 
director regional al Banc Post 
pentru judeţele din Sud-Vestul 
României, Ion Chirigiu a fost 
recompensat de Consiliul local 
Petroşani cu titlul de Cetăţean 
de onoare tocmai pentru 
întreaga sa activitate precum şi 
pentru calităţile profesionale 

deosebite. „Vreau să le 
mulţumesc tuturor celor care au 
observat şi au apreciat cariera 
mea profesională,  
acordându-mi acest titlu care 
mă obligă să fac mult mai mult 
pentru această frumoasă 
comunitate a municipiului 
Petroşani”, a declarat Ion 
Chirigiu. 
 
Primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi a acordat în 
acest an câte o distincţie 
specială, constând într-o 
medialie personalizată cu 
însemnele municipalităţii,  
membrilor Consiliului local al 
municipiului Petroşani din 
prezenta legislatură. „Un calcul 
sumar ne arată că, din 2012 şi 
până în prezent, la Petroşani au 
fost votate peste 1500 de 
hotărâri de Consiliu local, care 
constituie instrumentele pentru 
coordonarea activităţii 
administraţiei publice locale. 
Dincolo de această cifră, 
relevant este faptul că niciuna 
dintre aceste hotărâri nu a fost 
atacată de Prefectură pe 
considerente de legalitate, fapt 

care demonstrează că avem un 
Consiliu local responsabil şi 
foarte bine pregătit. Am vrut, 
prin instituirea acestei medalii, 
să aduc în atenţia comunităţii 
noastre rolul important pe care 
consilierii locali în au în tot ceea 
ce facem pentru bunul mers al 
comunităţii şi pentru 
dezvoltarea oraşului nostru. Le 
mulţumesc tuturor pentru 
activitatea lor şi pentru sprijinul 
constant pe care mi l-au 
acordat în conducerea 
administraţiei locale din oraşul 
nostru”, a declarat Tiberiu Iacob 
Ridzi, primarul municipiului 
Petroşani. 
 
Medaliile de onoare au fost 
înmânate consilierilor locali: 
Blag Daniel Cantemir, 
Butulescu Valeriu, Ciuică 
Petrişor, Cornea Claudiu 
Lucian, Drăgoescu Petru, 
Durbacă Eusebiu Bebi, Grigoriu 
Lavinia Elena, Iliaş Nicolae, 
Lupu Constantin, Mârza Florin, 
Muntean Lucica Dina, Nicolae 
Florin, Niţă Dorina Veronica, 
Pascu Viorel, Postolache 
Costel, Rad Mihail Marius, Rus 
Ioan, Sipeţan Leodor Marcel, 
Toma Ion, Avrămescu Sorin, 
Lăutaru Alexandru, Pop Tiberiu 
Emeric, Stepan Nicu Daniel, 
chiar dacă din considerente mai 
mult sau mai puţin motivate, nu 
toţi au fost prezenţi la 
festivitatea de la Petroşani.  
 

Tiberiu VINŢAN 
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Performerii Petroşaniului au fost aplaudaţi la scenă deschisă în 
cadrul festivităţilor de la “Zilele Municipiului Petroşani” 
Aşa cum pentru o familie nimic 
nu este mai important decât 
succesul copiilor, în aceeaşi 
măsură pentru comunitatea 
locală a Petroşaniului, 
performanţele obţinute de tinerii 
oraşului sunt tot atâtea motive 
de mândrie. Cu acest 
sentiment, al mândriei că la 
Petroşani performanţa pare a fi, 
pentru zeci de tineri, în educaţie 
sau în sport, un mod de viaţă, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi a 
dedicat două momente speciale 
în cadrul programului Zilelor 
municipiului Petroşani tocmai 
prezentării performerilor 
oraşului. 
 
Olimpicii Petroşaniului, care au 
dus renumele acestui oraş în 
elita educaţiei naţionale şi 
internaţionale, prin participarea 
şi prin rezultatele obţinute la 
etapele naţionale şi 
internaţionale ale competiţiilor 
educaţionale din acest an au 
fost onoraţi chiar de către 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi. 
Acesta a declarat, la festivitatea 
de premiere a tinerilor, că „aşa 
nu există o mândrie mai mare 
pentru un părinte decât aceea 
de a-şi vedea copilul 
performând la şcoală, tot aşa 
nu există o mândrie mai mare 
pentru comunitatea noastră 
locală decât aceea de a-i putea 
aplauda pe aceşti tineri care, 
prin învăţătură şi performanţele 
lor educaţionale, duc numele 
Petroşaniului pe cea mai înaltă 
treaptă a educaţiei,  
onorându-ne pe noi toţi.”  
 
Anul acesta, elevi ai Colegiului 
Naţional „Mihai Eminescu”, ai 
Colegiului Naţional „Carmen 
Sylva” şi ai Şcolii gimnaziale 
„IG Duca”, împruenă cu 
profesorii care i-au coordonat 
au fost aplaudaţi la festivitatea 
de premiere din cadrul Zilelor 
Municipiului Petroşani. Cine 
sunt premianţii ? Iată-i, nominal, 
în cele ce urmează: 
1.Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” Petroşani 
Elevi: Anghel Bogdan, Arcana 
Madalina, Ciolea Adrian, Crisan 
Antonia, Dinica Victor, Dobner 
Szabolcs, Dobrean Catalin, 
Dosan Vasile Laurentiu , Fotau 
Paul, Ghiorghe Camelia, Ilie 

Damaris, Isarescu Mihai, 
Kantor Alexandru , Kutasi 
Eniko, Loghin Ciprian, Macarie 
Mihai, Marton Anna Rozsa, 
Poenariu Edmond, Ruiu 
Elisabeth, Simulescu Antonia. 
Profesori coordonatori: Balazs 
Amalia, Cerna Maria, Danciu 
Gilbert , Dojcsar Marilena, 
Gaiţă Lukacs Ioana , Lăutaru 
Alexandru, Lăpăduş Adriana, 
Pop Erzsebet, Răduţi Minel 
Dorin, Teleche Florica. 
2. Colegiul Naţional de 
Informatică „Carmen Sylva” 
Petroşani 
Elevi`: Alexa Georgiana 
Lavinia, Ardelean Raluca, 
Badea Ana, Maria Luisa, Baran 
Anamaria, Beacă Alin, Bejean 
Diana Maria, Breban Bogdana, 
Călina Corneliu Dumitru, 
Cimpoeru Andreea, Ciotir 
Cristian, Conduruţă Lavinia, 
Crăciunescu Andrei Razvan, 
Crăciunescu Ligia, Dindea 
Gabriela, Doroftei Cătălina, 
Drîmbărean Andrei, Dunca 
Bogdan Alin, Fage Madalina 
Ioana, Ferţu Alina Elena, 
Grădinaru Iuliana , Huţuţuc 
Cynthia Vanessa, Lupu Adina 
Ioana, Mareş Irina, Mătuşă 
Andrei, Muntean Andreea 
Roxana, Mustocea Andrei 
Gabriel, Niţă Florina, Orban 
Maria, Scornea Georgiana 
Alice, Sîrbu Claudiu Florin, 
Stănilă Bogdan Florin, Stoi 
Radu, Tărăşenie Adriana 
Nicoleta, Toma Nicoleta, 
Tomescu Dragos. 
Profesori coordonatori: Bican 
Florica, Danciu Emil, Lazăr 
Ileana, Lazăr Maria, Petrescu 
Adriana, Popescu Rodica, 
Stănescu Ramona, Stoica 
Gabriela, Toma Oana Maria.  

3. Şcoala Gimnazială „I.G. 
Duca” 
Elevi: Birtolom Raluca, Cozma 
Tiago, Creţu Damaris, Leonte 
Timeea, Popescu Diana, 
Prcsina Fabiani Gabriel Andrei, 
Santoro Gabriel, Torok Radu. 
Profesori coordonatori: Ilina 
Camelia, Stan Adina.  
 
Similar, cei mai buni sportvii ai 
municipiului Petroşani, de la 
CSM Jiul, CSŞ Petroşani, CS 
Pantera Neagră şi CS Ştiinţa 
Petroşani, au fost premiaţi de 
către autorităile locale pentru 
performanţele naţionale şi 
internaţionale din acest an. 
Cine sunt aceştia sportivi? Iată, 
în cele ce urmează, numele 
performenrilor în sport din 
Petroşani: 
1. CS Jiul Petroşani: 
Elevi: Albescu Andreea-Monica, 
Ambruş Andreea, Bazavan 
Laurenţiu, Birlea Georgiana, 
Botoţeanu Irene Ştefania, 
Cazan Alin-Ilie, Cebuc Adrian, 
Condescu George, Dinea 
Andrada, Dolu Iulian Pavel, 
Florian Mihai, Ghiura Lavinia, 
Hatfaladi Ştefania, Ipate Ionuţ, 
Lungu Roxana, Martin 
Emanuela, Mălăuţă Miruna, 
Molnar Ionuţ, Parizek Bogdan, 
Păcurar Ştefania, Polifronie 
Andreea, Pop Alexandra, Stan 
Madalina, Stoi Radu, Tulbure 
Eric, Vătăşelu Robert-Andrei. 
Profesori coordonatori:  Tinca 
Alina, Berinţan Teodor, Pescar 
Alexandru, Polifronie Radu, 
Şcurhan Gheorghe. 
2. Clubul Sportiv Şcolar 
Petroşani:  
Elevi: Ampoitan Ana Maria, 
Branda Darius Augustin, Dănilă 
Andra Mădălina, Deli Eric 

Gabriel, Feraru Dănuţ 
Constantin, Floronescu Denisa 
Roxana, Floronescu Simina 
Andreea, Giol Denisa Nicoleta, 
Gresanu Chelariu Iulian Daniel, 
Klauszman Noemi Andreea, 
Patrichi Nicoleta Elena, Popa 
Alexandra Maria, Popa Vlăduţ 
Valentin, Popescu Radu Marin, 
Şotângă Andreea Selena, 
Ţavoc Daniel, Tiurean Adina, 
Tolomey Petra Maria, 
Tulburean  Alin Victor. 
Profesori coordonatori: Becze 
Elena, Malescu Dragos 
Cristian, Pica Adrian, Popa 
Cristian. 
3. CS Pantera Neagră 
Petroşani:  
Elevi: Barta Georgiana, Butnaru 
George, Ciuculan Constantin, 
Cornea Vlad, Elekes Robert, 
Kadacs Daniela, Kelemen 
Bogdan, Lalu Rosana, Lascău 
Denisa, Lengyel Levente, Matei 
Ana, Mirauta Ecaterina, Motoca 
Alexandru, Nagy Anemona, 
Negrean Miruna, Negru Andrei, 
Preda Alexandru, Savu David 
Luca, Stanci Alin, Tănase 
Octavian. 
Antrenor: Lascău Ionuț 
4. CS “Ştiinţa” Petroşani: 
Elevi: Beitula Elvis, Condurat 
Mădălina, Gatlan Elena, 
Ionescu Roxana, Marcu 
Andreea, Moldovan Dragoş 
Dan, , Mureşan Andrada, Olaru 
Bogdan, Popescu Claudiu 
Constantin, Rache Alexandra, 
Rache Tania, Rau Ionut, 
Vasvilon Cristian, Vasvilon 
Silviana. 
Profesor coordonatori: Claudiu 
Moldovan 
 

Lucian ISPAS 
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Situat aproape de centrul Petrilei, elegant şi 
primitor, restaurantul NUMBER ONE este un 

loc al rafinamentului artei culinare şi al 
bunului gust, unde puteţi savura preparate 

culinare din bucătăria românească şi 
internaţională,  

alături de produse gourmet. 
 

Vă aşteptăm ! 

Relaţii şi rezervări:  
Petrila Str. Minei, Bl. 33 Spatiul comercial 5,  
Tel Fix: 0254 550 788 Tel Mobil: 0722 514 730 
E-mail: contact@restaurant-numberone.ro      

SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI 
Str. 1 Decembrie 1918 
nr.120, Petroşani  
(jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.107.484 
Fax: 0254.540.158 
 
AGENŢIA VULCAN 
Str. N.Titulescu nr. 38 
Bl.4T-parter 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.716 
 
AGENŢIA PAROŞENI 
EM Paroşeni,  
str. Paroşeni nr.22 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.717 
 
AGENŢIA GIROC 
Str. Trandafirilor nr. 28A 
Giroc (jud. Timiş) 
Telefon: 0356.463.444 
 
AGENŢIA CURTICI 
Str. Revoluţiei nr. 18 
Curtici (jud. Arad) 
 
AGENŢIA BĂNIŢA 
Str. Băniţa nr. 201 
Băniţa (jud. Hunedoara) 

- Procedură simplă, rapiditate în obţinerea 
împrumuturilor; 
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; 
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; 
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de 
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse 
la împrumuturi; 
- Acordarea de ajutoare în situaţii speciale; 
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în 
serviciile oferite membrilor; 
- Flexibilitate în faţa situaţiilor sociale deosebite. 
 
AVEM SOLUŢII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE ! 

Primarul Nicolae Dunca a făcut posibilă 
sărbătoarea copiilor şi la Aninoasa 
A trecut ceva vreme de 
când criza bugetară de 
la Aninoasa anulase 
chiar şi micile momente 
de bucurie ale 
locuitorilor oraşului. Că 
lucrurile se schimbă, şi 
mai ales că se schimbă 
în bine, o demonstrează 
şi succesul de care s-a 
bucurat anul acesta 
sărbătoarea Zilei 
Internaţionale a Copiilor, 
organizată anul acesta 
la Aninoasa prin 
strădania primarului 
Nicolae Dunca. 
 
Peste 300 de copii au 
venit la sărbătoarea 
copilăriei de la 
Aninoasa, organizată în 
zona terenului de sport 
din cartierul "Sus pe 
Vale" pentru a se 
bucura, alături de părinţi 
şi bunici de sărbătoarea 
dedicată lor de 
autorităţile locale de la 
Aninoasa.  
 
Copii s-au jucat şi au 
dansat în jurul unui 
imens foc de tabără, 
petrecând câteva ore 

într-o atmosferă de vis, 
cum de mult nu a mai 
existat în oraşul de pe 
valea Aninoasei. "Le-am 
oferit copiilor dulciuri, 
sucuri şi baloane 
colorate şi, împreună cu 
ei, am participat cu mare 

bucurie la cea mai 
frumoasă zi a copilului, 
aşa cum de mult nu am 
avut parte în oraşul 
nostru", ne-a declarat 
Nicolae Dunca, primarul 
oraşului Aninoasa. 

Tiberiu VINŢAN 

Sute de copii au participat şi la Uricani 
la activităţile dedicate Zilei 
Internaţionale a Copiilor şi organizate 
de către administraţia publică locală.  
 
În mijlocul copiilor, ca de fiecare dată 
în astfel de situaţii, s-a aflat şi primarul 
Dănuţ Buhăescu. “Pot spune cu mâna 
pe inimă că activităţile pe care le 
organizăm pentru copiii din Uricani şi 
împreună cu aceştia sunt activităţi de 
care eu, personal, mă bucur cel mai 
mult. Până la urmă, trebuie să 
recunoaştem că toată strădania 
noastră, în familie şi în comunitate, 
are drept scop un viitor mai bun 
pentru copiii noştri. Cred că la 
acţiunile pe care le-am organizat şi în 
acets an de Ziua Copilului am reuşit 
să dăm tuturor încă un semnal 
categoric în acest sens”, ne-a declarat 

primarul Dănuţ Buhăescu.  
 
Copiii din Uricani au avut parte de o 
serie de întreceri sportive, dar şi de o 
serie de manifestărui cultural-artistice 
cu ocazia Zilei Copilului.  
 

Lucian ISPAS 

Ziua Copilului la Uricani 
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Respectul pentru mineri şi salvarea mineritului reprezintă  

România este datoare Văii 
Jiului şi oamenilor acesteia !  
 
Poate că, la prima vedere, 
cuvintele acestea par desprinse 
dintr-un slogan. Privind însă în 
profunzime, de-a lungul istoriei 
ultimului secol şi jumătate, orice 
om de bună credinţă poate 
constata adevărul din spatele 
acestei afirmaţii.  
 
În primul rând, istoria stă 
mărturie a faptului că, din 1840  
încoace, de când fraţii 
Maderspach deschideau 
primele mine de cărbune de la 
Petroşani, Vulcan şi Petrila, 
Valea Jiului a jucat, cu cinste, 
un rol însemnat în economia 
Europei Centrale, devenind un 
motor de dezvoltare al industriei 
din fostul Imperiu Austro-Ungar 
şi, mai apoi, din România Mare. 
Tot istoria stă mărturie a 
faptului că, în cel de-al doilea 
Război Mondial, după 
bombardamentele câmpurilor 
petroliere de la Ploieşti, 
Câmpina şi Severin, cărbunele 
Văii Jiului a fost cel care a 
pus umărul la salvarea ţării 
de la dezastru, punând în 
mişcare locomotivele cu abur 
care au preluat întregul 
transport civil şi militar din ţară. 

În fine, după război, în anii grei 
ai reconstrucţiei ţării, tot minerii 
au fost cei care au înţeles 
adevărul din spatele sloganului 
comunist „Ţării cât mai mult 
cărbune!” şi au pus, prin munca 
lor în mină, dar şi ca voluntari 
pe şantierele patriei, bazele 
dezvoltării industriale a 
României fiind, totodată, până 
la apariţia centralei 
hidroelectrice de la Porţile de 
Fier şi a centralei 
atomoelectrice de la 
Cernavodă, principalii 
producători de energie ai 
ţării.  
 
Deschiderea minelor de cărbuni 
care a transformat, în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, 
Valea Jiului într-un adevărat El 
Dorado european, a adus aici 
oameni de diferite naţionalităţi 
(germani, unguri, austrieci, 
italieni, polonezi, cehi, slovaci, 
sârbi, croaţi, etc.). Mai apoi, în 
anii industrializării comuniste 
(1960-1980), aici au fost aduşi 
zeci de mii de oameni din 
Moldova, din Muntenia, din 
Banat, din Maramureş şi chiar 
din Dobrogea. Tot acest 
conglomerat social a făcut ca 
Valea Jiului să devină un 
veritabil creuzet social, cu 

oameni de toate naţiile, de 
toate etniile, cu valori şi tradiţii 
diferite, cu religii diferite, dar 
care au avut mereu în comun 
solidaritatea umană, cinstea şi 
respectul pentru muncă şi 
familie. Niciodată, în istoria 
ultimului secol şi jumătate, 
Valea Jiului nu s-a confruntat 
cu conflicte interetnice sau 
religioase. Asta pentru că 
minerii, oameni pentru care 
viaţa are conotaţii mai adânci 
decât pentru mulţi alţii, au ştiut 
să trăiască împreună, să 
muncească şi să se respecte, 
convinşi de faptul că acolo, în 
mină, viaţa fiecărui om depinde, 
deseori, doar de ortacul său.  
 
Dincolo de spiritul lor de echipă, 
de dragostea faţă de familie şi 
respectul faţă de comunitatea 
din care fac parte, minerii au 
avut dintotdeauna, un crez cu 
valenţe de ideal naţional. 
Crezul lor, care răzbate încă 
şi la minerii zilelor noastre, 
era întotdeauna acela că 
munca lor este importantă 
pentru ţară, că ei sunt datori să 
muncească în primul rând 
pentru România şi, mai apoi, 
pentru familiile lor. Din păcate, 
în vâltoarea politică de după 
1989, minerii au fost manipulaţi 

şi folosiţi în nefericitele 
mineriade. Sunt evenimente 
care ne fac încă să plecăm 
capul în jos, chiar dacă ştim că, 
în realitate, minerii simpli s-au 
angrenat în aceste mişcări 
sociale doar cu sentimentul că 
salvează ţara de la dezastru. 
Cei care i-au manipulat în acei 
ani de tristă amintire sunt şi cei 
care, mai apoi, i-au abandonat 
pe mineri şi au abandonat 
Valea Jiului. Astăzi, ne 
străduim încă să explicăm 
României, Europei şi întregii 
lumi că minerii din Valea 
Jiului nu sunt nişte sălbatici. 
Noi ştim că aceşti oameni nu au 
fost nicicând duşmanii 
poporului român. În simplitatea 
lor, minerii nu vor altceva decât 
o ţară în care munca să fie 
respectată, o ţară în care ei să 
muncească cu cinste şi să-şi 
crească, în mod onorabil, copiii. 
Dincolo de mineriade, minerii 
sunt oameni care au intervenit 
şi atunci când România era sub 
dărâmăturile marelui cutremur 
din martie 1977; sunt şi cei care 
au renunţat la hrana cuvenită 
lor, pentru a veni în sprijinul 
sinistraţilor de la inundaţiile 
recente din Moldova, Oltenia şi 
Banat; şi cei care au pus 
umărul la reconstrucţia 
României după Război şi până 
astăzi, lucrând voluntar la 
construcţia de şcoli şi spitale, 
uzine şi drumuri, tunele şi 
hidrocentrale.  
 
Niciodată, minerilor Văii 
Jiului nu le-a lipsit curajul. Să 
ne aducem aminte că minerii 
Văii Jiului au fost primii care au 
atras atenţia asupra efectelor 
nefaste în plan social ale crizei 
din 1929, chiar dacă unii dintre 
ei au plătit pentru asta cu viaţa. 
Să ne aducem aminte că 
minerii Văii Jiului au fost primii 
care s-au ridicat împotriva 
regimului comunist în 1977, 
chiar dacă mulţi dintre ei au 
plătit pentru asta cu anularea 
dreptului lor la libertate. De 
fiecare dată, curajul lor a fost 
mânat din solidaritate şi de 
crezul că fac dreptate celor 
mulţi.  
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Pentru toate aceste lucruri, la 
care se mai pot adăuga încă 
multe altele, cred cu tărie că 
România este datoare minerilor 
şi este datoare Văii Jiului. În 
schimb, ne aflăm astăzi în 
situaţia nedreaptă de a fi 
blamaţi, atât ca mineri, cât şi ca 
regiune. România şi Europa par 
că nu mai vor să audă de noi. E 
nedrept ce se întâmplă cu o 
regiune încă bogată, în care 
resursele minerale şi resursele 
noastre umane sunt de cea mai 
bună calitate. Valea Jiului are 
nevoie acum, mai mult ca 
niciodată, de solidaritatea celor 
care, de-a lungul istoriei, s-au 
bucurat de munca şi respectul 
minerilor, de solidaritatea 
României şi a Europei, chemate 
acum să întoarcă solidaritatea 
pe care le-a acordat-o în timp, 
de nenumărate ori,  Valea Jiului.  
 
Auzim astăzi tot felul de 
declaraţii, de analize şi de 
statistici având ca subiect 
rentabilitatea sistemului 
termoenergetic. Mulţi spun că 
minele trebuie închise, că 
termocentralele trebuie 
demolate, că „aurul negru” 
trebuie să rămână, pe veci, în 
adâncul pământului. Noi, cei din 
Valea Jiului, credem însă că 
lucrurile trebuiesc privite mai 
puţin statistic şi mai mult cu 
simţul raţiunii şi al realităţilor 
care ne înconjoară. Noi credem 
că România are nevoie de 
cărbune şi de energie în 
sistem termo şi avem 
argumente solide care să ne 
susţină. Iată doar câteva dintre 
cele mai importante: 
1. Valea Jiului are rezerve 
descoperite pentru încă cel puţin 
150 de ani; 
2. Energia produsă în 
termocentrale este cea mai 
predictibilă şi cea mai sigură 
formă de energie, chiar dacă în 
mod artificial este astăzi cea mai 
scumpă. Chiar şi aşa, nu trebuie 
să uităm că lucrurile bune şi de 
valoare nu pot fi, în nici un caz, 
ieftine; 
3. Contextul politic internaţional 
ne cere să fim atenţi la resursele 
noastre energetice, mai ales la 
cele sigure (cum este 

cărbunele) care trebuiesc 
dezvoltate, nu închise. Situaţia 
din Ucraina ne arată că războiul 
este la doar 300 de kilometri de 
graniţele României, iar istoria 
ultimei conflagraţii mondiale a 
demonstrat că ţara a putut fi 
salvată cu ajutorul cărbunelui 
din Valea Jiului;  
4. Situaţia tragică generată de 
explozia generatorului nuclear 
din Japonia ne arată, la rândul 
ei, cât de periculoasă este 
această tehnologie modernă de 
producţie energetică. Am văzut 
cu toţii cât de incontrolabilă şi 
nesigură poate fi o centrală 
atomoelectrică şi ce consecinţe 
nefaste poate avea asupra 
mediului, aşa cum ştim cu toţii 
ce costuri uriaşe implică şi 
construcţia unui astfel de 
generator;  
5. Similar, energia hidro, 
„vedeta” energeticii româneşti 
din prezent, implică costuri mult 
mai mari de construcţie decât 
cheltuielile necesare, pentru 
modernizarea sistemului 
termoenergetic deja existent. Pe 
de altă parte, la fel ca şi 
producţia de energie în centrale 
eoliene sau fotovoltaice, şi 
industria hidroenergetică este 
dependentă de capriciile naturii 
şi de tot mai instabilul buletin 
meteo; 
 
Iată doar câteva argumente în 
favoarea mineritului şi a Văii 
Jiului, pe care orice Guvern 
responsabil trebuie să le aibă în 
vedere, pe care orice ministru 
care nu se lasă păcălit de o 
fotografie de moment a 
economiei locale şi globale, dar 
care pune mai presus de orice 
interesul naţional, trebuie să le 
ia în calcul atunci când este pus 
în faţa unei decizii cu privire la 
viitorul industriei miniere din cel 
mai mare (încă!) bazin 
carbonifer al României. Acestor 
decidenţi le atrag atenţia că e 
foarte uşor să închizi o 
industrie precum mineritul, 
dar este infinit mai greu, la 
nevoie, să redeschizi această 
activitate de interes strategic 
naţional.  
 
În ciuda problemelor de 

moment, ştiu că soluţii pentru 
viitorul mineritului în Valea Jiului 
există ! Au existat dintotdeauna. 
Trebuie doar să existe minte, 
voinţă şi decizie pentru a le 
aplica.  
 
Se vorbeşte astăzi despre o 
lipsă de rentabilitate a 
producătorilor termoenergetici. 
Cred că este vorba despre o 
teză falsă. Este de neacceptat 
ca, pe acest lanţ al producţiei, 
transportului şi distribuţiei de 
energie, producătorul (minele şi 
termocentralele) să fie 
falimentar, iar pe segmentul de 
transport şi distribuţie să se 
înregistreze cele mai mari 
profituri din economia 
românească. Este cât se poate 
de evident că aici este vorba 
despre o problemă de sistem 
şi de legislaţie, chestiuni care 
stau în puterea Parlamentului şi 
Guvernului pentru a fi rezolvate, 
fără a încălca nici o normă 
europeană în  materie. De altfel, 
însăşi construcţia europeană 
este una în care majoritatea 
decide, dar în care minorităţile 
(inclusiv cele profesionale) au 
un cuvânt greu de spus şi, dacă 
aduc în atenţia factorilor 
decidenţi argumente şi interese 
socio-economice reale, sunt 
întotdeauna luate în seamă. 
Dacă Polonia şi Germania au 
găsit soluţii, tot aşa trebuie să le 
găsim şi noi. Trebuie doar să 
avem consecvenţă, voinţă şi 
diplomaţie. Nu pot să cred că, 
dacă Germania plăteşte 
aproape un miliard de euro 
anual pentru subvenţionarea 
extracţiei de cărbune din minele 
sale, România nu-şi poate 
asuma o subvenţie de 60 de 
milioane de euro anual pentru 
mineritul din Valea Jiului.  
 
Dincolo de această soluţie, mai 
există însă şi altele. O soluţie 
pe care o văd foarte mulţi 
specialişti,  pe care o susţin şi 
eu şi care s-a dovedit a fi viabilă 
în toată Europa, este cea a 
producţiei mixului de energie. 
Oportunitatea înfiinţării unor 
complexe energetice în care să 
se regăsească, laolaltă,  
producători de energie în sistem 

termo, hidro, nuclear, eolian şi 
fotovoltaic, este indiscutabil mai 
bună decât soluţia închiderii 
minelor.  
 
Am lansat toate aceste 
consideraţii nu doar pentru că 
mă simt responsabil, ca primar, 
de viitorul unei comunităţi care 
s-a dezvoltat şi care trăieşte 
datorită mineritului, ci pentru că 
eu însumi port în suflet 
mândria de a fi miner. Am 
lucrat 6 ani în mină şi am 
pretenţia că nu vorbesc în 
necunoştinţă de cauză despre 
acest subiect. Am lucrat, în 
abataje, 4 ani ca electrician de 
mină şi alţi 2 ani am fost inginer 
la mină. Ştiu ce înseamnă 
munca de miner, ştiu care sunt 
sacrificiile pe care zi de zi şi le 
asumă aceşti oameni bravi 
asupra cărora planează, în 
fiecare zi, spectrul sumbru al 
morţii. Aşa cum ştiu şi că, în 
ciuda faptului că „afară, în 
lumina sa/ Pământul ţine-o lume 
rea” (cum spune o strofă din 
Imnul Minerilor), minerii de azi, 
la fel ca şi cei de ieri, nu au alt 
gând decât acela de a câştiga o 
bucată cinstită de pâine pentru 
ei şi familiile lor, cu conştiinţa că 
munca lor este una importantă 
pentru ţară.  
 
Iată de ce, astăzi, le cer celor 
care au în mâini soarta 
mineritului şi, o dată cu ea, 
soarta Văii Jiului, să nu uite că 
România încă este datoare 
acestor oameni şi acestei 
regiuni. Nu închideţi mineritul ! 
Nu închideţi Valea Jiului ! Nu 
abandonaţi oamenii, tradiţia şi 
istoria noastră !  
 
Sperăm că noi, cei care dorim 
să dăruim României tot ce avem 
mai scump, „aurul negru” al 
Carpaţilor şi dorinţa noastră de 
a munci şi de a fi de folos ţării, 
mai avem un loc sub soare şi 
mai putem trage nădejde că nici 
România şi nici Europa nu au 
uitat că ne sunt încă datoare. 
 

Noroc bun ! 
 

Ing. Tiberiu Iacob Ridzi 
Primarul municipiului Petroşani 

o datorie de onoare a României faţă de Valea Jiului 
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Vulcanul sprijină tradiţiile populare, cu mic, cu mare prin 
talent, voinţă şi mobilizare exemplare 
Circa 250 de participanți din 
mai multe localităţi ale judeţului 
nostru s-au întrecut pe scena 
Cinematografului din Vulcan, în 
acest final de săptămână, în 
cadrul ediţiei a V-a Festivalului 
judeţean de folclor „FLORI DE 
MUNTE”. Organizat de Colegiul 
Tehnic Mihai Viteazul în 
parteneriat cu Asociația „Flori 
de Munte” coordonată de prof. 
Aurora Istratie – director al 
Şcolii gimmaniale nr.5 Vulcan, 
evenimentul s-a bucurat şi de o 
puternică susţinere locală, dar 
şi de o prezenţă activă a 
publicului vulcănean.  
 
Copii şi tineri talentaţi, dar şi 
cadre didactice cu talent au 
evoluat pe scena festivalului, 
făcând extrem de dificiă decizia 
juriului de a-i departaja pe 
câştigători. La final, 
remiile Festivalului de folclor 
”Flori de munte”, Ediția a V-a 
2015 au fost stabilite după cum 
urmează: 
Secţiunea Grupuri: 
Premiul I – Grupul Jiuleţul – 
Centrul Şansa Vulcan 
Premiul II – Grupul Mojoatcă – 
Liceul Tehnologic Retezat 
Uricani 
Premiul III – Grupul Anena – 
Școala Gimnazială Sf. Varvara 
Aninoasa 
Secţiunea Solişti: 
Premiul I – TEODOSIU 
PĂDUCEL VLAD – Colegiul 
Naţional M. Eminescu 
Petroşani 
Premiul II – PETROI ELENA – 
Şcoala Gimnazială Aninoasa – 
Gorj 
Premiul II – STRĂUNEANU 
MĂDĂLINA – Şcoala Populară 
de Artă Petroşani 
Premiul III – STRUGARIU ANA 
MARIA – Şcoala Gimnazială 
Petros Baru 
PETRACHE ELENA – Două 
flori în grădiniţă – Şcoala 
Gimnazială Aninoasa – Gorj 
BĂTĂUŞU ANDREEA – Centul 
Şansa Vulcan 
FIERARU DENIS – Liceul 
Tehnologic Retezat Uricani 
VOINA PATRICIA – Asociaţia 
Lirica Petroşani 

TAMAŞ ALINA – Colegiul 
Naţional C. Sylva Petroşani 
POPA ANDREEA 
MARGARETA – Liceul Teoretic 
Mircea Eliade Lupeni 
ITITESC ANDREEA – Şc. 
Gimnazială I.G. Duca Petroşani 
SIMA TUDOR – Asociaţia Lirica 
Petroşani 
MOLDOVAN RADU – Liceul 
Tehnologic Retezat Uricani 
CIGMĂIAN MIRUNA – Colegiul 
Naţional Mihai Eminescu 
Petroşani 
ITITESC ANDREI BOGDAN – 
Şc. Gimnazială IG Duca 
Petroşani 
ŢUGULEA MONICA – CTMV – 
Şc. Gimn. Nr. 5 Vulcan 
HÎRIEAŞU ANDREEA – CTMV 
– Şc. Gimn. Nr. 5 Vulcan 
LEONTE ANDRA – CTMV – 
Şc. Gimn. Nr. 5 Vulcan 
MAGDA DENISA – Şc. 
Gimnazială Şoimuş 
MAGDA ALEXIA – Şc. 
Gimnazială Şoimuş 
ADAM ROXANA – Şcoala 
Gimnazială Nr. 5 Petrila 
PRISĂCARU RAMONA – 
Şcoala Gimnazială ID Sârbu 
Petrila 
Secţiunea Ansambluri 
folclorice:  
Premiul I – ANSAMBLUL 
BUJORII MUNTELUI – Liceul 
Tehnologic C-tin Brâncuşi 
Petrila 
Premiul II – ANSAMBLUL 
PĂDUREANCA – Liceul 
Teoretic Ghelari 
Premiul III – ANSAMBLUL 
MOMÂRLANII – Liceul 
Tehnologic C-tin Brâncuşi 
Petrila 

ANSAMBLUL FLORI DE 
MUNTE JUNIORI – CTMV, Şc. 
Gimn. Nr. 5 Vulcan 
ANSAMBLUL NEDEIA 
PETRILEANĂ – Şc. Gimn. Nr. 5 
Petrila 
ANSAMBLUL ŞOIMUŞIANA – 
Şc. Gimnazială Şoimuş 
ANSAMBLUL FLORI 
MUREŞENE – Colegiul Tehnic 
Dragomir Hurmuzescu Deva 
ANSAMBLUL JUNII 
PETRILENI – Colegiul Naţional 
M. Eminescu Petroşani 
ANSAMBLUL MESAGERII 
IUBIRII – Liceul teoretic Mircea 
Eliade Lupeni 
Premiul prichindel:  
1. Ititesc Andreea – Şc. 
Gimnazială IG Duca Petroşani 
2. Sima Tudor – Asociația Lirica 
Petroșani 
3. Moldovan Radu – Liceul 
Tehnologic Retezat Uricani 
4. Cigmăian Miruna – Colegiul 
Național M- Eminescu 
Petroşani 
Premiul de fidelitate: 
1. Ititesc Andrei – Şc. 
Gimnazială IG Duca Petroşani 
2. Ţugulea Monica – CTMV – 
Şc. Gimn. Nr. 5 Vulcan 
3. Leonte Andra – CTMV – Şc. 
Gimn. Nr. 5 Vulcan 

4. Strugariu Ana Maria –  
Şcoala Gimnazială Petros Baru 
Premiul pentru interpretare 
instrumentală: Ansamblul Flori 
mureșene – ursuleț 
Premiul special – Ansamblul 
Flori mureșene – Colegiul 
Tehnic Dragomir Hurmuzescu 
Deva 
Premiul pentru interpretare 

instrumentală: Ansamblul Flori 
mureşene – Colegiul Tehnic 
Dragomir Hurmuzescu Deva 
Premiul pentru cel mai 
frumos costum: – Petroi Elena 
– Şcoala Gimnazială Aninoasa 
– Gorj 
Premiul de popularitate: – 
Leonte Andra – CTMV, Şc. 
Gimn. Nr. 5 Vulcan 
Premiul pentru originalitate: – 
Junii petrileni – Colegiul 
Naţional M. Eminescu 
Petroşani 
Premiul pentru ţinută 
scenică: – Ititesc Andrei – Şc. 
Gimnazială I.G. Duca Petroşani 
Premiul juriului: – Ansamblul 
Mesagerii iubirii – Liceul 
Teoretic Mircea Eliade Lupeni  
 
Prezent la eveniment, primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile, care a urcat la rândul său 
pe scenă în costum tradiţional 
de baci ciobănesc, a ţinut să 
aprecieze strădania dascălilor 
din Valea Jiului şi din întreg 
judeţul Huneodara pentru portul 
popular, pentru tradiţiile şi 
folclorul acestei frumoase 
regiuni.  
 

Lucian ISPAS 
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Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 

Monica Iacob Ridzi: “Graţierea, singura mea speranţă !” 
Tiberiu Iacob Ridzi a depus, 
săptămâna trecută, la Palatul 
Cotroceni, o cerere de graţiere 
formulată de soţia sa, Monica 
Iacob Ridzi. Ceererea vizează 
graţierea de către prşedintele 
Klaus Iohannis, pe 
considerente medicale şi 
umanitare, a pedepsei de 5 ani 
şi jumătate la care a fost 
condamnată Monica Iacob 
Ridzi în controversatul dosar  
“2 Mai”.  
 
Monica Iacob Ridzi explică, în 
mod public, printr-o postare 
publicată pe blogul său 
(www.monicaridzi.ro), care sunt 
raţiunile pentru care a solicitat 
preşedintelui Klaus Iohannis 
graţierea sa. 
 
„Motivul pentru care am recurs 
la această ultimă cale, este 
acela că AŞ VREA SĂ MAI 
TRĂIESC, aş vrea să îmi pot 
creşte copiii, să îi sprijin în 
confruntarea cu bolile pe care 
le-au moştenit de la mine, dar şi 
cu bolile obişnuite, care, în 
contextul medical pe care îl 
prezintă, sunt infinit mai 
agresive şi mai riscante pentru 
ei. Este speranţa mea la viaţă. 
Speranţa că voi trăi ultimele 
luni, ani sau cât va vrea 
Dumnezeu, alături de copiii 
mei, de familie”, spune Monica 
Iacob Ridzi. 
 
„Nu am încetat să sper într-un 
gest de clemenţă, pentru că nu 
am antecedente penale şi am 
avut o conduită ireproşabilă, 
atat pe parcursul procesului în 
cadrul căruia am fost 
condamnată, dar şi ulterior, în 
mediul carceral, nu am săvârşit 
şi nu am fost acuzată că aş fi 
săvârşit vreo infracţiune de 
corupţie, iar recuperarea 

prejudiciului la acoperirea 
căruia am fost obligată este 
asigurată pe deplin şi garantată 
prin valorificarea bunurilor pe 
care le deţin, pe care s-a 
instituit sechestru asigurator. 
Menţinerea mea în executarea 
pedepsei închisorii, în condiţiile 
în care în penitenciar nu pot 
respecta recomandările 
medicilor, pentru afecţiunile cu 
care mă lupt în tăcere de mai 
mulţi ani, poate avea 
consecinţe ireversibile, deosebit 
de grave, asupra sănătăţii şi 
vieţii mele, dar şi asupra bunei 
dezvoltari fizice şi psihice a 
copiilor mei (fetiţa are doar 1 an 
şi 7 luni, iar băieţelul abia a 
împlinit 5 ani), pentru care 
pierderea prematură a mamei, 
la o vârstă atât de mică, ar fi 
tragică. Unele afecţiuni s-au 
agravat deja, în ultima 
perioadă, iar riscul să se 
agraveze şi mai mult, este din 
ce in ce mai mare, cu fiecare zi 
în penitenciar. Şansa de a 

respecta, în libertate, 
recomandările medicilor 
reprezintă pentru mine diferenţa 
între viaţă şi moarte”, explică 
fostul deputat Monica Iacob 
Ridzi. 
 
Aceasta, arată în continuare 
că: „graţierea este singura 
şansă pe care o am, să fiu 
alături de Maria şi Andrei, 
îngerii cu care viaţa mea a fost 
binecuvantată, în lupta lor cu 
afecţiuni care mă obligă la 
supraveghere strictă, având în 
vedere vârsta lor mică. Copiii 
sunt acum în situaţia de a nu 
avea alături niciun părinte, 
aceştia locuind acum în 
Bucureşti, împreună cu bunicii, 
deoarece au nevoie de 
continuarea unor proceduri 
medicale ce nu pot fi efectuate 
în Judeţul Hunedoara. 
Graţierea este singura speranţă 
să-mi pot ajuta copiii să se 
recupereze psihic, după trauma 
despărţirii noastre bruşte. 

Cererea mea de graţiere este 
strigătul de disperare al unei 
mame grav bolnave, care 
trăieşte alături de copiii şi 
familia ei o dramă greu de 
descris în cuvinte. Este ţipătul 
şi plânsul unor copii mici si 
bolnavi, nevinovaţi, profund 
afectaţi de faptul că mama lor a 
fost luată brusc de lângă ei. 
Acceptarea, din motive 
umanitare, a cererii de graţiere 
reprezintă pentru mine, in acest 
moment, singura şansa la 
viaţă”. 
 
În fine, Monica Iacob Ridzi 
precizează în postarea făcută 
pe blog că „Omul politic Monica 
Iacob-Ridzi a murit. Mama 
Monica Iacob-Ridzi luptă pentru 
viaţa ei şi a copiilor ei. Şansa 
de a respecta, în libertate, 
recomandările medicilor 
reprezintă pentru mine diferenţa 
între viaţă şi moarte.” 
 

Tiberiu VINŢAN 
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• Deputatul Mircia Muntean riscă 5 ani de 
închisoare pentru că a condus sub influenţa 
alcoolului; 

• Reacţia Preşedinţiei României la cererea de 
graţiere formulată de Monica Iacob Ridzi; 

• Sfârşitul mineritului ucide Valea Jiului; 
• CEH nu disponibilizează personal pentru că nu 

are bani pentru plăţi compensatorii; 
• S-au aprins spiritele la mormântul sfântului 

Ardealului; 
• Donezi sânge şi nu mai plăteşti impozit; 
• Încep disponibilizările la minele neviabile; 
• Recensământul câinilor bate pasul pe loc; 
• O femeie din Uricani s-a sinucis din cauza 

datoriilor; 
• Noua lege a educaţiei reintroduce admiterea la 

liceu; 
• Care sunt ONG-urile care primesc finanţări de la 

Consiliul judeţean în 2015; 
• 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 

“Bucuria culorilor” de  
    Ziua Copilului, la Lupeni 

Şi  în acest an simezele Galeriei de 
Artă "Iosif Tellmann" din Lupeni  s-
au divedit neîncăpătoare pentru 
lucrările artistice realizate de elevii 
de la Litecul Teoretic "Mircea Eliade" 
şi  Şcoala Gimnazială Nr.2 Lupeni, 
sub coordonarea prof.Angelica 
Pîrvu, în  cadrul concursului de arte 
vizuale "Bucuria culorilor" dedicat 
Zilei Internationale a Copilului.  
 
Cele 205 de desene, realizate în 
tehnici diferite, cu o abordare a unor 
teme care te duc dintr-o lume a 
naturii, în cea a poveştilor sau de la 
forme geometrice la portrete se 
reunesc în "Bucuria culorilor", 
sărbătorind astfel  Ziua 
Internaţională a Copilului. 
 
La vernisajul expoziţiei au participat 
cadre didactice, elevi, părinţi, 

membrii ai Asociaţiei Culturale "Iosif  
Tellmann".Au luat cuvântul d-na 
Petronela Baldovin, vicepreşedintă a 
Asociaţiei Culturale ,,Iosif Tellmann’’ 
şi prof.Angelica Pîrvu.  
 
"Tot ce cuprindeţi cu privirea voastră 
limpede, voi copiii redaţi în propriul 
mod de raportare la 
realitate.Lucrările voastre exprimă 
inocenţa, bucuria de a trăi şi 
optimismul , neumbrit de griul 
cotidian.Avem bucuria de a fi alături 
în încercarea voastră de a reda doar 
frumosul şi ne-am dori să ne putem 
molipsi de entuziasmul şi optimismul 
vostru" au fost cuvintele adresate 
elevilor de către  d-na Angelica 
Pîrvu. 
 

Text: Antoneta DUBAN 
Foto: Raluca ION 
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Emoţia adolescentului absolvent trăită la maxim de absolvenţii 
Colegiului “Mihai Viteazu” din Vulcan 
Absolvenții claselor a XII-a de la Colegiul 
Tehnic “Mihai Viteazu” s-au întâlnit, la 
finele săptămînii trecute, în mod festiv, cu 
toată viaţa lor de liceeni... la final de 
Colegiu. Deşi în mod oficial devin 
absolvenţi abia după trecerea cu succes a 
examenului de bacalaureat, încheierea 
festivă a studiilor liceale, profund 
emoţionantă, pune definitiv punct unei 
etape de viaţă minunată, irepetabilă. 
 
Am putut vedea la Vulcan, în eleganta sală 
a Cinematografului “Liceafărul” multe feţe 
cu ochii plini de lacrimi. Elevi, părinţi, 
profesori, reprezentanţi ai administraţiei 
locale, nu s-au sfiit să trăiască acest 
moment vibrant, care a adus deopotrivă pe 
scenă  şi în sală, pe toți frumoşii tineri care 
îşi iau zborul spre viaţa plină de 
necunoscute. Unii au avut parte de mai 
multe aplauze, pentru că activitatea lor 
şcolară a acumulat, şi în acest an, 
performanţe, atât la şcoală, cât şi în viaţa 
de zi cu zi. Indiferent însă dacă au fost 
premiaţi sau nu, emoţia unui astfel de 
moment rămâne nu doar una unică în 
viaţă, dar şi un eveniment cu o încărcătură 
emoţională, sufletească, pe care cine n-a 
avut ocazia să o trăiască, a pierdut cu 
siguranţă enorm. 
 
Cuvintele rostite în cadrul acestui 
eveniment de primarul Vulcanului - 
Gheorghe Ile, de viceprimarul Vulcanului - 

Cristian Merişanu dar şi de 
directorul Colegiului Tehnic Mihai 
Viteazu - prof. Malvine Socaci, 
au uns inimile şi au umezit ochii 
celor prezenşi. Extragem din 
aceste discursuri, pebtru 
dumneavoastră, câteva 
fragmente: 
 
“Veţi pleca la facultăţi, veţi pleca 
poate departe să vă faceţi un 
rost în viaţă. Noi vă aşteptăm 
însă să vă întoarceţi la Vulcan, să 
contribuiţi la dezvoltarea comunităţii 
noastre. Dar indiferent unde veţi alege să 
trăiţi şi să vă dezvoltaţi ca oameni, să nu 
uitaţi că ați fost elevii acestui colegiu”, a 
spus Gheorghe Ile, primarul municipiului 
Vulcan.  
 
“Trăiesc în fiecare an aproape aceeași 
emoţie pe care am avut-o şi eu, ca şi voi, 
atunci când am absolvit liceul. Oriunde am 
mers m-am mândrit că am fost elevul 
acestui liceu. Le mulţumesc încă o dată 
domnilor profesori care m-au pregătit 
pentru viaţă, iar vouă vă doresc succes în 
ceea ce va urma”, a ţinut să aminteasdcă, 
în discurusl său, viceprimarul Cristian 
Merişanu.  
 
“Dragi absolvenţi, să nu permiteți nimănui 
să vă frângă aripile. Vă doresc să fiţi 
suficient de puternici şi conştienţi de ceea 

ce puteţi face, astfel încât să treceţi cu bine 
orice provocare a vieţii. Priviţi orice 
obstacol care apare în viaţa voastră ca pe 
o oportunitate de evoluţie. Trăiţi cu 
demnitate, cu verticalitate. Îndrăzniţi să 
proiectaţi visuri mari, ca şi izbânzile să vă 
fie pe măsură. Noi ( profesorii - n.r.) am 
investit în voi, ca să puteţi visa. Şi am 
investit nu doar timp, am investit 
sentimente, am investit devotament, am 
investit o parte din noi înşine. Purtaţi 
această parte din noi pretutindeni”, a 
transmis într-un discurs plin de emoţie, 
dirtectorul Colegiului “Mihai Viteazu”, prof. 
Malvine Socaci. 
 
Festivitatea absolvenţilor a trecut şi în 
acest an prin emoţionantul moment al 
transmiterii ştafetei cunoaşterii - prin Cheia 
Succesului - de la proaspeţii absolvenţi 
către cei din clasele a XI-a.  

Lucian ISPAS 
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Apa Serv Valea Jiului face paşi mari înainte pentru derularea 
unui nou proiect european de amploare 
Singura companie regională 
care furnizează servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare 
care a încheiat un proiect de 
reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii fără nici un fel de 
probleme tehnice sau financiare 
este Apa Serv Valea Jiului. 
 
Cu o astfel de “carte de vizită” 
echipa managerială a societăţii 
Apa Serv a demarat procedurile 
preliminare pentru accesarea 
unui nou grant financiar, 
necesar derulării de noi 
investiţii în extinderea şi 
modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
din Valea Jiului.  
 
“Practic, suntem primul 
operator de servicii de apă şi 
canalizare din România care 
deja nu doar că are în vedere 
noi investiţii în această direcţie, 
dar deja am trecut de fazele 
iniţiale de discuţii, am contractat 
şi firma de consultanţă şi ne 
aflăm deja într-o etapă înaintată 
de elaborare a documentaţiilor 
tehnice, studiilor de fezabilitate 
etc. În vederea accesării de 
fonduri europene pentru 
execuţia lucrărilor”, ne-a 
declarat Costel Avram, 

directorul general al ASVJ, 
chiar în ziua în care se 
pregătea, împreună cu întreaga 
echipă managerială, să plece la 
Bucureşti, pentru o nouă etapă 
de discuţii pe acest subiect la 
Ministerul Mediului.  
 
Potrivit managerului general al 
Apa Serv Valea Jiului, noul 
proiect european este estimat 
la o valoare totală de 67 
milioane de euro. Cu aceşti 
bani, se preconizează 
realizarea unor investiţii în 
sistemul de alimentare cu apă 
potabilă şi canalizare din Valea 
Jiului, după cum urmează: 
- reabilitarea reţelelor de 
canalizare menajeră pe o 
lungime totală de 44 de 
kilometri, în localităţile Petrila, 
Petroşani, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni şi Uricani); 
- reabilitarea unui număr de 3 
surse de apă, respectiv 
captările de la Jieţ, Polatişte şi 
Izvoru;  
- reabilitarea magistralei de 
aducţiune a apei potabile Valea 
de Peşti - Petroşani pe o 
lungime de circa 26 kilometri; 
- reabilitarea staţiilor de tratare 
a apei potabile Taia şi 
Zănoaga; 

- reabilitarea unor reţele de 
distribuţie a apei potabile din 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni, 
Uricani pe o lungime totală de 
circa 64 de kilometri. 
 
“Dacă toate procedurile decurg 
conform graficului pe care noi  
l-am stabilit împreună cu 
consultantul nostru, eu cred că 
până la finele acestui an vom 
reuşi deja să avem finalizate şi 
câteva licitaţii pentru execuţia 
efectivă a lucrărilor din cadrul 

acestui proiect”, precizează 
Costel Avram. Acesta spune 
că, prioritate la începerea 
investiţiilor pe noul proiect vor 
avea locuitorii din zona de vest 
a Văii Jiului, mai ales cei de la 
Cîmpu lui Neag, Uricani şi 
Lupeni, care nu au fost cuprinşi 
în prima etapă a proiectului 
privind modernizarea 
infrastructurii de apă potabilă şi 
canalizare din Valea Jiului. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Tradiţii şi folclor autentic la 
Nedeia Paroşeană 

Duminica Rusaliilor i-a 
strâns pe momârlanii din 
Paroşeni laolaltă, pe platoul 
Căminului Cultural, la  
Nedeia organizată de 
Primărie şi Consiliu Local. 
 
Tradiţia locului a fost şi de 
această dată respectată în 
totalitate. Momârlanii şi-au 
răsfăţat oaspeţii cu bunătăţi 
făcute special pentru acestă 
zi. Muzica şi dansul au fost 
la ele acasă, iar vremea a 
ţinut cu toţi cei prezenţi 
pentru câteva ore la 
frumoasa Nedeie Paroşană. 

“Noi la Vulcan, acordăm o 
mare atenţie tradiţiilor, 
despre care cred că 
reprezintă una dintre cele 
mai importante repere ale 
comunităţii, o “zestre” a 
oamenilor care trăiesc pe 
aceste meleaguri. Este o 
mare bucurie pentru mine şi 
pentru cei mai mulţi dintre 
cetăţeni, când vedem că 
portul popular, cântecul şi 
jocul momârlănesc sunt atât 
de apreciate, de cei tineri şi 
vârstnici, deopotrivă”, spune 
primarul Gheorghe Ile. 

Lucian ISPAS 
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Militarii rezervişti au fost 
sărbătoriţi de PSD la 

Petroşani 

Municipiul Petroşani, partener în 
Europa comunităţilor locale înfrăţite 
Municipalitatea din Petroşani şi-a 
dat acordul pentru a fi parte a unui 
nou proiect european, derulat în 
parteneriat cu oraşul înfrăţit 
Varpalota din Ungaria.  
 
Proiectul, intitulat “Institutiile 
europene şi protecţia mediului”, 
ale cărei activităţi sunt finanţate 
din fonduri ale Uniunii Europene, 
are drept aplicant principal 
municipalitatea din Varpalota, 
căreia pe lângă municipiul 
Petroşani, i-au subscris în calitate 
de parteneri, reprezentanţi ai 
autorităţilor locale din oraşele 
Psary (Polonia), Ilok (Croaţia) şi 
Porto San Giorgio (Italia). 
 
În cadrul acestui proiect, care va 
avea loc în perioada 16-21 august 

2015 la Varpalota (Ungaria), un 
grup de circa 26-30 de 
reprezentanţi ai municipiului 
Petroşani, de la Şcoala Sportivă, 
Asociaţia Casa Pro Urbis, 
Asociaţia Umanitară Carbo 
Gremium şi o formaţie de dansuri 
populare.  
 

Lucian ISPAS 

Cadrele militare aflate în 
rezervă au avut parte de un 
eveniment festiv, oferit de 
Oragnizaţiile TSD şi PSD ale 
Municipiului Petroşani. 
Evenimentul, organizat în 
cinstea celor care au servit 
patria, se află la ediţia cu 
numărul doi. 
 
La această sărbătoare au fost 
invitate să participe toate 
cadrele militare, în rezervă, 
din zona Văii Jiului, iar multe 
au şi dat curs invitaţiei. În 
sală, alături de ei, au onorat 
cu prezenţa şi importante 
personalităţi ale Văii Jiului, 
printre care domnii Radu 
Sorin – prof universitar, 
Nicolae Florin-viceprimarul 
Municipiului Petroşani şi 
Gheorghe Ile- primarul 
Municipiului Vulcan, prezent la 
eveniment, de această dată, 
în calitate de cadru militar în 
rezervă. 
 
De asemenea, evenimentul a 
marcat şi aniversarea a 90 de 
ani de la înfiinţarea Societăţii 
Ofiţerilor în Rezervă, iar în 
cinstea acestei onorabile 
vârste rezerviştii au fost 
răsplătiţi cu diplome, prin care 
li se recunosc meritele şi le 
sunt apreciate eforturile 
depuse în slujba patriei şi, nu 
în ultimul rând, cu o plachetă 
care va sta în vitrina Asociaţiei 
Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere Valea Jiului, 
plachetă care le va aminti de 
evenimentul organizat în 
cinstea lor. „Întâlnirea cu 
ofiţerii în rezervă a fost o 
bucurie reciprocă. Cauza 
militară este una demnă, iar 
respectul şi reciprocitatea s-
au remarcat în ambele părţi 
prin schimburile de mesaje 
pline de recunoştinţă”  a 

declarat Ioan Rus – 
preşedintele PSD 
Petroşani. 
 
“Interesul tinerilor este în 
creştere fată de ceea ce 
înseamnă trecutul istoric 
al României, iar asta o 

dovedeşte prezenţa lor în 
număr atât de mare astăzi, 
aici”, a declarat şi Mariana 
Popa – unul dintre 
organizatorii evenimentului. 
 
Întâlnirea cu istoria reprezintă 
nu doar un moment de 
bucurie, ci şi unul de amintire 
a faptelor de vitejie săvârşite 
de eroi care şi-au dat viaţa 
pentru ţară, fapte ale unor 
oameni pentru care cauza 
naţională a fost mai presus de 
orice. “Este o mândrie faptul 
că am reuşit să-i aducem, aici 
pentru al doilea an consecutiv 
şi să-i sărbătorim de Ziua 
Rezervistului Militar, pe o 
mică parte din cei care au fost 
conducători mai mari sau mai 
mici ai armatei române. 
Încercăm ca în fiecare an să-i 
sărbătorim, încercăm ca 
împreună cu ei să aducem un 
pios omagiu celor care şi-au 
jerfit viaţa pe câmpurile de 
luptă şi nu numai. Sunt, dintre 
ei, oameni care şi-au pierdut 
viaţa în subteranele Văii Jiului, 
pentru aceştia ne rugăm ca 
Dumnezeu să-i odihnească în 
pace, iar celor care sunt în 
viaţă le dorim multă sănătate, 
fericire, alături de familie şi cei 
dragi lor.” a declarat, la 
râîndul său, consilierul local 
Costel Postolache. 
 
Eroi au fost, eroi sunt încă. 
Ţara, noi , le vom mulţumi în 
veci pentru jertfa depusă în 
vederea atingerii cauzei 
naţionale. Dincolo de 
momentele grele pe care le 
traversează Valea Jiului în 
aceste zile, istoria ne obligă 
să nu-i uităm pe cei care au 
vegheat la liniştea noastră, a 
tuturor românilor. 
 

Iulian OPRIŞ 

Grad de încredere ridicat pentru 
Universitatea  din Petroşani 
Ectorul Universităţii din Petroşani, 
prof.univ.dr.ing. Aron Poantă a prezentat, la 
începutul acestei săptămâni, rezultatul evaluării 
instituţionale a instituţiei de învăţământ superior 
de la Petroşani.  
 
Astfel, potrivit acestuia, autoritatea de evaluare 
calitativă a învăţământului superior din România 
ARACIS a acordat Universităţii din Petroşani 
calificativul maxim de încredere (Grad de 
Încredere Ridicat). Acest lucru atestă calitatea 
actului educaţional, dar şi baza tehnico-
materială şi resursa umană de la Universitatea 
din Petroşani. (L.A.) 
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DIVERTISMENT 

Când spunem ciocolată ne 
gândim la pătrăţelele delicioase 
din pudră de cacao, simple sau 
cu diverse arome. Totuşi vreo 
două sute şi mai bine de ani, 
ciocolata a însemnat pentru 
consumatori o băutură caldă, 
uşor amăruie.  
 
Adevărata revoluţie în istoria 
ciocolatei s-a produs în secolul al 
XIX-lea, mai precis în anul 1847, 
când o companie engleză a creat 
un proces tehnologic de solidi-
fiere a ciocolatei. Suedezul 
Daniel Peter a adăugat doi ani 
mai târziu un nou ingredient, 
laptele. Problema temperaturii de 
topire a ciocolatei, care trebuia 
să fie mai mică decât cea a 
corpului uman, a fost şi ea 
rezolvată. De acum ciocolata, 
aşa cum o ştim noi, avea cale 

liberă. 
 
Noile tehnologii au făcut din 
ciocolată un produs accesibil 
oricui. Tot acum pudra de cacao 
a început să fie folosită în pati-
serie şi la prepararea prăjiturilor. 
De şi mai mult succes s-a 
bucurat ciocolata când armata a 
fost cea care a realizat involuntar 
cea mai mare campanie 
publicitară. Regina Victoria a 
trimis batoane de ciocolată 
soldaţilor ei drept cadou de 
Crăciun, iar din acel moment 
consumul de ciocolată a crescut 
vertiginos. În timpul Primului 
Război Mondial, la modă a fost 
consumul masiv de bomboane 
de ciocolată, care ofereau nu 
numai o stare de bine ci şi multă 
energie.  
Ciocolata, dulcele cel mai apre-

ciat din lume are ca orice dulce 
beneficii şi dezavantaje.  
Consumul de ciocolată induce o 
stare de bine, ajută memoria şi 
este o puternică sursă de  
antioxidanţi reducând efectele 
nocive ale radicalilor liberi. Cioco-
lata amăruie, cu un conţinut de 
70-80% cacao este cea mai 
bogată în flavonoizi, ciocolata cu 
lapte conţinând mai puţini antioxi-
danţi şi mai mult zahăr. 

Studii recente au demonstrate că 
ciocolata amăruie, consumată în 
cantităţi moderate zilnic, reduce 
tensiunea arterială, scade riscul 
de infarct şi procesele inflamatorii 
din organism. Chiar şi cei cu 
probleme ale pielii (acnee) pot 
consuma o cantitate redusă de 
ciocolată amăruie, de bună cali-
tate. 
 

Poftă bună la...ciocolată! 

 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
La examen. Profesorul către student: 
- De ce eşti aşa nervos? Ţi-e frică de 
întrebările mele? 
- Nu, dom' profesor; mi-e frica de 
răspunsurile mele!  
*** 
La anchetă: 
- Domnule poliţist, nu ştiu dacă 
acuzaţiile soţului meu sunt corecte. De 
ce atunci când Tom îl loveşte pe Jerry 
cu o tigaie toată lumea rânde şi spune 
că e umor, dar dacă eu îl lovesc pe soţul 
meu cu o tigaie Dry Cooker în cap, 
dumnevoastră spuneţi că e tentativă de 
omor?  
*** 
La doctor: 
- Şi de când spuneţi, stimată doamnă, 
că sunteţi căsătorită ? 
-  De mai bine de doi ani, domnule doc-
tor. 
- Şi cum se face, atunci, de încă mai 
sunteţi virgină ? 
- Apoi, domnule doctor, soţul meu e poli-
tician. Şi ştiţi cum sunt politicienii. Numai 

promisiuni… promisiuni… promisiuni... 
*** 
Între soţi: 
- Auzi dragă, am fost la ghicitoare şi mi-
a spus că nu mă mai iubeşti!  
- Dar de ce dai banii pe prostii? Asta 
puteam să-ţi spun şi eu! Gratis…  
*** 
Un BMW opreşte lângă un cerşetor, la 
un colţ de stradă. Şofeul deschide 
discuţia: 
- Dacă-ti dau bani, te duci la femei? 
intreaba el. 
- Vai de mine, zice cersetorul, cum să 
fac una ca asta? 
- Îţi cumperi băutura? 
- Nici vorbă. 
- Ţigări ? 
- Domnule, sunt om serios, zice 
cerşetorul. 
- Bine, atunci suie în masină, să te duc 
acasă la mine. Vreau să-i arat nevestei 
mele cum ajunge unul care nu bea, nu 
fumează şi nu merge la femei.  
*** 

Vorbe cu... schepsis 

“Dacă nu cunoşti 
prostul, nu preţuieşti 

înţeleptul.” 

de Gheorghe Niculescu 

Înţelepciune 

CIOCOLATA,  
DULCELE FĂRĂ EGAL 
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

Copii din Vulcan şi Aninoasa au făcut 
artă din deşeuri reciclabile 
Peste 350 de copii de clasa a III-a de 
la şcolile din Vulcan şi Aninoasa au 
participat anul acesta, la cea de-a V-
a ediţie a proiectului educaţional “ne 
învaţă şcoala să colectăm selectiv”. 
Aceştia au demonstrat, la finalul celor  
12 săptămâni, că ştiu nu doar cum se 
colectează deşeurile reciclabile, dar 
şi cum acestea se pot transforma, cu 
puţină imaginaţie şi ceva mai mult 
talent, în adevărate opere de artă.  
 
“Am văzut la Vulcan foarte multe 
lucruri inedite, confecţionate din 
deşeuri reciclabile de elevii. Constat 
că mesajul colectării selective a ajuns 
atât la cei mici, cât şi la familiile lor, 
lucru benefic pentru municipiul 
Vulcan, pentru că treptat vom începe 
să trăim într-un oraş mai curat. 
Obiectivul principal al acestui proiect 
educaţional a constat tocmai în 
educaţia ecologică în rândul 
segmentului tânăr şi implicarea 
acestora, sub coordonarea 
profesorilor, în astfel de programe 
care îi determină pe elevi să fie 
responsabili”, a declarat Cristian 
Merişanu, viceprimarul municipiului 
Vulcan. 
 
Despre raţiunile care au determinat 
iniţierea acestui proiect, dar şi despre 
succesul pe care-l are în comunitate, 
ne-a vorbit şi directorul general al 
Pregoterm Vulcan, Marius Danci.  
“Derulăm deja de 5 ani acest proiect, 
în parteneriat cu Primăria Vulcan, 
Primăria Aninoasa şi Ecorom 
Ambalaje Bucureşti. El este este 
curpins în aria curriculară a clasei a 
treia la materia „Cunoaşterea 
Mediului” şi presupune 6 lecţii de 
educaţie ecologică desfăşurate timp 
de 12 săptămâni. Importanța acestui 
proiect în educaţia copiilor şi a 
populaţiei este evidentă. Toată lumea 
ştie că  cei care dau un exemplu 
adulţilor în ceea ce privește 
colectarea selectivă sunt copiii iar 
astfel, prin exempul lor, fiecare 
familie cunoaşte şi începe să aplice 
un mod corect de selectare a 
deşeurilor. Copiii au primit cu 
entuziasm acest program şi anul 
acesta, au demonstrat că înţeleag 
atât modul  tehnic în care se face 
reciclarea, unde şi cum ajung 
materialele reciclate de ei, dar mai 
ales necesitatea acestui mod 

european de depunere a deşeurilor 
casnice”, spune directorul Pregoterm 
Vulcan, Marius Danci.  
 
La final, cele câteva sute de machete 
realizate din deşeuri reciclabile de 
copiii participanţi la acest proiect şi 
prezentate chiar în hala care în care 
funcţionează staţia de sortare a 
deşeurilor din municipiul Vulcan au 
fost jurizate, iar cele mai bune creaţii 
au fost răsplătite cu premii. Anul 
acesta, cele mai bune şcoli s-au 
dovedit a fi Şcoala gimnmazială nr. 6 
Vulcan, Şcoala “Theodora Lucaciu” 
din Vulcan şi Şcoala “Sfânta Varvara” 
din Aninoasa.  
 
Drept recompensă pentru 
participarea la proiect şi pentru 
implicare, toţi elevii au fost premiaţi 
de către Pregoterm Vulcan, iniţiatorul 
acestui inedit proiect educaţional, cu 
premii originale, constând din 
rechizite făcute chiar din materialele 
reciclabile. 
 

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 

In Memoriam: 
Prof.univ.dr.ec. GHEORGHE ANA 

Doamna prof. Vera Ana 
este cea a ne-a readus 
în memorie faptul că, în 
aceste zile, se împlineşte 
un an de la trecerea în 
eternitate a celui a fost 
un om remarcabil al Văii 
Jiului, prof.univ.dr.ec. 
Gheorghe Ana.  
 
Personalitate 
incontestabilă a Văii 
Jiului, dascăl eminent, 
economist de prim rang, 
parlamentar şi om politic 
devotat comunităţii şi ţării 
sale, Gheorghe Ana a 
lăsat în urmă o serie de 
realizări exemplare în 
domeniul economic, 
social şi politic, despre 
care, din modestie, a 
vorbit prea puţin în timpul 
vieţii sale. Cei care au 
avut onoarea şi bucuria 
de a-l cunoaşte, îi 
păstrează nu doar o 
frumoasă amintire, ci şi 
un binemeritat respect 
care trece dincolo de 

barierele timpului.  
Sâmbără, 6 iunie 2015, 
este ceasul primei 
comemorări a celui care 
a fost Gheorghe Ana. 
Cei care doresc să fie 
alături de familie la 
rugăciunea în memoria 
acestuia, sunt bineveniţi, 
de la orele 12,00 la 
Biserica “Sfânta Treime” 
din municipiul Petroşani 
la slujba de pomenire. 
 
Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! 


