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2 ACTUALITATE 

Alegerile desfăşurate, în aceste 
zile, la organizaţiile locale ale PSD 
uricani au confirmat că lupta pentru 
supremaţie politică este în 
continuare una acerbă şi la nivelul 
Văii Jiului. În acest context, rămâne 
un gest fără precedent decizia 
liderului PSD Uricani, Dănuţ 
Buhăescu de a renunţa la funcţia 
de preşedinte al organizaţiei locale 
a PSD, în favoarea colegului său 
Corneliu Braia. 
Gestul lui Dănuţ Buhăescu, motivat 
de dorinţa sa de a se implica mai 
mult în problemele localităţii al cărei 
primar este şi de a-şi transfera 
responsabilităţile de ordin politic, 
sunt nu doar onorante pentru 
primarul din Uricani, ci-i conferă, 
după părerea noastră, dreptul 
incontestabil la titlul de Premiant al 
săptămânii. 

Dănuţ BUIHĂESCU 
Primarul oraşului Uricani 

Apa Serv e primul operator din 
România care a finalizat aplicaţia 
pentru accesarea de noi fonduri 
europene 
Reprezentanţii Apa Serv 
Valea Jiului au avut, 
săptămâna trecută la 
Bucureşti, ultima rundă de 
discuţii preliminare, înaintea 
depunerii oficiale a aplicaţiei 
privind accesarea de fonduri 
europene nerambursabile 
pentru derularea de noi 
investiţii în reabilitarea, 
modernizarea şi extinderea 
reţelelor de alimentare cu 
apă potabilă şi canalizare din 
Valea Jiului.  
 
Întreaga echipă managerială 
a SC Apa Serv Valea Jiului a 
participat la întâlnirea de la 
Ministerul Fondurilor 
Europene, împreună cu 
reprezentanţi ai autorităţii 
POS Mediu, ai specialiştilor 
Jaspers şi ai consultantului 
angajat de Apa Serv 
(Halcrow). Operatorul 
regional al serviciilor de 
alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare din Valea Jiului 
este primul din România care 
a finalizat deja aplicaţia de 
finanţare pentru acest nou 
proiect, în valoare de 91 de 
milioane de euro (fără TVA), 
aceasta fiind pregătită pentru 
trimiterea la Bruxelles, în 
vederea aprobării fondurilor.  
 
“Concluzia discuţiilor de la 
Bucureşti este aceea că 
aplicaţia noastră este 
conformă cu toate cerinţele 
impuse de organismele 
financiare europene, Apa 
Serv Valea Jiului fiind primul 
operator din România care a 
finalizat această etapă 
premergătoare obţinerii 
finanţării şi, mai mult ca 
sigur, vom fi primul operator 
de servicii de apă şi 
canalizare care va începe 
lucrările de modernizare în 
baza noului program derulat, 
în acest sens, de Uniunea 
Europeană. Vorbim aici 
despre un succes al 
întregului colectiv al SC Apa 
Serv şi vreau, pe această 
cale, să le mulţumesc tuturor 
colegilor mei pentru efortul 

uriaş pe care, împreună cu 
consultantul nostru, l-au 
depus pentru a obţine acest 
succes”, apreciază Costel 
Avram, directorul general al 
Apa Serv.  
 
Având în vedere concluziile 
favorabile ale ultimelor 
discuţii preliminare privind 
aplicaţia de finanţare prin 
care Apa Serv Valea Jiului 
poate obţine 91 de milioane 
de euro (fără TVA) pentru 
modernizarea infrastructurii 
de apă şi canalizare care va 
ridica gradul de accesibilitate 
la servicii de acest tip la 
standarde europene pentru 
circa 98% din populaţia Văii 
Jiului, putem concluziona că 
optimismul directorului 
general Costel Avram, care 
estimează că primele lucrări 
vor începe deja din acest an, 
nu este unul exagerat. “Dacă 
lucrurile vor decurge în mod 
normal, cred că vom obţine 
în scurt timp aprobarea 
proiectului, vom putea lansa 
şi primele licitaţii şi am 
încredere că primele lucrări 
ar putea începe încă din 
acest an, aşa cum am 
promis, mai întâi la Câmpu 
lui Neag şi Uricani, apoi 
peste tot unde mai sunt 
necesare”, explică Avram.  
 
Important este de precizat şi 
faptul că, deşi valoarea 
acestui proiect nu implică şi 
analizarea lui în organismele 
centrale ale Comisiei 
Europene,  proiectul Apa 
Serv va fi transmis totuşi la 
Bruxelles pentru aprobare. 
 

 
Tiberiu VINŢAN 

Primăriile din Vale îşi unesc forţele 
pentru a promova împreună 

potenţialul economic al regiunii 
Agenţia de 
Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) 
Valea Jiului Poli de 
Creştere, aceasta 
este denumirea noii 
asociaţii constituite 
de către autorităţile 
publice locale din 
Valea Jiului prin care 
urmează a fi derulate 
proiecte de 
dezvoltare capabile 
să atragă fonduri şi 
capitaluri generatoare 
de poli de creştere 
economică.  
 
Zilele trecute, 
primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi, iniţiatorul 
acestui proiect, a 
anunţat că actul 
constitutiv al 
asociaţiei a fost 
finalizat iar, în cel mai 
scurt timp, acesta va 
putea fi aprobat de 

toate administraţiile 
locale din Valea Jiului 
care au aderat la 
acest proiect. 
 
Tiberiu Iacob Ridzi 
este de părere că, 
prin acest instrument, 
comunitatea locală 
din Valea Jiului va 
putea acţiona în mod 
unitar şi eficient 
pentru valorificarea 
potenţialului 
economic local, 
pentru identificarea 
de surse de finanţare 
interne şi externe, 
pentru atragerea de 
investiţii şi capital în 
regiunea Văii Jiului, 

pentru promovarea 
imaginii zonei şi 
dezvoltarea de 
capacităţi economice 
şi sociale capabile să 
susţină dezvoltarea 
Văii Jiului în condiţiile 
restrângerii 
activităţilor din minerit 
şi energie.  
 
Primele obiective 
clare în această 
direcţie vor fi stabilite 
imediat după 
finalizarea 
documentelor de 
constituire a ADI Poli 
de Creştere Valea 
Jiului. 

Tiberiu VINŢAN 



3 POLITICA 

PSD Petroşani merge 
înainte cu echipa  

Rus-Postolache 
Conferinţa organizaţiei PSD Petroşani a 
consemnat reconfirmarea în funcţia de 
preşedinte a lui Ioan Rus. Acesta a obţinut o 
majoritate absolută la votul pentru funcţia de 
preşedinte al organizaţiei PSD Petroşani. 
 
Nu la fel au stat lucrurile în ceea ce priveşte 
desemnarea noului preşedinte executiv al 
social-democraţilor din Petroşani. Funcţia a 
fost disputată aprig de către consilierul local 
Costel Postolache şi de către Dacian 
Ciodaru, acesta din urmă fiind susţinut de 
întreaga "artilerie grea" a organizaţiei 
judeţene Hunedoara a PSD. La final însă, 
delegaţii la conferinţa PSD Petroşani au 
înclinat balanţa, chiar dacă doar cu o 
diferenţă de 4 voturi, în favoarea fostului lider 
sindical Costel Postolache.  
 
Pentru Dacian Ciodaru înfrângerea este cu 
atât mai grea cu cât, din dorinţa de a trece 
peste câteva etape esenţiale în cariera 
politică, a reuşit să irite aproape întreaga 
"coloană vertebrală" a liderilor PSD de la 
organizaţia din Petroşani care, în mod cert, 
nu-i vor rămîne, în noile condiţii, "datori".  
 

Tiberiu VINŢAN 

Echipa Ile - Merişanu a preluat conducerea 
şi la PSD Vulcan 
Peste 500 de delegaţi social-
democraţi din organizaţia locală 
Vulcan au participal, la finele 
săptămânii trecute la conferinţa 
PSD în care au fost aleşi noii 
lideri ai organizaţiei. Spre 
deosebire de majoritatea 
celorlalte localităţi din Valea 
Jiului, unde nu a fost necesară 
decât o confirmare în funcţie a 
celor aflaţi deja pe funcţiile de conducere 
în partid, la Vulcan două tabere construite 
în jurul în jurul preşedintelui în exerciţiu, 
Marian Coltescu, respectiv în jurul 
primarului Gheorghe Ile şi-au disputat 
funcţiile de lideri ai organizaţiei PSD 
Vulcan. 
 
După câteva ore de dezbateri, în care cei 
doi candidaţi au încercat să-şi prezinte cât 
mai bine argumentele în faţa social-
democraţilor din Vulcan, primarul 
Gheorghe Ile a câştigat bătălia politică 
internă învingându-l pe omul de afaceri 
Marian Coltescu. Ile a câştigat cea mai 
disputată organizaţie politică a social 
democraţilor din Valea Jiului cu o 
diferentă de 17 voturi, care-i asigură însă 
şefia PSD Vulcan.  
 
Şi adjunctul său de la primarie, 
viceprimarul Cristian Merişanu a câştigat 
o importantă poziţie politică la alegerile de 
vineri de la Vulcan, acesta fiind ales în 
funcţia de preşedinte executiv al PSD 
Vulcan. El a câştigat această funcţie 
învingându-l la vot pe directorul  
Societatăţii de Închideri de Mine, ing. 
Aurel Anghel.  
 

„Le mulţumesc colegilor din PSD care  
mi-au acordat această încredere şi vreau 
să-i asigur pe toţi colegii că voi fi un 
preşedinte al tuturor social-democraţilor, 
aşa cum sunt un primar al tuturor 
locuitorilor din municipiul Vulcan. Sunt 
conştient, în egală măsură, de faptul că 
preiau conducerea PSD într-un moment 
dificil pentru Valea Jiului, în contextul 
problemelor din sectorul minier. În acelaşi 
timp însă, vreau să vă asigur că, în noua 
mea calitate de om politic, voi milita 
pentru ca problemele Vulcanului şi ale 
Văii Jiului să fie cunoscute de cei în 
puterea cărora stă decizia de a susţine 
Valea Jiului în acelaşi fel în care Valea 
Jiului şi-a demonstrat, de atîtea ori, 
susţinerea pentru liderii poltici de la 
Bucureşti”, a declarat Gheorghe Ile, 
preşedintele PSD Vulcan.  
 
La rândul său, Cristian Merişanu, noul 
preşedinte al PSD Vulcan apreciază că: 
“am fost o echipă puternică şi vom 
rămâne la fel, doar împreună ! Am crescut 
odată cu partidul şi promit că şi imaginea 
dar şi forţa PSD Vulcan vor creşte în 
viitor. Vă mulţumesc pentru încredere !” 
 

Tiberiu VINŢAN 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com Relaţii la telefon 0722-807.221 
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Ziua Mediului a fost marcată la Petroşani pe biciclele 
În mod tradiţional, Ziua 
Mondială a Mediului, 
consemnează la Petroşani o 
serie de activităţi de 
conştientizare a rolului pe care 
trebuie să-l aibă respectul faţă 
de mediu în rândul oamenilor. 
Ani de-a rândul, 
responsabilitatea acestor 
activităţi a revenit Asociaţiei Pro 
Parâng (preşedinte Cazimir 
Radvanski), unul dintre cei mai 
activi promotori ai turismului, ai 
naturii şi dragostei faţă de 
mediul înconjurător din Valea 
Jiului.  Anul acesta, la 
activităţile organizate de 
Asociaţia Pro Parâng cu ocazia 
Zilei Mondiale a Mediului li s-au 
raliat şi Asociaţia Casa pro 
Urbis (preşedinte Eduard 
Wersanski) dar şi Primăria şi 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani. 
 
Iubitorii mediului din acest oraş 
au fost invitaţi la o plimbare cu 
bicicletele prin centrul oraşului. 
În fruntea coloanei de bicilişti 
care a invadat Centrul civic s-a 
aflat chiar primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi. 
„Cu toţii avem nevoie să facem 

mişcare pentru a ne menţine 
sănătatea trupească şi 
sufletească. Este important să 
ştim că putem face mişcare 
într-un mediu nepoluat. Suntem 
din acest punct de vedere 
binecuvântaţi să trăim într-o 
zonă montană, cu aer curat şi 
cu un grad mic de poluare 
urbană. Mă bucur să văd că 
numărul tinerilor care practică 
mersul pe bicicletă este destul 
de mare. Probabil că într-un 
viitor nu foarte îndepărtat acest 
mod de a ne deplasa va câştiga 
din ce în ce mai mulţi adepţi. 

Mulţumesc tuturor bicicliştilor cu 
care am parcurs astăzi centrul 
civic. Mersul pe bicicletă este 
dătător de sănătate şi  
bună-dispoziţie”, a declarat 
Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Primarul Petroşaniului a mai 
spus că va lua în calcul, încă 
din acest an, propunerea 
bicicliştilor din Petroşani şi va 
căuta soluţia prin care, în 
municipiul Petroşani, să fie 
extinsă suprafaţa pistelor 
pentru circulaţia pe biciclete.  

Legea grupelor de muncă a fost adoptată de Parlament 
Veste bună pentru 
pensionarii din minerit: 
Camera Deputaţilor a 
adoptat Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii Pentru 
egalitate de tratament, 
propunerea legislativă 
prevede modificarea 
articolelor 55 şi 158 din 
Legea nr. 263/2010 astfel 
încât, de reducerea 
vârstei standard de 
pensionare, să 
beneficieze şi persoanele 
care au desfăşurat 
activităţi încadrate în 
grupa I de muncă pe o 
perioadă mai mică de 6 
ani.  
 
De asemenea, se 
reglementează ca 
perioadele de vechime în 

muncă realizate până la 
data de 1 ianuarie 2001 în 
grupa I de muncă, în 
condiţii speciale şi în alte 
condiţii de muncă, mai 
mici de 2 ani, să continue 
stagiu de cotizare în 
condiţii deosebite, în 
vederea reducerii 
vârstelor standard de 
pensionare. 
 
Senatorul de Valea Jiului, 

Haralambie Vochiţoiu, cel 
care ne-a transmis acestă 
informaţie, mai precizează 
faptul că proiectul de 
Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice a 
fost adoptat şi de Senat, 
încă din 25 februarie a.c. 
 

 
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 ! 

Corneliu Braia este noul preşedinte 
al PSD Uricani 

Conferinţa organizaţiei locale a PSD 
Uricani l-a validat vineri, în funcţia de 
preşedinte, pe viceprimarul oraşului 
Uricani, Corneliu Braia.  
 
Braia a fost propus pentru funcţia de 
lider al PSD Uricani chiar de către 
primarul Dănuţ Buhăescu, fostul 
preşedinte al organizaţiei policie a 
social-democraţilor din oraşul Uricani. 
Acesta a renunţat la funcţia de 
preşedinte al PSD Uricani încă de la 
începutul acestui an, consimţind că 
„datoria unui primar este să se ocupe 
mai mult de treburile oraşului şi mai 
puţin de activitatea politică”.  
 
Decizia luată în unanimitate de către 
delegaţii PSD Uricani marchează, în 

opinia noului preşedinte, consolidarea 
echipei politice social-democrate din 
Uricani. „Este o mare onoare pentru 
mine votul în unanimitate pe care  
l-am primit de la colegi astăzi. În 
acelaşi timp, ştiu că el mă obligă 
odată în plus în atingerea obiectivului 
pe care, împreună cu domnul primar 
Buhăescu şi cu întreaga echipă, l-am 
hotărât în cadrul Conferinţei. Ţelul 
nostru este nu doar câştigarea 
alegerilor din 2016 ci, în primul rând, 
creşterea gradului de comfort al 
cetăţenilor şi modernizarea oraşului 
Uricani”, ne-a declarat Corneliu Braia, 
preşedintele PSD Uricani.  
 
 

Tiberiu VINŢAN 

UNPR nu comentează scandalul Ponta dar rămâne 
fidel actualului Guvern 
România are nevoie de continuitate în 
actul de guvernare, pentru a merge mai 
departe pe drumul de dezvoltare 
economică și de creștere a nivelului de 
trai pe care s-a înscris în ultimii trei ani. 
„Considerăm că este absolut necesar ca România să rămână stabilă politic, aceasta 
fiind condiția esențială a bunăstării pentru toți cetățenii. Iar pentru aceasta este nevoie 
de o guvernare stabilă, care să răspundă în mod adecvat așteptărilor cetățenilor 
privind creșterea nivelului de trai și modernizare a României. Rezultatele guvernării 
sunt bune, recunoscute de partenerii instituţionali din ţară şi din afară şi demonstrate 
prin cei mai recenţi indicatori economici. Așadar, opţiunea noastră a fost şi rămâne 
aceea de a continua guvernarea şi parteneriatul politic corect atât cu premierul Victor 
Ponta, cât şi cu preşedintele Klaus Iohannis, în special în privința proiectelor ce țin de 
siguranța națională și de politică externă”, spune senatorul UNPR Haralambie 
Vochiţoiu. 
 
UNPR respectă independența justiţiei şi nu va comenta decizia DNA privind începerea 
urmăririi penale împotriva lui Victor Ponta. În egală măsură, ca partener corect, 
UNPR, nu va comenta nici modul în care premierul va alege să acționeze în legătură 
cu această situație. UNPR rămâne fidel principiilor sale şi consideră că prioritatea 
tuturor liderilor politici din România este să asigure menţinerea stabilităţii instituţionale 
şi economice. În actualul context de securitate regională, România nu îşi permite paşi 
greşiţi din punct de vedere politic, economic şi social. (L.I.) 
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Petroşaniul îşi completează Strategia de dezvoltare pentru a 
atrage noi fonduri europene 
“Existenţa unui Plan Strategic 
de Dezvoltare pe termen mediu 
şi lung, care să fie adaptat 
nevoilor şi resurselor 
comunităţii noastre, este o 
condiţie obligatorie şi în ceea 
ce priveşte atragerea fondurilor 
europene din actualul exerciţiu 
financiar european”, a declarat 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi, în cadrul 
unei conferinţe de presă.  
 
În acest sens, în luna iunie, vor 
avea loc o serie de consultări 
publice prin intermediul cărora 
autorităţile publice locale 
încearcă să afle chiar de la 
cetăţeni care sunt propunerile 
acestora în ceea ce priveşte 
necesităţile investiţionale din 
anii următori. Propunerile de 
dezvoltare a comunităţii locale 
din Petroşani pot fi înaintate de 
cetăţeni până la data de 30 

iunie, urmând a fi ulterior 
analizate punctual şi, mai apoi, 
validate drept proiecte de 
interes public local şi incluse în 
Planul de Dezvoltare Locală a 
municipiului Petroşani pentru 
perioada 2014-2020.  
 
Mai mult, în aceste zile, 
consilierii locali ai municipiului 
Petroşani vor fi prezenţi în 
cartiere pentru a culege aceste 
informaţii de la cetăţeni. În 
acest scop, Petroşaniul a fost 
împărţit în 5 mari zone de 
acţiune, în care se vor deplasa 
grupuri de consilieri locali. 
Aceste zone de interes sunt: 
Zona 1 - Dărăneşti, Maleia, 
Peştera Bolii; Zona 2 - Maleia, 
Slătinioara, inclusiv partea spre 
masivul Parâng; Zona 3 - 
Colonie, Dâlja mare; Zona 4 - 
Slătinioara, pârâul Staicului, 
inclusiv Dâlja Mică; Zona 5 - 

Pârâul Staicului, intersecţia cu 
Aninoasa, inclusiv Sălătruc. 
 
Odată cu definitivarea 
propunerilor privind 
completarea Strategiei de 
dezvoltare durabilă a 
municipiului Petroşani, noul 
Plan de Dezvoltare Locală va fi 
aprobat de Consiliul local, iar 

documentul va constitui baza 
pentru elaborarea viitoarelor 
proiecte de investiţii pentru care 
autorităţile locale de la 
Petroşani speră să obţină 
importante resurse financiare 
nerambursabile în cadrul 
proiectelor derulate de Uniunea 
Europeană.  

Lucian ISPAS 

Două noi proiecte de infrastructură locală sunt în atenţia autorităţilor 
de la Vulcan în perioada următoare 

La Vulcan, proiectele de 
modernizare a infrastructurii 
publice locale nu se fac după 
ureche, ci urmează cursul unui 
plan bine definit în elaborarea 
căruia autorităţile publice locale 
ţin cont atât de sesizările 
cetăţenilor, cât şi de urgenţa 
lucrărilor care trebuiesc făcute 
şi, bineînţeles, de 
disponibilităţile financiare ale 
Primăriei. 
 
Printr-o astfel de abordare, edilii 
vulcăneni au reuşit, în ultimii ani 

nu doar să facă, pe ici-pe colo, 
cârpeli în asfalt, pe drumuri şi 
trotuare din cartierele oraşului, 
ci să modernizeze “cap-coadă” 
mai multe cartiere în care 
locuitorii nu-şi credeau ochilor 
schimbările realizate. 
Edificatoare sunt, în acest sens, 
lucrările de modernizare a 
infrastructurii (drumuri, trotuare, 
alei, zone verzi etc.) realizate în 
cartierul Dallas, în Centrul 
Vechi, în zona bulevardului şi, 
recent, în Cocoşvar-zona 
Octogon.  

Primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile spune că toate 
aceste investiţii au fost 
abordate cu seriozitate de 
colectivul de specialişti din 
cadrul Primăriei, astfel încât 
lucrările realizate să fie nu doar 
vizibile ci, mai ales, trainice. 
“Sigur că toate aceste investiţii 
costă, şi nu costă puţin. Aşa se 
face că nu putem, din păcate, 
în fiecare an, să intervenim, 
peste tot unde se impun lucrări 
de acest fel. Am preferat însă 
ca, în loc să facem doar 
peticeli, să modernizăm, în 
fiecare an, cel puţin una din 
zonele municipiului Vulcan. Iar 
lucrurile merg, după cum se 
vede, bine, iar peste tot, acolo 
unde deja au fost finalizate 
lucrările, oamenii sunt foarte 
mulţumiţi”, arată primarul 
Gheorghe Ile. 
 
Acesta apreciază că, rând pe 
rând, toate zonele din Vulcan 
vor avea parte de investiţii 

majore în modernizarea 
infrastructurii rutiere, pietonale 
şi estetice. Anul acesta, spre 
exemplu, după finalizarea 
lucrărilor din Cocoşvar, se va 
trece la modernizarea 
cartierului Traian, din spatele 
blocurilor de pe bulevard şi 
până la Şcoala nr. 6. Ile spune 
că, mai mult, se are în vedere şi 
reabilitarea accesului spre 
cartierul Dallas pe cele două 
“trotuare în trepte”. 
 
Tot pentru acest an, Gheorghe 
Ile îşi doreşte începerea unui alt 
proiect major, care vizează 
modernizarea trotuarelor pe 
întreaga lungime a străzii 
Nicolae Titulescu, de la 
Coroieşi şi până sus, la Dincă. 
În paralele, desigur, vor mai fi şi 
alte lucrări în Vulcan, despre 
care vă vom informa cu 
proximitate şi cu regularitate.  
 
 

Tiberiu VINŢAN  
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Atenţie ! Un virus 
periculos care vine 

printr-un SMS va poate 
bloca telefonul mobil 

Potrivit Business Insider, eroarea 
afectează doar o parte dintre 
dispozitivele Apple şi funcţionează 
numai atunci când mesajul este trimis 
între două telefoane iPhone.  
 
Mesajul care cauzează probleme este 
format din următoarele caractere:  
 
 

ffective. Power  ُلُلّصُبُللّصُبرًر
◌ ॣ◌hॣ ◌ ॣ◌ ॣ冗 

 
 
Conform celor afectaţi, în momentul în 
care mesajul este primit, aplicaţia de 
mesagerie a telefonului se blochează 
în mod repetat, iar în unele cazuri, 
poate forţa iPhone-ul să repornească.  
 
O posibilă cauză a acestei erori ar 
consta, conform unora dintre utilizatori, 
în faptul că dispozitivul nu reuşeşte să 
redea corect textul, ceea ce duce la 
ocuparea unui spaţiu de memorie mai 
mare decât în mod obişnuit şi, implicit, 
la blocarea aplicaţiei.  
 
Potrivit Forbes, o variantă pentru 
rezolvarea acestei erori constă în 
primirea unui mesaj nou de pe telefonul 
care a cauzat, iniţial, problema. O altă 
soluţie ar fi trimiterea unui alt mesaj pe 
telefonul afectat, chiar de către 
utilizator, cu ajutorul Siri sau Mac.  

 
Lucian ISPAS 

 * 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; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
 * relaţii publice şi management comunicaţional (inclusiv gestionarea 
situaţiilor de criză); 
 * redactare comunicate şi organizări de conferinţe de presă şi/sau alte 
evenimente publice; 
 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 

Cum (nu) le prieşte căsătoria cetăţenilor 
din Valea Jiului ? 
O interesantă analiză 
statistică, pe care ne-a pus-o 
la dispoziţie Daniel Stepan 
(consilier al senatorului 
Haralambie Vochiţoiu) ne 
prezintă un interesant “tablou 
de familie” al locuitorilor din 
Valea Jiului. Informaţiile au 
fost obţinute în urma 
prelucrării datelor oficiale 
furnizate de către cei de la 
Institutul Naţional de 
Statistică INS privind 
structura populaţiei stabile a 
Văii Jiului în funcţie de starea 
civilă. 
 
Astfel, populația din cele 3 
municipii şi cele 3 orașe ale 
Văii Jiului este structurată, în 
funcţie de starea civilă, după 
cum curmează:  
- 40,02%, (48.322) sunt 

persoane 
necăsătorite; 
- 45,60% 
(55.059) sunt 
căsătorite; 
- 8,48% 
(10.243) sunt 
văduve; 
-  5,87% 
(7.090) sunt 
divorţate; 
 3,93% (4.746) persoane 
trăiesc în uniune 
consensuală. 
 
Ca şi particularităţi, oraşul 
Petrila este unitatea 
administrativ-teritorială cu 
cea mai mare pondere a 
populaţiei cu statut de 
persoane căsătorite 
(46,51%), la polul opus 
aflându-se oraşul Aninoasa 

cu 42,22%. Tot orașul Petrila 
este UAT-ul cu cel mai mic 
procent, atât de persoane 
divorţate (4,84%), cât şi de 
persoane care trăiesc în 
uniune consensuală (2,88%). 
Municipiul Lupeni ocupă 
locul fruntaş doar în ceea ce 
priveşte ponderea 
persoanelor văduve (9,32%), 
în timp ce municipiul 
Petroşani se poate lăuda cu 
procentul persoanelor 
divorţate (6,80%). 
 
Că tot am pomenit de 
Aninoasa, facem precizarea 
că este şi oraşul cu cel mai 
mare procent de persoane 
care nu au dorit să-şi 
unească destinul, dintr-un 
motiv sau altul, în fața 
ofiţerului stării civile (în 
procent de 5,14%). 
 
Dar iată, în tabelul alăturat 
cum stă situaţia familiei, 
negru pe alb, în toate 
localităţile Văii Jiului. 
 

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 

Minerii se tem că pot deveni 
victime ale războiului politic 
Scandalul politic izbucnit 
în România odată cu 
punerea sub acuzaţie a 
premierului Victor Ponta 
într-un nou scandal de 
corupţie pune pe gânduri 
minerii Văii Jiului. 
 
Unii dintre liderii acestora 
cred că noul război 
politic îi va prinde la 
mijloc şi pe salariaţii din 
cadrul Complexului 
Energetic 

Hunedoara. „Unii vor 
spune că nu se mai 
apucă să facă ceva că 
poate pleacă de la 
guvernare, iar ceilalţi vor 
spune că nu pot face 
mare lucru că au stricat 
ceilalţi înaintea lor… 
Dumnezeu cu noi” 
avertizează liderul 
sindical de la mina 
Livezeni, Adrian Jurca. 
 

Lucian ISPAS 

Eurodeputatul Siegfrid 
Mureşan caută soluţii pentru 

minerii disponibilizaţi 

Restructurarea sectorului 
minier din Valea Jiului nu 
este o necunoscută 
pentru membri 
Parlamentului European.  
 
Spre exmplu, într-o 
postare publică făcută pe 
o reţea de socializare 
europarlamentarul român 
Siegfrid Mureşan promite 
sprijin pentru minerii 
disponibilizaţi, prin 
instrumentul fondurilor 

europene. 
 
„225 de mineri din Valea 
Jiului își vor pierde 
locurile de muncă la 1 
iulie. Mă ocup să văd 
dacă îi putem ajuta dintr-
unul din fondurile 
europene. Vă voi ține la 
curent”, a scris 
europarlamentarul 
Siegfrid Mureşan. 
 

Lucian ISPAS 

Agenţie de presă, publicitate 
şi  relaţii publice 
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• Icoana în lemna a Sfintei Varvara din staţiunea 
Straja a plâns; 

• CEH a fost pusă la plată pentru contractele 
comerciale derulate cu girul Ministerului 
Economiei; 

• Guvernul salvează istoria minei Petrila, contra-
cost; 

• Se caută administrator pentru Termocentrala de 
la Paroşeni; 

• FMI nu cere lichidarea, ci rentabilizarea CEH; 
• Angela Stoica a intrat în UNPR şi în Parlament; 
• Încă o lună de aşteptare pentru Monica Iacob 

Ridzi în dosarul privind cererea de suspendare a 
executării pedepsei; 

• Inculpaţii din dosarul DGASPC Hunedoara au fost 
trimişi în judecată; 

• Primăria Petroşani reface din fonduri proprii 
pavajul din centrul civic; 

• Şi-a pătat onoarea pentru... 100 de lei; 
• 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 

Ziarul electronic “Avântul liber.ro” a devenit cel mai 
citit ziar on-line din judeţul Hunedoara 
Cea mai tânăr 
producţie media a 
Exclusiv Media Group, 
cotidianul on-line 
„Avântul Liber.ro” a 
devenit cea mai citită 
publicaţie din judeţul 
Hunedoara.  
 
Potrivit statisticilor 
furnizate de siturile 
independente de 
contorizare on-line a 
audienţelor, în 
săptămâna 25-31 mai 
2015, au fost accesate 
nu mai puţin de 
108.931 de postări de 
pe acest site. 
Comparativ, publicaţia 
on-line Hunedoara 
Liberă.ro a avut 
100.462 de vizite iar 
ediţiile on line ale 
principalelor publicaţii 
din judeţ au înregistrat 
19.363 vizite 
(Mesagerul 
Hunedorean), 18.779 
vizite (Ziarul Văii Jiului), 
16.464 vizite (Ziarul 
Hunedoreanului), 
15.596 vizite (Glasul 
Hunedoarei), 8.829 
vizite (Servus 
Hunedoara). 
 
La bilanţul primelor 6 
luni de la apariţia pe 
piaţa media on-line a 
cotidianului electronic 
„Avântul liber”, 
statisticile confirmă 
faptul că, datorită 

dumneavoastră, 
cititorilor care aţi ales 
să vă luaţi informaţiile 
locale din această 
publicaţie on-line, 
suntem lideri ai presei 
locale din Valea Jiului. 
Nu mai puţin de 
270.000 de vizitatori 
unici au lecturat, în tot 
acest timp peste un 
milion de articole 
publicate pe site.  
 
Zilnic „Avântul liber.ro” 
este vizitat de circa 
5000 de cititori (în 
medie), care citesc, în 
mod constant articolele 
noastre. Alţi 1300 de 
cititori au ales să fie 
abonaţi ai sitului şi  
perste 3500 s-au 
alăturat grupului nostru 
de prieteni de pe 
facebook, solicitând să 

primească atenţionări 
la fiecare articol 
publicat. Iar cifrele sunt 
într-o constantă şi 
continuă creştere. 
 
Mai mult, numai în 
cursul zilei de 2 iunie 
2015 (spre exemplu) 
situl „Avântul Liber.ro” a 
fost vizitat de peste 
15.000 de vizitatori 
unici, care au accesat 
un total de peste 
37.000 de articole. 
 
Practic, statisticile ne 
plasează într-o 
onorantă poziţie de 
lider al presei locale de 
calitate din Valea Jiului 
şi judeţul Hunedoara.  
 
Vă mulţumim pentru 
încredere ! 

Redacţia 
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www.press-media.ro 

La Aninoasa, PSD merge 
mai departe pe mâna lui 
Nicolae Dunca 

Implicarea activă în problemele cotidiene ale oraşului 
Aninoasa, salvarea oraşului de la dezastru şi primele 
suceese notabile înregistrate în fruntea administraţiei 
publice locale de către primarul oraşului Aninoasa, 
Nicolae Dunca sunt tot atâtea motive care au 
determinat delegaţii la Conferinţa organizaţiei PSD 
Aninoasa să-i încredinţeze acestuia şi conducerea 
organizaţiei de partid.  
 
Astfel, la Conferinţa de astăzi a PSD Aninoasa, 
primarul Nicolae Dunca a fost investit, în unanimitate 
de voturi, drept preşedinte al celei mai puternice 
organizaţii politice din oraşul Aninoasa.  
 
„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care astăzi  
m-au creditat cu această onorantă funcţie politică. 
Împreună cu toţi cei care sunt alături de noi şi cu cei 
care doresc să ni se alăture, îmi doresc să redăm 
încrederea într-un viitor mai bun tuturor cetăţenilor 
din oraşul Aninoasa. Mulţumesc pentru încredere !”, 
a declarat noul preşedinte al PSD Aninoasa, Nicolae 
Dunca.  
 

Tiberiu VINŢAN 

INSEMEX se pregăteşte pentru o 
nouă ediţie a Simpozionului 
internaţional SESAM 
Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru Securitate Minieră 
şi Protecţie Antiexplozivă 
(INSEMEX) a făcut 
public, prin intermediul 
unui site dedicat, 
informaţiile legate de 
organizarea celei de-a 
VII-a ediţii a 
simpozionului 
internaţional “Sănătate şi 
Securitate în Muncă” 
SESAM 2015.  
 
Evenimentul va avea loc 
în perioada 30 
septembrie - 2 octombrie 
2015 la Poiana Braşov. 
Alături de INSEMEX, 
pentru organizarea 
acestui eveniment care 
are loc, o dată la doi ani, 
au subscris parteneri 
tradiţionali precum 
Universitatea din 
Petroşani, Ministzerul 
Educaţiei şi Cercetării, 
Inspecţia Muncii şi 
Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare 
Ştiinţifică şi Inovare.  
 
 
Temele care vor fi 
abordate în acest an la 
simpozionul SESAM sunt 
legate de subiecte de 
actualitate pentru 
cercetarea ştiinţifică din 
domeniu, 
respectiv: ventilaţia 
minieră şi industrială, risc 
profesional şi risc 
tehnologic pentru 
industria extractivă şi 
pentru alte industrii cu 
atmosfere explozive şi/
sau toxice, explozivi de 
uz civil, articole 
pirotehnice, echipamente 
destinate utilizării în 
atmosfere potenţial 
explozive, protecţia 
zăcămintelor de 
substanţe minerale utile, 
închiderea obiectivelor 
miniere, activităţi de 
salvare pentru industria 
minieră şi pentru alte 

industrii cu mediu cu 
pericol de atmosferă 
explozivă şi/sau toxică, 
protecţia mediului, soluţii 
de prevenire, ameliorare 
şi combatere a poluării, 
psihosociologia muncii şi 
organizaţională. 
  
Din comitetul de 
organizare al acestui 
important eveniment 
ştiinţific organizat în 
România fac parte: 
George Artur 
GĂMAN (director general 
al INCD INSEMEX 
Petroşani, România), 
Constantin 
LUPU (director ştiinţific al 
INCD INSEMEX 
Petroşani, România), 
Emilian GHICIOI (director 
tehnic al INCD INSEMEX 
Petroşani, România), 
Claudia AJDER (director 
economic al INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Marius 
MARCU (prorector al 
Universităţii din 
Petroşani, România), 
Roland Iosif 
MORARU (prodecan la 
Universitatea din 
Petroşani, România), Ion 
FOTĂU (prodecan la 
Universitatea din 
Petroşani, România), 
Sorin Mihai RADU (şef de 
Departament la 
Universitatea din 
Petroşani, România), 
Susana ARAD (profesor 
la Universitatea din 
Petroşani, România), 
Alexandru 
CÎMPEAN (inspector de 
muncă la Inspecţia 

Muncii, Bucureşti, 
România), Mihai 
MAGYARI (şef de 
laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Mihaela 
PĂRĂIAN (şef de 
laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Jeana 
IONESCU (şef de 
laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Angelica 
CĂLĂMAR (şef de 
laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Doru 
CIOCLEA (şef de 
laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Maria 
PRODAN (şef de 
laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Gabriel 
VASILESCU (şef de 
laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Attila 
KOVACS (şef SECEMTI 
la INCD INSEMEX 
Petroşani, România), 
Edwarg GHIORGHIOSU 
(şef de laborator la INCD 
INSEMEX Petroşani, 
România), Marius Cornel 
ŞUVAR (şef de laborator 
la INCD INSEMEX 
Petroşani, România). 
 
Detalii suplimentare 
despre acest eveniment 
puteţi afla accesâd linkul: 
http://
sesam2015.insemex.ro/ 
 
 

Luminiţa VINŢAN 
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Multe sunt pe Pământ locurile în 
care Mama Natură a hărăzit 
lucruri frumoase, capabile să-ţi 
încânte lumina ochilor cu 
peisaje desprinse parcă din 
ireale basme, dar puţine sunt 
locurile în care Dumnezeu a 
făurit oamenilor, pe lumea 
aceasta, câte un colţ de Rai.  
 
Am descoperit un astfel de loc, 
dincolo de Dunăre, aproape de 
graniţa care desparte astăzi trei 
ţări desprinse din fosta 
Iugoslavie: Croaţia, Bosnia-
Herţegovina şi Serbia. Aici, 
ascunse în inima unei păduri 
seculare se află unicele şi 
spectaculoasele lacuri Plitvice 
sau, pe numele lor de origine (în 
croată), Plitviče Jezera.  
 
Născute din zbuciumul apelor 
râului Korana la trecerea sa 
printr-un canion de calcare lung 
de circa 3 kiometri, cele 5 lacuri 
ale Parcului Natural Plitvice 
(declarate monument al naturii 
de UNESCO) înconjurate de 
creste falnice şi o vegetaţie 
luxuriantă constituie astăzi o 
minune a naturii, un colţ de rai 
pe care turişti din întreaga lume 
vin să-l descopere şi să-l 
imortalizeze pe peliculă  
fotografică sau de film.  
 
Parcul Natural Plitvice din  
Croaţia a fost amenajat încă din 
1949 drept arie naturală 
protejată, dar oamenii se pot 

acum bucura din plin de 
frumuseţile acestuia, graţie unei 
excelente amenajări turistice, pe 
trasee marcate, cu poteci de 
piatră şi alei construite din 
bârne de lemn, care pun în 
valoare spectacolul naturii pe 
întreaga suprafaţă de 294,82 
kmp ai complexului peisagistic 
de la Plitvice Jezera. În plus, 
frumuseţea traseului turistic 
este completată de o  
fascinantă traversare cu 
vaporaşul a celui mai mare 
dintre lacuri.  
 
Cei îndrăgostiţi de natură pot 
descoperi aici un adevărat Rai, 
unde schimbările anotimpurilor 
se transformă în tot atâtea 
magistrale opere de artă şi chiar 
schimbările din cursul unei 
singure zile prezintă ochiului un 
spectacol de lumină şi culoare 
absolut fascinant. Lacurile 
Plitvice nu sunt niciodată la fel, 
culorile, umbrele arborilor şi ale 
stâncilor se schimbă în 
permanenţă, la fel cum 
vegetaţia arborilor seculari care 

le înconjoară oferă, în fiecare zi, 
un spectacol aparte.  
 
Ori de câte ori ai trece de 
“Poarta Raiului” de la intrarea în 
Parcul Natural Plitvice, măreţia 
naturii te surprinde la fel de 
plăcut. Cei care şi-au făcut deja 
din această destinaţie turistică 
un adevărat loc de pelerinaj 
spun că toamna este cel mai 

frumos anotimp pentru a vizia 
complexul natural de la Plitvice.  
Câteva milioane de turişti  
poposesc aici anual, în special 
ca “haltă” a drumului lor spre o 
altă destinaţie turistică de 
excepţie a Croaţiei, coasta 
dalmată a Mării Adriatice, atraşi 
de miracolul dumnezeiesc al 
locurilor.  
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Turiştii care străbat astăzi cu 
uimire, uneori într-o aglomeraţie 
care impune mersul “în şir 
indian”, canionul, aproape că 
nu-şi pot crede ochilor că o 
astfel de minune a naturii era, în 
urmă cu mai puţin de 300 de 
ani, inaccesibilă şi necunosută, 
amintită doar de legendele 
otomane care vorbeau despre 
existenţa, în hăţişul pădurilor 
seculare ale Croaţiei, a 
“Grădinilor Diavolului”.  
 
Mai târziu, când zona pârâului 
Korana a trasat pe harta 
Europei graniţa Imperiului 
Habsburgic, se spune că aici a 
fost construită o casă imperială. 
Pe locul în care se presupune 
că a existat aceasta, a fost 
construit un modern complex 
hotelier, unde se află una din 
cele două porţi de intrare în 
perimetrul vizitabil al lacurilor.  
 
Curgerea apelor pârâului  
Korana a creat aici, în timp, 
câteva zeci de cascade, între 
cele 5 mari ochiuri de apă care 
formează iezerele Plivice. 
Cascadele au de la  
dimensiunea caracteristică 
simplei curgeri a unui râu de 
munte până la înălţimi de 85 
de metri, formând o perdea de 
apă strălucitoare care umple 
oglinda cristalina a lacurilor în 
care strălucesc peşti care vin 
la mal, sub ochii turiştilor,  
zbenguindu-se în faţa acestora 
ca la circ.  
 
Turul lacurilor Plitvice se face 
în mare parte pe jos şi cu 
vaporaşul sau cu trenuleţul 
panoramic. Deşi presupune un 
efort serios, oferă o  
binemeritată răsplată pentru 
cei care vin să le descopere 
frumuseţea, transformând o zi 
de viaţă într-o adevărată 
experienţă a Paradisului de pe 
Pământ. În plus, sutele de 
pensiuni turistice şi restaurante 
cu specific croat, în care te 
îmbie meniuri pantagruelice, 
dar cu un gust excelent, sunt 
tot atâtea motive pentru a  

determina turistul care 
descoperă acest colţ de Rai,  
să-şi înscrie în agendă acest 
loc, care trebuie revăzut o dată, 
şi încă o dată, şi încă o dată... 
 

Tiberiu VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Rubarbura este o plantă 
perenă, cu tije şi frunze 
asemănătoare sfeclei. Poate aţi 
întâlnit în pieţe, pe tarabe, tije 
lungi de plante, de culoare 
roşiatică. Acestea sunt tijele 
unei plante des folosită în 
Europa, dar care la noi 
îmbogăţeşte cu savoare doar 
bucătăriile saşilor din Ardeal.  
 
Pe lângă calităţile  medicinale 
excepţionale ale plantei care 
conţine o cantitate semnificativă 
de proteine, minerale,  fibre şi 
carbohidraţi, din rubarbură se 
pot pregăti o sumedenie de 
bunătăţi. De câţiva ani, de  
când am descoperit în 
magazine această plantă, 
prepar o dulceaţă delicioasă, 

uşor acrişoară şi cu o aromă 
deosebită. 
 
Pentru o porţie de dulceaţă este 
nevoie de două kilograme de 
rubarbură, 200 ml apă şi de 1,5 
kilograme zahăr. Tijele de 
rubarbură se spală şi se 
decojesc de pieliţa subţire cu 
care sunt îmbrăcate. Se taie 
cuburi şi se pun la fiert cu apa. 
După o jumătate de oră de fiert 
la foc mic, în pasta obţinută se 
adaugă zahărul. Se fierbe 
dulceaţa încă câteva minute, 
până se îngroaşă şi capătă o 
culoare aurie. Se păstrează 
foarte bine în borcane sigilate 
chiar şi doi ani. Dulceaţa 
acrişoară este deosebită şi 
poate fi folosită şi la prepararea 

prăjiturilor şi sosurilor. În 
Ardeal, la mare căutare este 
tarta cu rubarbură.Pentru 
preparare se foloseşte un aluat 
obişnuit pentru tarte care se 
întinde în tava bine unsă. Peste 
aluat se presară în strat 
generos de rubarbură tăiată 
cuburi şi presărată cu zahăr. Se 
dă la cuptor, iar când este 
aproape gata se glazurează cu 

albuş de ou bătut spumă cu 
zahăr, după care se mai 
introduce pentru câteva minute 
la copt. Pentru cei care adoră 
compotul, pot prepara un 
delicious desert din apă, cuburi 
de rubarbură, zahăr şi zahăr 
vaniliat. Se consumă rece, dar 
are dezavantajul că nu poate fi 
păstrat peste iarnă.  

În rest…poftă bună! 

 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! Vorbe cu... schepsis 

“Era un tip 
nemaipomenit, veşnic 

pomenit pe la pomeni.” 

de Gheorghe Niculescu 

Exclenţă 

Bunătăţuri cu 
rubarbură 

- Ştii să înoţi? 
- Nu. 
- Păi vezi, prietene, aici e diferenţa. 
Chiar şi câinele meu, cât e el de 
animal prost, tot ştie să înoate. 
- Hmm, da. Dar tu ştii să înoţi? 
- Bineînţeles! 
- Atunci, care-i diferenţa dintre câinele 
tău şi tine? 
*** 
Cercetătorii britanici au anunţat că la 
femei fidelitatea este genetică pentru 
că au descoperit gena fidelităţii. 
Cercetătorii români au răspuns că 
această genă era deja descoperită de 
ei, numai că ei o denumiseră gena 
urâţeniei. 
*** 
Reclama unui institut de cosmetice: 
"Nu flirtaţi cu femeia atrăgătoare ce 
iese de pe poarta noastră! S-ar putea 
să fie soacra dumneavoastră." 
*** 
 În sfârşit, s-a făcut lumină în cazul 

despărţirii dintre Jeniffer Lopez şi Mark 
Anthony: cântăreţul a declarat că nu 
mai suporta serile când J Lo îl minţea 
că iese cu fetele în oraş şi de fapt se 
ascundea în garaj şi asculta Fuego! 
*** 
Anunţ de la primărie: “Bărbaţii cu păr 
pe piept nu vor primi iarna aceasta 
subvenţii pentru încălzire”;  
*** 
Anunţ la o grădiniţă: "Nu luaţi în 
seamă ceea ce zic copiii că fac aici, 
pentru că nici noi nu luăm în seamă ce 
zic copiii că faceţi voi acasă!" 
*** 
În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, pe o clădire din Londra a fost 
lipit următorul afiş: “Înrolaţi-vă în 
armată la paraşutişti. În ziua de azi e 
mai periculos să traversezi strada 
decât să te arunci cu paraşuta.” 
Sub afiş cineva adăugase: “Mi-ar 
plăcea să mă înrolez, dar biroul de 
recrutări e de cealaltă parte a străzii.” 
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Ariana Marioane, vedeta Văii Jiului la 
“Mamaia copiilor” 
Talentul este o însuşire cu care 
ne naştem. Când venim pe 
lume aducem cu noi drept 
bagaj moştenirea genetică a 
părinţilor şi bunicilor sau, cei 
mai norocoşi, primesc un dar 
de la îngeri. Altfel nu se poate 
explica cum în trupul plăpând al 
unui copil poate locui o voce 
profundă, parcă ruptă din alte 

locuri ! Talentul nu alege nici 
măcar locul unde să-şi facă 
cuib, să crească şi să  
transforme vieţi. Nu are nevoie 
nici de oraşe mari, nici de şcoli 
excepţionale pentru a evolua. 
Are nevoie doar de dragoste şi 
multă dăruire.  
 
Un copil binecuvântat de îngeri 
cu frumuseţe, sensibilitate şi 
talent trăieşte la Petrila, oraşul 
care în poveştile lui I. D. Sârbu 
a căpătat o dimensiune mitică. 
Deşi a început să cânte doar 
din 2012, în palmaresul micii 
artiste se află deja o sumedenie 
de premii la concursuri şi 
festivaluri de profil.  
 
Ultima mare realizare a Arianei 
este aceeea de a se număra 
printre finaliştii Festivalului 
Mamaia Copiilor. “ Pentru acest 
festival au avut loc două 
preselecţii: una la Deva şi alta 
la Craiova. Au participat un 
număr impresionant de copii. 

Deşi ştiam cât de talentată 
este Ariana şi cât suflet pune 
în ceea ce face, aveam emoţii 
mari. Piesa “ Scrisoare către 
Dumnezeu” i s-a potrivit ca o 
mănuşă şi a adus fetiţei mele 
succesul. Aşteptăm cu 
nerăbdare să ajungem la 
Mamaia şi sper din tot sufletul 
ca să ne întoarcem de la mare 
cu un trofeu.”, a declarat  prof. 
Cristiana Marioane, mama 
micuţei. 
 
Dincolo de premii şi strălucirea 
scenei se află multă muncă şi 
sacrificii. Ariana a înţeles că 
vocea cu care a fost hărăzită 
este un dar preţios pe care l-a 
primit de la viaţă, dar fără mucă 
şi îndrumare de specialitate nu 
ajungi prea departe.  
 
Profesorul care o îndrumă şi îi 
stă aproape este din Petroşani. 
Nici nu mai are nevoie de 
prezentare. Numele lui Eugen 
Munteanu se leagă de 

numeroşi copii şi o sumedenie 
de realizări. Copil, profesor, 
talent şi multă muncă fac o 
echipă redutabilă. Greu de 
învins.  
 
Noi îi urăm succes la vară şi 
sperăm ca greutăţile materiale 
cu care se confruntă familia 
micii artiste, să nu îngrădească 
zborul acesteia către glorie. 
 

Luminiţa VINŢAN 

Peste 160.00 de absolvenţi vor să ia Bacalaureatul în sesiunea iunie 2015 
Un număr de 168.945 de 
candidați s-au înscris în 
vederea susținerii examenului 
național de Bacalaureat în 
sesiunea iunie-iulie 2015, cu 
peste 7.000 mai mulți decât în 
aceeași sesiune a anului trecut 
(161.682 de elevi), informează 
Ministerul Educaţiei.  
 
Potrivit unui comunicat de 
presă, dintre aceștia 143.949 
de candidaţi (76,89%) provin 
din promoția curentă, iar 24.996 
de candidaţi (23,11%) provin 
din seriile anterioare. În funcţie 
de forma de învățământ 
absolvită, candidații înscrişi 
pentru a participa la această 
sesiune a Bacalaureatului sunt 
distribuiţi astfel: 163.462 - zi, 
2.943 - seral şi 2.540 - 
frecvenţă redusă. Prima 
sesiune din acest an a 
examenului naţional de 
Bacalaureat debutează luni, 8 
iunie, cu evaluarea 

competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba 
română (proba A). Proba se va 
desfăşura pe durata a trei zile 
(8-10 iunie). În intervalul 10-12 
iunie va avea loc evaluarea 
competenţelor lingvistice de 
comunicare orală în limba 
maternă (proba B), iar în 

perioada 15-19 iunie se va 
desfăşura evaluarea 
competențelor digitale (proba 
D). Ciclul probelor orale se 
încheie cu evaluarea 
competenţelor lingvistice într-o 
limbă de circulație 
internaţională (proba C), 
programată între 22 şi 26 iunie. 

Probele scrise ale examenului 
naţional de Bacalaureat, 
sesiunea iunie-iulie 2015, încep 
luni, 29 iunie, cu testarea 
cunoștințelor de limbă și 
literatura română (proba E)a), 
se mai arată în comunicat. 
 

AGERPRES 
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Raiul trandafirilor e în România, lângă Arad 
Rozariul "Eutopia Gardens", proprietate a 
fundaţiei cu acelaşi nume, situat lângă 
municipiul Arad, a găzduit sâmbătă 
"Sărbătoarea Trandafirului" ediţia 2015, 
ajuns la cea de-a opta ediție.  
 
"Rozariul deţine peste 2.000 de soiuri de 
trandafiri, fiind la ora actuală cea mai mare 
colecţie de trandafiri din România. El face 
parte din parcul dendrofloricol “Eutopia 
Gardens”, care va avea la final o suprafaţă 
de 25,5 hectare din care au fost amenajate 
până acum cca 15 hectare. Atunci când 
amenajările vor ajunge la final, rozariul de 
la Arad va fi cel mai mare parc dedicat 
trandafirilor din Europa de Est, loc deținut 
în prezent de rozariul din Budateteny, 
Ungaria, care deține circa 2.400 de soiuri", 
a declarat pentru AGERPRES Mihaela 
Buzatu, preşedintele fundaţiei. 
 
Potrivit sursei citate, în parc se găsesc 
peste 4.000 de taxoni (unitate sistematică 
folosită la clasificarea regnului vegetal și 
animal — n.r.) din toată lumea — în primul 
rând trandafiri, din SUA, Canada, Anglia, 
Franţa, China, ș.a.m.d., unele dintre soiuri 
fiind premiate cu medalia de aur la diferite 
expoziţii internaţionale, toate soiurile fiind 

deja adaptate la noi. "Între soiurile care pot 
fi admirate aici se află și unul dintre cei mai 
valoroşi trandafiri din lume, 'Eden Rose', un 
trandafir de talie mare creat la începutul 
anilor '80 de firma franceză 'Meilland'", a 
arătat Mihaela Buzatu. 
 
Participanților la Sărbătoarea Trandafirului 
din acest an le-a fost oferit un program 
artistic susținut de elevi de la Liceul de 
muzică "Sigismund Toduță" din Cluj 
Napoca și Colegiul Național "Moise 
Nicoară" din Arad. De asemenea, ing. 
Ioana Cadar din Cluj Napoca, a prezentat o 
paradă a modei sub titlul "Regina florilor, 
trandafirul — sursă de inspirație în designul 
vestimentar".  Între tinerii artiști care au 
contribuit la realizarea spectacolului pot fi 
amintite surorile gemene Ada și Mara 
Cameniţă, de la C.N. "Moise Nicoară" 
Arad, care au prezentat o paradă a modei 
cu creații proprii; violoncelistul David Kacso 
Soma (clasa a VIII-a), care a urcat pe 
scenă acompaniat la pian de prof. Gyorgyi 
Laszlo și pianista Ioana Leluț (clasa a VI-
a), pregătită de prof. Monica Noveanu, 
ambii de la Liceul "Sigismund Toduță" din 
Cluj Napoca. 
 

Parcul a fost înființat în urmă cu cca 13 ani, 
cu scopul de a furniza servicii şi informaţii, 
de material dendro-floricol, de mărfuri 
specifice amenajărilor şi întreţinerii spaţiilor 
ambientale exterioare, dar şi pentru a oferi 
turiştilor posibilitatea de a vedea colecţii de 
plante aidoma celor care pot fi văzute în 
majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. 
Sunt zone de trandafiri arbuşti englezeşti, 
de trandafiri botanici, iar cine parcurge 
aleile parcului poate vedea evoluția 
trandafirilor. 
 
Rozariul se află se află la zece kilometri de 
municipiul Arad, pe partea dreaptă a 
drumului naţional DN 7 Arad — Deva, între 
localităţile Vladimirescu şi Mândruloc, fiind 
încă în curs de amenajare. 

AGERPRES 


