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2 ADMINISTRAŢIE 

Marea majoritate a consilierilor 
judeţeni din Huneodara au decis să 
accepte propunerea lansată de 
PNL, votând pentru numirea în 
funcţia de Preşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara pe cel mai bun 
consilier local din 2013, 2014 şi 
2015 - ADRIAN DAVID. 
 
Tânărul politician din Valea Jiului a 
primit această provocare cu 
responsabilitatea cuvenită dar, în 
acelaşi timp, cu o decenţă şi 
modestie definitorii pentru 
caracterul său. Pentru succesul 
înregistrat şi cu speranţa că va 
confirma încrederea acordată de 
colegii săi, considerăm că noul 
Preşedinte al Consiliului judeţean 
Hunedoara, Adrian David, este, de 
drept, premiantul acestei 
săptămâni.   

Adrian DAVID 
Preşedintele Consiliului judeţean Hunedoara 

IMPORTANT ! 
Următorul număr al publicaţiei noastre 

va apărea miecuri 1 iulie 2015. Vă 
mulţumim pentru înţelegere. 

Proiectele de anvelopare a 
blocurilor din Petroşani, 
începute în 2011, continuă 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice a alocat, recent, 
administraţiei locale de la 
Petroşani suma de 723.000 
de lei pentru anveloparea 
unor blocuri de locuinţe. 
Potrivit reprezentanţilor 
administraţiei locale, banii 
sunt destinaţi doar poiectelor 
deja efectuate, acolo unde 
mai există restanţe la plată, 
sau pentru cele aflate încă în  
curs de execuţie. „E vorba 
despre programul care a 
început în 2011. Vorbim, în 
acest caz, despre o restanţă 
de bani, care a venit de la 
Ministerul Dezvoltării, de 
peste 7 miliarde de lei vechi, 
bani cu care vor fi făcute plăţi 
pentru lucrările efectuate 
deja dar şi pentru cele aflate 
în curs de executare. Sunt 11 
blocuri, care sunt în lucru 
deja”, a declarat Tiberiu 
Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani.  
 
Potrivit contractului de 
finanţare, această sumă vine, 
practic, în completarea 
surselor proprii ale 
municipalităţii din Petroşani, 
în cuantum de 434.000 lei, 
dar şi ale asociaţiilor de 

proprietari, care la rândul lor 
au datoria de a contribuţi la 
realizarea acestui program 
de investiţii. 
 
Primarul municipiului 
Petroşani speră ca şi alte noi 
proiecte privind anveloparea 
blocurilor de locuinţe din 
municipiul Petroşani să fie 
finanţate în cadrul 
programului naţional derulat, 
în acest sens, de Ministerul 
Dezvoltării. “Cei de la 
Minister ne-au solicitat o 
situaţie cu blocurile pe care 
intenţionăm să le introducem 
în programul de anvelopare. 
Rămâne de văzut dacă şi 
când Guvernul va aloca banii 
necesari pentru lucrările 
respective”, arată Tiberiu 
Iacob Ridzi.  
 
În paralel, municipalitatea de 
la Petroşani intenţionează să 
întocmească documentaţiile 
necesare şi pentru situaţia în 
care ar putea accesa bani 
europeni pentru realizarea 
lucrărilor de investiţii la 
anveloparea cât mai multor 
blocuri din această localitate. 

 
 

Lucian ISPAS 

Au început lucrările la reabilitarea 
DN 66A în Câmpu lui Neag 
După ce, luna 
trecută, autorităţile au 
dat ordinul de 
începere a lucrărilor 
de reabilitare a DN 66 
A la Aninoasa şi 
Uricani, zilele trecute 
acetea au îjnceput în 
mod efectiv. La 
Uricani, primele 
lucrări au început pe 
tronsonul de drum din 
centrul satului Câmpu 
lui Neag, o zonă cu 
un drum pentru 
modernizarea căruia 
pentru realizarea 
căreia primarul 
oraşului Uricani 
Dănuţ Buhăescu se 
zbate de aproape doi 
ani.  
 
Potrivit 
reprezentanţilor firmei 
care execută acest 
proiect de investiţii, 
lucrările vor fi 
finalizate în toamna 
acestui an, la Uricani. 

Stadiul de 
desfăşurare a 
lucrărilor a fost 
verificată, la mijlocul 
săptămânii trecute, şi 
de către conducerea 
Primăriei Oraşului 
Uricani. “Am verificat, 
împruenă cu domnul 
viceprimar Braia, 
modul în care se 
derulează aceste 
investiţii, pentru că 
suntem direct 
interesaţi ca lucrările 
să evolueze rapid şi 
calitatea acestora să 

fie respectată 
întocmai”, a declarat 
Dănuţ Buhăescu.   
 
În cvadrul acestui 
proiect, se vor 
efectua lucrări de 
subtraversări, 
construcţii de podeţe 
noi, realizarea pe 
ambele părţi ale 
drumului de rigole 
acoperite şi 
bineînţele, turnarea 
de covoare de asfalt. 
 

Lucian ISPAS 



3 ADMINISTRAŢIE 

Adrian David, cel mai bun consilier judeţean, a preluat preşedinţia 
Consiliului Judeţean Hunedoara 
Pentru vizibilitatea activităţii 
sale în cadrul Consiliului 
judeţean Hunedoara, Grupul de 
presă Exclusiv i-a acordat, în 
ultimii 3 ani consecutiv, titlul de 
“Cel mai bun consilier judeţean” 
aninoseanului Adrian David. Se 
vede treaba că am avut, şi în 
acest caz, dreptate în 
evaluarea noastră, iar laureatul  
a făcut acum un important salt 
în cariera sa politică, devenind 
cel mai tânăr preşedinte al 
Consiliului Judeţean 
Hunedoara, din întreaga istorie 
a acestei instituţii.  
 
Este adevărat, David este 
beneficiar direct al unui fericit 
complex de împrejurări care-l 
aduc într-o demnitate atât de 
înaltă la care, fără îndoială, în 
urmă cu 3 ani, în momentul în 
care a devenit consilier 
judeţean, nici măcar nu 
îndrăznea să viseze. 
 
Drumul lui David spre 
preşedinţia Consiliului 
judeţean Hunedoara 
 
Mai întâi, a fost momentul 
octombrie 2014 când Adrian 
David a devenit, cu acte-n 
regulă, membru al PNL, fiind 
unul dintre beneficiarii “legii 
Dragnea” privind opţiunea 
politică a aleşilor locali. A urmat 
apoi arestarea, suspendarea şi 
mai apoi demiterea lui Ioan 
Mircea Moloţ din funcţia de 
preşedinte al CJ Hunedoara, 
dar şi arestarea, suspendarea 
şi, mai apoi, demisia lui Tiberiu 
Balint din funcţia de 
vicepreşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara. 
 
 Adrian David a fost propus, 
încă din primele luni ale acestui 
an, să ocupe funcţia de 
vicepreşedinte al CJ 
Hunedoara, drept înlocuitor al 
lui Tiberiu Balint, o funcţie  
care-i asigura dreptul de a 
avea, interimar, atribuţiile 
preşedintelui de Consiliu. O 
serie de “artificii” de ordin 
legislativ au făcut însă ca 
aceste atribuţii să-i revină lui 

Dorin Gligor, celălalt 
vicepreşedinte al CJH şi  
co-preşedinte al PNL 
Hunedoara.   
 
Odată cu limpezirea situaţiei 
juridice a lui Mircea Moloţ şi 
Tiberiu Balint, a apărut 
necesitatea organizării de 
alegeri interne la Consiliul 
judeţean Hunedoara pentru a 
desemna noii ocupanţi ai 
fotoliilor de preşedinte şi, 
respectiv, vicepreşedinte. 
După noile prevederi 
legislative, nu doar 
vicepreşedinţii, ci şi 
preşedintele de Consiliu 
judeţean, se aleg din rândul 
consilierilor judeţeni aflaţi în 
exerciţiu. Iniţial, PNL s-a văzut 
pus în situaţia de a avea doi 
candidaţi, unul propus de 
vechiul PNL (Adrian David), 
celălalt de vechiul PDL (Dorin 
Gligor). În aceste condiţii, 
nominalizarea pentru funcţia de 
preşedinte al CJH a generat 
dezbateri aprinse în PNL, mai 
ales că, deşi partidul are o 
majoritate confortabilă în 
actuala componenţă a 
Consiliului Judeţean 
Hunedoara, o dublă 
candidatură liberală ar fi putut 
anula unitatea majorităţii iar 
PNL putea pierde fotoliul de 
preşedinte al CJ Huneodara.  
 
În cele din urmă, după 
intervenţia unor lideri de la 
“centru” ai PNL s-a convenit ca 
Adrian David să fie desemnat 
candidat pentru această 
importantă demnitate publică. 
Cu acest argument, alegerea lui  
David a fost doar o simplă 
formalitate, chiar dacă 
reprezentanţii PSD şi UNPR din 
Consiliul judeţean au refuzat 
să-şi exercite dreptul la vot. Cu 
o majoritate de 16 voturi 
“pentru” Adrian David a devenit 
noul preşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara, până la 
alegerile locale din iunie 2016.  
 
Cine este Adrian David ? 
 
Noul preşedinte al Consiliului 

judeţean Hunedoara, Adrian 
David are 33 ani. Este născut în 
Valea Jiului, la Aninoasa, 
părinţii săi fiind Ioan şi Olivia 
David, tatăl săi fiind fostul şef al 
Poliţiei din Petroşani şi Deva, 
iar mama sa fiind fost 
viceprimar al oraşului Aninoasa, 
actualmente consilier local în 
acelaşi oraş. Este de profesie 
economist şi jurist, fiind angajat 
al Facultăţii de Ştiinţe de la 
Universitatea din Petroşani. 
Adrian David este căsătorit şi 
are, de câteva luni, un băieţel. 
 
În plan politic, David se află la 
început de drum, el fiind ales, 
pentru prima oară într-o 
demnitate publică în 2014, cînd 
a devenid consilier judeţean pe 
listele USP. Din toamna anului 
trecut este membru al PNL cu 
acte-n regulă, fiind 
vicepreşedinte al organizaţiei 
judeţene Hunedoara.  
 
Ce aşteaptă Valea Jiului 
de la preşedintele 
Consiliului judeţean ? 
 
Alegerea lui Adrian David, un 
om al Văii Jiului, în funcţia de 
preşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara, îi conferă 
acestuia o responsabilitate în 
plus faţă de cetăţenii acestei 
regiuni. Dacă până în prezent, 
activitatea acestuia s-a rezumat 
la un lobby susţinut în cadrul 
Consiliului judeţean în favoarea 

unor proiecte de dezvoltare 
locală, David are acum de 
rezolvat câteva probleme 
stringente ale Văii Jiului, în 
care instituţia pe care o 
conduce are un cuvânt greu 
de spus. Ne referim aici la 
proiectele care vizează 
modernizarea unor drumuri 
judeţene (în primul rând fiind 

vorba despre drumul Iscroni-
Aninoasa, dar şi despre 
drumurile Vulcan-Dealu Babii-
Merişor sau Petroşani-Parâng), 
continuarea investiţiilor privind 
alimentarea cu apă şi 
canalizare sau rezolvarea 
problemelor care ţin de 
managementul deşeurilor. La 
toate acestea se adaugă, 
evident, implicarea în 
soluţionarea problemelor legate 
de funcţiona CEH.  
 
În prima sa conferinţă de presă 
susţinută la Petroşani în calitate 
de preşdinte al CJ Hunedoara, 
Adrian David a demonstrat că 
nu-i sunt străine toate aceste 
subiecte, la care se adaugă 
încă multe altele pe care David 
speră să le poată realiza (pe 
unele ) sau începe (pe altele)în 
mandatul său scurt, de mai 
puţin de un.  
 
Cu convingerea că în 
palmaresul omului pe care noi, 
cei de la Grupul Exclusiv, l-am 
creditat de 3 ori consecutiv 
drept cel mai bun consilier 
judeţean, vom găsi motivaţia de 
a-l premia şi pentru activitatea 
de preşedinte al forului 
legislativ judeţean, îi dorim 
succes lui Adrian David în 
această grea dar onorantă şi 
responsabilă misiune pe care 
şi-a asumat-o. 

 
Tiberiu VINŢAN 



4 EVENIMENT 

Probabil cea mai aşteptată şi 
cea mai apreciată nedeie 
tradiţională din Valea Jiului, cea 
de la Vulcan, este pe punctul de 
a începe, de la Sânziene şi 
până la Sânpetru. Timp de 
aproape o săptămână, Vulcanul 
va fi scena unor evenimente 
culturale, artistice, sportive şi 
educaţionale de excepţie, 
reunite sub genericul celei de-a 
43-a ediţii a prestigioasei 
manifestări publice cunoscută 
drept “Nedeiea Vulcăneană”. 
 
Împreună cu echipa sa de 
consilieri locali, cu funcţionarii 
din primărie dar şi cu o 
contribuţie semnificativă a 
societăţii civile vulcănene, 
primarul Gheorghe Ile a reuşit 
să întocmească un program 
care răspunde aşteptărilor 
fiecăruia dintre cetăţenii 
oraşului, dar cu siguranţă şi al 
multora dintre cei care, cu 
prilejul acestui eveniment, vin la 
Vulcan din toată Valea Jiului şi 
nu numai.  
 
Ediţia din acest an a “Nedeii 
Vulcănene” a început încă de 
duminică, atunci când a fost 
marcată aniversarea a 95 de ani 
de la înfiinţarea clubului sportiv 
fanion al oraşului: CS Vulcan. 
Tot sportul este pe primul plan şi 
în prima zi oficială din programul 
“Nedeii Vulcănene” din acest an. 
Astfel, miercuri 24 iunie, 
începând cu ora 10,00 sunt 
programate mai multe competiţii 
sportive destinate iubitorilor de 
cros, ciclism sau role care au 
posibilitatea să se întreacă pe 
pistele de pe Bulevadrul Mihai 
Viteazu. În aceeaşi zi, de la 
orele 14,00 la Colegiul Tehnic 
“Mihai Viteazu” şi Şcoala 
Gimnazială nr. 1 se vor 
desfăşura competiţiile din cadrul 
“Cupei Nedeii Vulcănene” la 
şah.  
 
Ziua de joi, 25 iunie este 
dedicată premierii tinerilor din 

comunitatea Vulcanului care, în 
cursul acestui an, au obţinut 
rezultate bune şi foarte bune la 
competiţiile şcolare judeţene şi 
naţionale. Similar, vor fi premiaţi 
şi elevii care au obţinut rezultate 
remarcabile la competiţiile 
sportive naţionale şi 
internaţionale. Festivitatea va 
începe de la orele 12,00 la sala 
de Consiliu a Primăriei din 
Vulcan. Tot în cadrul acestor 
festivităţi va avea loc şi 
premierea tinerilor poeţi care au 
participat la ediţia din acest an a 
concursului de creaţie literară 
“Primăvara-Muza tinerilor poeţi”. 
Tot joi, de la orele 15,00 
primarul municipiului Vulcan va 
fi gazdă a unui alt eveniment de 
o sensibilitate aparte. Este 
vorba despre ceremonia de 
premiere a cuplurilor care 
aniversează, anul acesta, 50 de 
ani de căsătorie.  
 
Şi ziua de vineri, 26 iunie, 
începe sub semnul festivităţilor. 
De data aceasta, la sala 
Consiliului local, de la ora 14,00  
este programată ceremonia de 
decernare a diplomelor de 
excelenţă şi a unor insigne 
pentru cetăţenii de onoare ai 
municipiului Vulcan. Tot vineri 
debutează şi seria de 
spectacole a Nedeii vulcănene. 

Pe scena amplasată în zona 
centrală a Bulevardului Mihai 
Vizeatz vor urca, începând cu 
ora 16,00 mai întâi tinerii artişti 
talentaţi ai Vulcanului şi ai Văii 
Jiului. De la ora 18,00 este 
programat un concert susţinut 
de Suzana Toader şi Felician 
Nicula.  
 
Probabil cel mai aşteptat 
moment din programul “Nedeii 
Vulcănene”, spectacolul pentru 
tineret, va avea loc sâmbătă 
seara, de la orele 18,00 când pe 
scena în aer liber de pe 
bulevardul “Mihai Viteazu” vor 
urca artiştii şi trupele invitate la 
spectacolul de gală al Zilelor 
municipiului Vulcan, respectiv: 
Shift, Hara, Celia şi Deepside 
Deejays. Primarul Gheorghe Ile 
spune însă că mai are pentru 
vulcăneni o surpriză pentru 
acest show care se va încheia, 
în mod tradiţional, cu un 
impresionant foc de artificii. 
 
“Nedeia Vulcăneană” se încheie 
duminică, 28 iunie când 
organizatorii au programat un 
adevărat maraton al tradiţiilor 
populare. Ziua începe de la 
primele ore ale dimineţii, când 
este programată tradiţionala 
paradă a costumelor populare 
care, în ultimii ani, a devenit o 

paradă în care Vulcanul îşi 
prezintă tot ce are mai valoros 
în comunitate. Parada începe la 
ora 12,30 în zona Peco Coroeşti 
şi va urma traseul bulevardului 
Mihai Viteazu până la Profi şi de 
aici, traseul spre zona de 
agrement Brazi. La Brazi, locul 
în care au avut loc cele mai 
frumoase momente din istoria 
nedeii, va avea loc şi în acest an 
un concert folcloric în cadrul 
căruia vor evolua tinerii talentaţi 
ai folclorului vulcănean dar şi 
invitaţi de prestigiu, precum: 
Lena Miclăuş, Septimiu Marişca, 
Ionuţ Sidău, Petrică Mâţu Stoian 
şi Elena Merişoreanu. 
 
“Cu această bogată agendă 
culturală, sportivă şi artistică 
avem, încă de la bun început,  
convingerea că ediţia cu 
numărul 43 a “Nedeii 
Vulcănene” va fi, ca de fiecare 
dată, una memorabilă, una 
demnă de renumele acestui 
eveniment de excepţie, una la 
care invităm toţi vulcănenii 
noştri, dar şi pe cei care au 
buna plăcere de a ne fi, la ceas 
de bucurie, oaspeţi, să participe 
la cât mai multe din aceste 
activităţi”, a declarat Gheorghe 
Ile, primarul municipiului Vulcan. 
  

Tiberiu VINŢAN 

Vulcanul intră-n sărbătoare. Începe... 

NEDEIA VULCĂNEANĂ 



5 EVENIMENT 

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

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

culinare din bucătăria românească şi 
internaţională,  

alături de produse gourmet. 
 

Vă aşteptăm ! 

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

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

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



6 ACTUALITATE 

Autorităţile caută soluţii pentru închiderii gropii de gunoi de 
la Vulcan tot pe fonduri europene 
Deşi în cadrul proiectului judeţean privind 
managementul deşeruilor este inclus şi un 
capitol de finanţare care vizează 
închiderea gropilor de gunoi neconforme 
din judeţul Hunedoara, groapa de gunoi de 
la Vulcan - care deţine autoritzaţie de 
funcţionare până în anul 2016 - nu a putut 
fi cuprinsă în proiectul iniţial. Noul 
preşedinte al Consiliului judeţean 
Hunedoara, Adrian David, spune că, în 
acest caz, au existat anumite probleme 
legate de dreptul de proprietate al 
terenurilor pe care se află deponeul de la 
Vulcan.  
 
Cu toate acestea, şeful Consiliului 
Judeţean Hunedoara declară că, împruenă 
cu primarul municipiului Vulca, Gheorghe 
Ile, va  încearcă să facă toate demersurile 
necesare pentru ca şi groapa de gunoi a 
Vulcanului să fie inzrodusă în finanţarea 
europeană acordată pentru proiectul de 
management integrat al deşeurilor, mai 
ales că în urma liciitaţiilor de atribuire a 

liucrprilor mde execuţie, au fost făcute 
importante economii care permit includerea 
în proiect şi a acestui obiectiv.  
  
Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara, a declarat la Petroşani că 
proiectul privind sistemul de management 
integrat al deşeurilor înaintează foarte 
repede şi şi-a exprimat speranţa că se vor 
încadra în termenel stabilite. Practic, 
întregul proiect trebuie implementat până la 
finele acestui an. „În sistemul de 
management integrat al deşeurilor 
construim un deponeu în zona Bârcea şi 
închidem toate gropile de gunoi 
neconforme de pe raza judeţului. În 
principiu, specialiştii noştri m-au asigurat 
că nu există niciun fel de problemă în a 
respecta termenele de finalizare a 
lucrărilor. Construcţia deponeului 
avansează cu foarte mare viteză. Suntem 
undeva la 40 la sută, în condiţiile în care se 
lucrează acolo de aproximativ două luni şi 
discutăm despre un şantier întins pe mai 

multe hectare”,a  declarat Adrian David.  
 
Probleme pe margine acestui subiect sunt 
semnalate doar în legătură cu groapa de 
gunoi de la Vulcan.  “Groapa de gunoi de 
la Vulcan nu a putut fi inclusă în sistemul 
de management integrat al deşeurilor 
deoarece la acel moment adminsitraţia 
locală nu a putut face dovada că deţine în 
proprietate toată suprafaţa pe care se 
întinde această groapă. Împreună cu 
domnul primar Ile voi participa la o discuţie 
cu directorul AMPOS Mediu, la Bucureşti, 
pentru a  stabili dacă din economiile pe 
care noi le-am făcut la acest proiect – 
aplicaţia de finanţare fiind semnată pe 70 
de milioane de euro, iar în urma licitaţiei 
noi consumăm circa 53-54 de milioane de 
euro – se pot reloca sume de bani pentru 
a  închide şi groapa de la Vulcan, în 
condiţiile în care, sper eu, la momentul în 
care vom aplica pentru finanţare tot terenul 
va fi în proprietatea municipiului Vulcan”, a 
mai spus David. (L.I.) 

Românii suportă un preț extrem 
de mare al apei potabile, în timp 
ce locuitorii din majoritatea 
statelor europene plătesc sume 
infime sau nu plătesc deloc apa 
potabilă. 

Constituţia României precizează 
la art. 34. alin. (1) că „Dreptul la 
ocrotirea sănătăţii este 
garantată, iar la alin. (2) „Statul 
este obligat să ia măsuri pentru 
asigurarea igienei şi a sănătăţii 
publice”. 

Pronind de la aceste deziderate, 
împreună cu președintele UNPR, 
Gabriel Oprea, senatorul Văii Jiului, 
Haralambie Vochițoiu, a inițiat în luna 
aprilie a acestui an, un amendament 
asupra proiectului Legii Codului fiscal 
pentru scăderea cotei de TVA la 9% 
și pentru apa potabilă. Adoptarea 
unei cote reduse de TVA reprezintă 
cea mai la îndemână măsură prin 
care statul român poate interveni 
pentru scăderea prețului apei. 

Tot legat de acest subiect, ministrul 
Finanțelor, Eugen Teodorovici, a 

declarat, luni 15 iunie a.c., că 
reducerea TVA-ului la 9% pentru 
consumul de apă ar putea intra în 
vigoare de la 1 ianuarie 2016, atât 
pentru populație cât și pentru mediul 
economic. 

Dacă lucrurile vor decurge așa cum a 
preconizat ministrul Teodorovici, 
datorită amendamentului inițiat de 
senatorul Vochițoiu, de la 1 ianuarie 
2016 vom avea TVA redus și pentru 
apa potabilă, aspect ce se va resimți 
cu siguranță în buzunarele noastre, 
ale tuturor. 

Lucian ISPAS 

Guvernul promite de la 1 ianuarie , 

TVA de 9% şi pentru apa potabilă ! 
Noi staţii pentru transportul 
în comun,  la Vulcan 

Ca urmare a solicitărilor adresate de cetăţenii care 
locuiesc în zona Paroşeni din municipiul Vulcan, 
municipalitatea din acest oraş a demarat, zilele acestea 
construcţia unor noi staţii pentru transportul în comun 
(autobuze, microbuze etc.). 
 
Astfel, staţia de autobuz Paroşeni va funcţiona, în cel 
mai scurt timp, în zona gropii de cenuşă de lângă 
termocentrala de la Paroşeni. Lucrarea este executată 
de către angajaţii societăţii de gospodărie locală 
Pregoterm SA cu fonduri de la bugetul local. „Prin 
această investiţie, Primăria Vulcan răspunde solicitării 
locuitorilor din această parte a Vulcanului, pentru acces 
în proximitate la mijloacele de transport în comun”, se 
arată într-un comunicat al Primăriei Vulcan. 
 

Lucian ISPAS 
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Decesul fulgerător al profesorului Aron Poantă, 
deschide bătălia pentru alegerea unei noi conduceri la 
Universitatea din Petroşani 
Trecerea subită în nefiinţă a 
rectorului Universităţii din 
Petroşani, remarcabilul 
prof.univ.dr.ing. Aron Poantă a 
întristat, pe de o parte, 
comunitatea academică din 
Valea Jiului însă, pe de altă 
parte, a deschis mai repede 
decât prevedea calendarul 
oficial, bătălia pentru 
succesiunea la fotoliul de rector 
al instituţiei de învăţământ 
superior din Valea Jiului.  
 
Profesorul universitar Aron 
Poantă împlinea peste mai 
puţin de o lună, vârsta de 65 de 
ani şi, potrivit reglementărilor 
legale în vigoare, urma să se 
pensioneze. În plus, mandatul 
său de rector al Universităţii din 
Petroşani, laolaltă cu 
mandatele celorlalţi ocupanţi ai 
funcţiilor de conducere din 
cadrul Universităţii se încheie la 
începutul anului viitor.  
 
Potrivit calendarului stabilit de 
Senatul Universităţii din 
Petroşani pentru organizarea 
de alegeri în vederea stabilirii 
noului Rector, primele dezbateri 
erau programate chiar în ziua 
decesului rectorului Aron 
Poantă. Abia în toamna acestui 
an însă, urmau să se 
stabilească modalităţile de 
desfăşurare a alegerilor (sau 
concursului) pentru ocuparea 
funcţiei de rector, iar undeva la 
începutul anului viitor era 
programată procedura de vot, 
viitorul rector urmând să-şi intre 
în atribuţii abia la finalul lunii 
februarie 2016.  
 
În noile condiţii, Universitatea 
din Petroşani are la dispoziţie 
două soluţii. Una ar fi preluarea 
atribuţiilor de rector, cu statut 
de interimar până la 
definitivarea alegerilor, de către 
unul dintre prorectorii instituţiei, 
respectiv prof.univ.dr.ing. Victor 
Arad, prof.univ.dr.ec. Codruţa 
Dura sau prof.univ.dr.ing. 
Marius Marcu. O a doua soluţie 

este derularea calendarului de 
alegeri pe “repede înainte”, 
astfel încât, în maxim 3 luni, 
Universitatea din Petroşani să 
aibă un nou rector validat prin 
votul majorităţii cadrelor 
didactice şi al reprezentanţilor 
studenţilor.  
 
Deja, în acest sens, se 
conturează şi identitatea 
posibililor pretendenţi ai celei 
mai importante funcţii de 
conducere din cadrul 
Universităţii din Petroşani. 

Prima opţiune este, fără 
îndoială, cea care-l vizează pe 
prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, în 
prezent director al 
Departamentului de Inginerie 
Mecanică, Industrială şi 
Transporturi. Interesul acestuia 
pentru funcţia de rector a fost 
probat şi în alegerile 
precedente, unde a fost 

principalul competitor al fostului 
rector Emil Pop, dar şi al 
regretatului rector Aron Poantă.  
 
Un alt potenţial candidat care 
deja şi-a exprimat, în cadrul 
comunităţii academice de la 
Petroşani, intenţia de a candida 
în viitoare alegeri pentru 
desemnarea rectorului 
Universităţii din Petroşani este 
conf.univ.dr.ing. Eduard 
Edelhauser, acesta activând în 
prezent la Facultatea de Mine.  
 
În competiţie ar urma să intre, 
potrivit unor surse din cadrul 
Universităţii din Petroşani şi 
conf.univ.dr.ing. Marius Marcu, 
actualul prorector pentru 
management academic, 
administrativ şi financiar. Alte 
surse dau ca sigură şi intenţia 
de a candida din nou pentru 

funcţia de rector şi în ceea ce-l 
priveşte pe actualul decan al 
Facultăţii de Mine, 
conf.univ.dr.ing. Ioel Vereş. 
 
Tututor acestor nume li s-ar 
putea adăuga, în perioada 
imediat următoare, şi altele, 
având în vedere importanţa 
acestei funcţii academice 
onorabile dar şi sferele de 
influenţă ale unora sau altora 
dintre grupurile de interese 
constituite în şi în jurul 
Universităţii de la Petroşani.  
 
Vom urmări şi noi cu interes 
parcursul evenimentelor şi vă 
vom ţine la curent cu evoluţia 
acestora.  
 

 
Tiberiu VINŢAN 

 

IN MEMORIAM  ARON POANTĂ 
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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 

Cornel Todea, un momârlan la Paris 
Fără îndoială, dacă atunci când şi-a scris 
celebra simfonie “Un american la Paris”, 
George Gershwin ar fi fost inspirat de 
cântecele rapsodului popular Cornel 
Todea din Câmpu lui Neag, marea sa 
capodoperă simfonică s-ar fi numit astăzi 
“Un momârlan la Paris”. 
 
Cornel Todea a fost, de curând, la Paris, 
nu pentru a inspira vreun artist cu 
frumoasele sale cântece populare, ci 
pentru a se inspira el însuşi din modul în 
care înţeleg europenii să dezvolte afaceri 
în domeniul agriculturii şi zootehniei. “Am 
participat la cel mai mare târg al 
fermierilor europeni, care a avut loc, anul 
acesta, la Paris, loculş unde se reunesc 
cei mai importanţi fermieri din ţările Uniunii 
Europene şi nu numai. Acest târg este, pe 
undeva, locul în care se dă “ora exactă” şi 
măsura concretă a modului în care se 
face agricultură şi zootehnie la cel mai 
înalt nivel de calitate”, spune fermierul 
Cornel Todea de la Câmpu lui Neag.  

Dincolo de învăţămintele pe care şi le-a 
tras din această experienţă despre care 
Todea crede că ar trebui să o aibă toţi cei 
care se consideră fermieri în ţara noastră, 
acesta îşi exprimă regretul că “o ţară ca 
România, despre care se spune că ar 
putea fi grânarul Europei şi că ar putea 
hrăni jumătate din Europa, nu a avut nici 
măcar un stand de produse la acest târg 
al fermierilor europeni.” 

Tiberiu VINŢAN 

Relaţii la telefon 0722-807.221 
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    Eveniment organizat de Asociaţia Schi Turism Montan  „Pro-Parâng” Petroșani 

În perioada 26-28 iunie 2015, 
Asociaţia Schi Turism Montan 
„Pro-Parâng” Petroşani, va 
organiza în cadrul   
Campionatului Naţional de 
Turism Sportiv “Ştafeta 
Munţilor”, cea de-a treia etapă 
de campionat din cele zece 
programate, intitulată Trofeul 
„PRO-PARÂNG”. 
 
Locul de desfăşurare al 
competiţiei este Masivul 
Parâng, competitorii având 
posibilitarea de a parcurge 
traseul principal de creastă 
până pe vârful Parângul Mare 
şi, o parte dintre ei, mai 
departe, traseul de legătură 
spre lacul Mija. Punctul de 
comandă şi tabăra de corturi va 

fi amplasată în zona Clubului 
Sportiv Şcolar Petroşani şi 
Cabana ANEFS din Zona 
Turistică Parâng. 
 
Competiţia se adresează 
tuturor iubitorilor de drumeţie, 
cluburilor şi asociaţiilor de 
turism şi ecologie din ţară, 
afiliate sau neafiliate la 
Campionatul Naţional de 
Turism Sportiv “Ştafeta 
Munţilor”. Participanţii vor fi 
organizaţi pe 6 categorii de 
concurs şi se vor întrece la 
următoarele probe: teorie, raid 
montan şi orientare turistică. 
 
Ziua de sâmbătă se va încheia 
cu un concert susţinut de 
formaţia AMFITEATRU’ 13, o 

probă culturală pentru 
competitori şi un frumos foc de 
tabără. 
 
Pentru informaţii suplimentare 

vă rugăm să accesaţi pagina 
decicată de Internet, la adresa: 
www.stafetamunţilor.ro 
 

Lucian ISPAS 

Trofeul „PRO-PARÂNG” Ediţia a I-a, 2015 

Mall-ul dion Deva devine 
“Deva Shoping City” 

Fondul sud-african de investiţii NEPI (New Europe 
Property Investments), unul dintre cei mai dinamici 
investitori din România, este pe cale să finalizeze 
lucrările la extensia mallului Deva Shopping City
(fostul Real Deva). 
 
Primul centru comercial modern din județul 
Hunedoara va aducebranduri de îmbrăcăminte și 
încălțăminte de renume internațional, precum 
H&M, C&A sau Deichmann, cea mai extinsă şi 
diversificată ofertă de entertainment din zonă și 
noi spații comerciale pentru servicii de telefonie şi 
farmacie, dar și un salon de înfrumusețare. 
 
Una dintre cele mai importante zone de petrecere 
a timpului liber va fi multiplexul Cinema City, care 
va avea 6 săli dotate cu tehnologia 3D, 
fiind singurul cinematograf multiplex din judeţul 
Hunedoara. 

Lucian ISPAS 



10 PROMO 

• Cercetată pentru omor calificat, dar lăsată în 
libertate; 

• Contractul pentru drumurile spre cetăţile dacice, 
la un pas de atribuire; 

• Dosar pensal la un second-hand din Vulcan 
pentru angajaţi “la negru”; 

• Clădirile din Petroşani poligon de încecare; 
• Liderul sindical Bogdan Hossu cere renunţarea la 

decizia de divizare a CEH; 
• Cinci adulţi şi patru copii implicaţi într-un groaznic 

accident pe DN 66; 
• Biblioteca din Brad a intrat în reabilitare; 
• Hoţii afaceriştilor din Vulcan au fost prinşi de 

poliţişti; 
• Vetuţa Stănescu este noul vicepreşeidnte al 

Consiliului Judeţean Hunedoara; 
• Gigi Becali e din nou dator la Primăria din 

Petroşani; 
• Cum explică psihologii “fenomenul Prislop”; 
• 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 
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Agenţie de presă, publicitate şi  
relaţii publice 

Confesiunile Monicăi Iacob Ridzi faţă de oamenii care nu au 
uitat ce înseamnă umanitatea  
Monica Iacob Ridzi a adresat, 
prin intermediul unei postări 
publicate pe blogul său, 
mulţumiri tuturor celor care au 
susţinut şi susţin demersul său 
de graţiere adresat 
Preşedintelui României. 

„As dori sa le mulţumesc tuturor 
celor care au înţeles şi susţinut 
demersul meu de graţiere, prin 
declaraţiile de susţinere sau 
apelurile adresate, la rândul lor, 
Preşedintelui României. Sunt 
jurnalişti, analişti politici, 
oameni din toate partidele, care 
au lăsat la o parte lupta politică, 
conflictele, criticile şi s-au 
dovedit a fi OAMENI. Oameni 
care au înţeles că omul politic 
Monica Iacob-Ridzi a murit, dar 
mama Monica Iacob-Ridzi luptă 
pentru viaţa ei şi a copiilor ei”, 
scrie Monica Iacob Ridzi. 

Aceasta se arată impresionată 
de atitudinea publică a unor 
importanţi formatori de opinie 
din ţara noastră. Unul dintre ei 
este poetul Dan Mircea Cipariu, 
care a jurizat, cu ceva vreme în 
urmă, un festival de poezie 
destinat persoanelor 
încarcerate, festival la care 
Monica Iacob Ridzi a obţinut 
premiul al II-lea. „Poetul Dan 
Mircea Cipariu, un om 
extraordinar, de care doar 
auzisem până de curând, a 
reuşit să ne facă, pentru scurt 
timp, să uităm că suntem într-
un penitenciar, să ne simţim 
liberi şi să trăim emoţia 
momentului. Am constatat cu 

bucurie că, într-o societate 
lipsită de umanism, mai sunt 
suflete pentru care omenia mai 
înseamnă ceva. Am citit în 
presă că i-a adresat un apel 
public domnului Preşedinte al 
României de a mă graţia, din 
motive umanitare şi aş dori să-i 
mulţumesc pentru acest gest, la 
care nu mă aşteptam. Uneori, 
oameni care nu te cunosc se 
dovedesc a fi mai aproape 
decât aceia pe care i-ai avut 
alături de mult timp şi care te 
abandonează, fără remuşcări, 
în agonie”, spune Monica Iacob 
Ridzi. 

În egală măsură, aceasta 
apreciază apelul public pe care 
l-a făcut şi jurnalistul Radu 
Moraru care i-a cerut 
preşedintelui Klaus Iohannis să 
ia în calcul graţierea Monicăi 
Iacob Ridzi. „Un jurnalist care 
nu mă cunoaşte personal, la fel 
ca domnul Cipariu, şi care a 
înţeles mai bine ca alţii drama 
prin care trec în aceste 
momente”, spune Monica Iacob 
Ridzi. Ca să înţelegeţi mai bine 
semnificaţia acestopr cuvinte, 
iată ce spune despre cazul 
Ridzi, jurnalistul Radu Moraru, 
directorul Naşul TV:  ”Nu 
suntem animale, nu suntem 
răzbunători, nu suntem nici 
perfecţi, dar avem un suflet bun 
şi în preajma Marilor Sărbători 
ne înmuiem şi iertăm. Rar mi-a 
fost dat să întâlnesc o 
asemenea drama în anii de 
când fac presă (…). Justiţia a 

decis la rece, e oarbă, dar noi 
românii trebuie să ramânem 
oameni, cu sentimente, emoţii 
şi înţelegere. 5 ani e mult, 
prejudiciul statului fiind deja 
recuperat (…).Când am aflat de 
dramele ei de acasă, am  
iertat-o pe loc… Domnule 
Preşedinte, va muri în puşcărie 
dacă nu o iertaţi. Cu cine 
credeţi că o putem înlocui, să 
aibă grijă de doi copii cu grave 
boli genetice, să-i strângă la 
piept atunci când plâng de 
suferinţă ?! Moartea ei în 
închisoare nu va ajuta România 
să se facă bine, dar eliberarea 
ei va ajuta doi prunci să sufere 
mai puţin. Iertaţi-o, Domnule 
Preşedinte, în suflet ! Restul 
ţine de o simplă semnatură … 
Haideţi să o „condamnăm” la 
libertate în folosul comunităţii!
(…). E suficient cât am 
pedepsit-o, e deja prea crud. 
Monica în libertate ne va face 
mai buni, cred în pocăinţa ei. 
Moartea Monicăi în închisoare 
ne va înrăi şi mai mult ! O 
societate care doar pedepseşte 
şi nu are milă, nu iartă, devine 

toxică! Dumnezeu să vă dea 
gândul cel bun!” 

 

Monica Iacob Ridzi recunoaşte 
că doar “astfel de mesaje îmi 
dau putere să rezist, să lupt. 
Mă rog la Dumnezeu în fiecare 
clipă să primesc libertatea de a 
mă îngriji acasă de sănătatea 
mea şi a copiilor mei, libertatea 
de a sta închisă acasa, într-o 
camera, cu doi copii mici în 
braţe, să-i strâng la piept şi să 
le spun în fiecare clipă cât de 
mult îi iubesc şi cât de mult 
regret că au suferit din cauza 
mea. Nu îmi doresc o altfel de 
libertate. Acest lucru mă va 
urmări până mor. Şi cand voi 
muri, voi muri cu această 
durere în suflet, că doi copii 
mici şi nevinovaţi au suferit pe 
nedrept şi nu am putut fi lângă 
ei când au avut mai multă 
nevoie de mama lor. Ma rog la 
Dumnezeu ca măcar ei să mă 
ierte…”, se confesează, pe 
blogul său, Monica Iacob Ridzi. 

Tiberiu VINŢAN 

www.press-media.ro 
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A fost odată ca niciodată, 
căci dacă n-ar fi fost, nu s-ar 
mai fi povestit !... A fost 
odată un balaur numit 
Şolomâţ, care sălăşluia în 
adâncul îngheţat al Peşterii 
Scărişoara din străvechea 
Ţară a  Moţilor... 
 
Aşa începe o călătorie de 
duminică. Cu o poveste şi cu 
dorinţa de a şti cât mai multe 
despre celebrul gheţar situat 
undeva, în inima munţilor, la 
graniţa dintre Apuseni şi Munţii 
Bihorului.  
 
Dorinţa ne este alimentată din 
plin de poveştile fantastice care 
se ţes în jurul faimosului gheţar 
mai ales că nu de mult 
văzusem un film despre 
sfârşitul Terrei, iar unul dintre 
semnele apropierii dezastrului 
era că Gheţarul de la 
Scărişoara începuse să se 
topească.  
 
Pornim cu voie bună spre 
Deva, mai apoi o cotim spre 
Brad, ca drumul nostru să 
continue prin Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi mai apoi pe 
frumoasa vale a Arieşului.Ţara 
Moţilor ni se aşterne la picioare 
tăcută, frumoasă, misterioasă. 
Ajungem în comuna Gârda de 
Sus şi pornim pe drumul spre 
Scărişoara. La un kilometru de 
drum, facem prima oprire la 
Peştera lui Ionele, celebră prin 
coloniile de lilieci care 
sălăşluiesc aici. Apoi ne 
continuăm drumul.  
 
Asfaltat dar deosebit de îngust, 
acesta urcă pieptiş printre 

dealuri şi ne dezvălie locuri cu o 
frumuseţe care îţi taie repiraţia. 
După câţiva kilometri, ajungem 
sus, ne parcăm nu fărp 
oarecare greutate, din pricina 
numărului foarte mare de turişti 
din toaţă lumea care vor, la 
rîndul lor, să vadă cu ochii lor 
uriaşul de gheaţă din peştera 
cu iarnă eternă, şi pornim prin 
pădure, cale de un sfert de 
ceas spre peşteră.  
 
Indicatoarele de informare ne 
spun că Peştera Scărişoara 
este una dintre cele mai mari 
peşteri cu gheată din România, 
adăpostind în adâncurile sale al 
doilea gheţar subteran ca 
mărime din lume, cel mai mare 
fiind localizat la Dobsina, 
undeva în Slovacia de astăzi. 
Nu se ştie când a fost 
descoperită peştera, dar acesta 
este menţionată în 1863 de 
către Adolf Schmidl, un geograf 
austriac care a făcut primele 
observaţii şi prima hartă a 
peşterii.  
 
Peştera Scărişoara s-a format 
în timpul glaciaţiunii, când 
munţii în care este situată erau 
acoperiţi de zăpadă şi gheaţă. 
Neavând decât o singură 
deschidere în partea de sus, 
aici se formează curenţi de aer 
între suprafaţă şi peretele 
inferior, care îngăduie păstrarea 
perpetuă a gheţii. Iarna, 
temperatura aerului din peştera 
înregistrează aceleaşi oscilaţii 

ca temperatura aerului din jurul 
avenului. Vara temperatura 
urcă până la +1 C iar din 
această cauză, în fiecare vară, 
din podeaua Sălii Mari se 
topeşte un strat de gheaţă gros 
de câţiva centimetri, iar 
formaţiunile stalagmitice îşi 
pierd din strălucirea de cristal 
pe care o au pe timpul iernii.  
 
Specialiştii spun că perioada în 
care gheţarul se prezintă în 
toată splendoarea lui este 
primăvara, ideală fiind luna 
aprilie. Declarată monument al 
naturii şi rezervaţie speologică, 
peştera este renumită datorită 
prezenţei în interiorul ei a unui 
gheţar cu o vechime estimată la 
peste 3000 de ani, ce are o 
suprafaţă de 5500 metri pătraţi, 
cu o grosime a stratului de 
gheaţă ce depăşeşte în unele 
locuri 37 de metri, iar stratul cel 
mai subţire are 26 de metri. 
Peştera Scărişoara are o 
lungime totală de 750 de metri 
din care pentru vizitare au fost 
amenajaţi la standarde 
corespunzătoare 250 de metri. 
Adâncimea ei este de 110 
metri, cu o intrare de 50 metri în 
diametru şi 48 metri adâncime, 
accesul făcându-se printr-o 
scară metalică abruptă, 
montată pe peretele de stâncă, 
în vederea facilitării intrării 
turiştilor.  
 
Pestera este împărţită în mai 
multe sectoare ce au diferite 
denumiri. Astfel, imediat după 
intrare, se află “Sala Mare” care 
face trecerea în “Biserica” unde 
se găsesc peste 100 de 
formaţiuni stalagmitice de 
gheată, acestea fiind totodată 
principalele formaţiuni de 
atracţie turistică a peşterii. Din 
stânga acestei săli se ajunge în 
“Rezervaţia Mare” printr-o 
galerie cu o lungime de 
aproximativ 70 de metri sau în 
“Rezervaţia Mică. Vizitarea 
acestora este însă permisă 
numai în scopuri ştiintifice, 
necesitând o  autorizaţie 
specială de la Institutul de 
speologie “Emil Racoviţă” din 
Cluj Napoca.  

Povestea Şolomâţului din 
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gheţarul de la Scărişoara 

După ce aflăm toate detaliile, începem 
însoţiţi de un ghid, coborârea în aven. 
Aceasta ne solicită muşchii din plin. O 
potecă îngustă săpată în stâncă și 
câteva scări metalice cu 270 de trepte 
unele deosebit de abrupte,  ancorate 
în pereţi înlesnesc coborârea celor 
48 m cât măsoară adâncimea 
avenului.  
 
Pe fundul lui se păstrează în tot timpul 
anului un strat gros de zăpadă. Aici se 
pătrunde în Sala Mare printr-un impre-
sionant portal măsurând 24 m lățime 
și 17 m înălțime. Dincolo de fascinanta 
expoziţie de sculptură din “Biserica” 
peşterii de la Scărişoara, ochiul 
turiştilor este atras chiar de la intrare, 
de silueta unui „peşte” uriaş, 
încremenit în gheaţă deasupra unei 
ape încleştate la rândul ei. Bătrânii din 
satele moţeşti spun că acesta este 
temutul balaur “Şolomâţ”. Legendele 
moţilor mai spun că acesta stăpânea 
palatele de cleştar din adâncul Peşterii 
de la Scărişoara. Deşi obişnuit să facă 
prăpăd în gospodăriile sătenilor, 

Şolomâţul avea, totuşi, o slăbiciune: 
ca oricărui balaur respectabil, îi cam 
plăceau fetele. Astfel, legenda spune 
că pentru a-l îmbuna pe balaurul din 
peştera de gheaţă, oamenii au fost 
nevoiţi să organizeze târgul de fete de 
pe muntele Găina, obicei care se 
păstrează până în zilele noastre.  
 
Mai spun poveştile că, în fiecare an, 
cea mai frumoasă dintre fecioarele din 
Apuseni era furată direct de la nedeia 
de pe muntele Găina de Şolomâţ şi 
dusă oblu în palatul de cleştar al 
acestuia. Nu se ştie când, aşa cum nu 
se ştie nici cum şi nici de ce, într-o 
bună zi Şolomâţul a încremenit, la 
rândul său, cu gura căscată, pe când 
se pregătea să-şi ia zborul din 
străfundul peşterii pentru a-şi 
revendica o nouă fată. Se vede treaba 
ori că, la ieşirea din peşteră a dat nas 
în nas cu vreun Făt Frumos gelos, ori 
a încremenit la vederea frumoaselor 
fete ale moţilor, nemaiputând să se 
hotărască pe care să o aleagă drept 
soaţă.  
 
Şolomâţul şi legendele ţesute în jurul 
acestuia au rămas şi astăzi 
principalele motive care aduc în 
peştera de la Scărişoara nu doar 
oameni de ştiinţă şi turişti pasionaţi de 
miracolul naturii, ci şi numeoşi copii 
fascinaţi de povestea balaurului 
criogenat în mirificul său palat de 
cleştar. 
 
Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus 
povestea aşa. Iar de nu mă credeţi, nu 
aveţi decât să vă convingeţi mergând 
la Scărişoara, în peştera străjuită şi 
astăzi de  Şolomâţul care-şi aşteaptă 
încă “jumătatea”. 

 Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Vara, cele mai apreciate sunt 
prăjiturile uşoare,spumoase, în 
care abundă fructe delicioase. 
Una dintre  prăjiturile mele 
preferate este de fapt un tort de 
vară, uşor de preparat dar 
deosebit de savuros.  
 
Pentru început se prepară un 
blat de tort după reţeta clasică: 
şase gălbenuşuri se freacă 
spumos cu şase linguri zahăr, 
se adaugă trei linguri apă 
fierbinte, praf de copt, şase 
linguri făină şi spuma de la 
şase albuşuri. Blatul se toarnă 
întro formă rotundă şi se coace 
la foc mediu. Crema nu este 
deloc pretenţioasă. Este nevoie 
de o cutie de mascarpone de 
300 grame, 200 grame zahăr 

pudră, zahăr vaniliat şi 300 ml 
frişcă de bună caliate. 
Mascarponele se freacă bine cu 
zahărul şi se amestecă uşor cu 
frişca bătută.Pentru  umplut, 
tortul se împarte în trei părţi 
egale. Este nevoie ca tortul să 
se asambleze întro formă 
rotundă, de obicei în cea în 
care a fost copt. Se aşază 
prima foaie de blat, se 
însiropează bine cu un sirop de 
apă cu zahăr şi lămâie, se 
toarnă o treime din cremă, din 
nou foaie de balt şi din nou o 
treime din cremă.  
 
Adevărata bunătate a tortului se 
realizează peste a treia foaie de 
blat. Aceasta se unge cu un 
strat foarte subţire de cremă, 

peste care se aşază una lângă 
alta, boabă cu boabă, zmeură 
sau afine (după preferinţă). 
Peste zmeură se toarnă 
gelatină transparentă preparată 
din apă şi foi de gelatină 
conform instrucţiunilor, la care 
se adaugă trei linguri de zahăr. 
Gelatina se toarnă din mijloc 
spre margini, cu grijă fără a 
deplasa fructele. Se introduce 

tortul pentru câteva ore la 
frigider, după care se scoate cu 
grijă din formă şi se ornează pe 
margini cu crema rămasă peste 
care se aşază fulgi de migdale.  
 
La fel de delicios este acest tort 
dacă mascarponele din cremă 
se înlocuieşte cu  300 grame 
brânză dulce bine scursă.  
Poftă bună! 

 

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

“Lui i s-a întâmplat  
cel mai bun rău  

din lume...” 

de Gheorghe Niculescu 

Destin 

Prăjitură de vară 

La examen profesorul îl întreabă pe 
Bulă: 
– Nu ne cunoaştem de undeva?” 
– Da, domn profesor. La examen anul 
trecut. Atunci am picat la examen.” 
– Da, ai dreptate. Dar anul acesta o să 
meargă mai bine. Care era prima 
întrebare care v-am pus-o anul 
trecut?” 
– Aţi întrebat: “Nu ne cunoaştem de 
undeva?”  
*** 
Ce să fac, doctore? Căsătoria mea e 
în impas. 
– Cum aşa ? 
– Păi, soţia mea nu mă poate suferi 
când sunt beat, iar eu n-o pot suferi 
când sunt treaz…  
*** 
- Ce ai păţit la ochi? 
– Era să mi-l scoată ginerele meu cu o 
andrea. 
– În timp ce tricotai?  
– Nu, în timp ce mă uitam prin gaura 
cheii.  

*** 
Doi ardeleni călătoreau cu trenul. Vine 
conductorul. 
- Biletele la control, vă rog! 
- Mă, Gheorghe, noi avem belet? 
- No. 
- N-avem belet, domn controlor. 
- Bani de amendă aveţi ? 
- Mă, Gheorghe, bani de amendă 
avem ? 
- No. 
- N-avem bani, domn controlor. 
- Vă bateţi joc de mine ? Bilet nu aveţi, 
bani nu aveţi. Atunci, ce dracu avetţ ? 
- Ce-avem, mă Gheorghe ? 
- Avem abonament. 
*** 
 Badea Gheorghe se preumblă pe 
stradă cu cei doi copii ai lui. Un 
cunoscut care îi vede, îi spune: 
- Bade Gheorghe, ce faini coconi ai! Şi 
ce mai seamană între ei! 
- D’apăi cum nu, că doară îs gemeni. 
- Şi câţi ani au? 
- Băiatul are patru, iar fata, cinci.  
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Migală şi talent la concursul internaţional 
de desen “Lupul de argint” de la Lupeni 
Concursul internaţional de 
desen “Lupul de argint”, 
ajuns la cea de-a IX-a 
ediţie, şi-a desemnat 
săptămâna trecută, 
câştigătorii. La ediţia din 
acest an concursului, care 
a avut ca temă “Să iubim şi 
să îngrijim natura”, au 
participat un număr de 238 
de elevi, din România şi 
Ungaria. 
 
Juriul format din profesori 
de specialitate a deliberat şi 
i-a desemnat pe cei mai 
buni. Câştigătorii acestei 
ediţii sunt: 
- din România: Marele 
Premiu “Lupul de argint” - 
Zmed Iulian; 
-Locul I: Darie Natalia, 
Asoltanei Elena Bianca, 
Burcea Diana şi Hoca 
Adonis; 
-Locul II: Niţu Daria, Ceică 
Raluca, Ciobîcă Bianca-
Florentina, Băltăţescu 
Bianca; 
-Locul III: Szep Ramona, 
Tomescu Tudor, Kasza 
Monica Minola, Grigore 
Andreea;  
-Menţiuni: Creţu Selena, 
Puienaru G.Patricia, Dobrin 
Andrei şi Bota Alexandru. 
 
-din Ungaria: 
-Locul I: Haszillo Vivien, 
Bago Reka, Orcisk Laura, 
Dubai Petronella. 
-Locul II: Fejes Reka, Varga 

Alexandra, Tamasko 
Norbert, Szilaoyi Gabriella; 
-Locul III: Pasztor Bettina, 
Lukacs Eniko, Nemeth 
Emese, Sendula Zoe 
-Menţiuni:Farkas Vivien, 
Pinter Petra, Torok Moira şi 
Hatvani Vanda. 
 
În proiect s-au implicat, 
alături de coordonatorul 
concursului, artistul plastic 
prof. Simonel Bucur, mai 
multe cadre didactice  de la 
unităţile de învăţământ din 
Valea Jiului, dintre care 
amintim aici pe Chirilă 
Violeta, Pîrvu Angelica, 
Trîncă Anişoara Antigona, 
Marinică Adriana, Roman 
Rodica, Mocanu Rodica, 
Gîrjob Elena, Chiroşca 
Simona, Moldovan Adriana, 
Băican Liliana, Elischer 

Rodica, Brown Cristina, 
Ardelean Diana, Lascău 
Rodica, Stroe Valentina, 
Cotîrţă Camelia, Falticska 
Kriss şi Thamm Laszlone. 
 
Organizatorii adresează, de 
asemenea, mulţumiri pentru 
implicarea în organizarea 
acestei activităţi 
Inspectoratului Şcolar 
Hunedoara, Asociaţiei 
Culturale “Iosif Tellmann” 
Lupeni, Liceului Teoretic 
“Mircea Eliade” - Şc.Nr. 1 
Lupeni, Şcoala şi Grădiniţa 
Catolică “Janos Pal” din 
Ungaria. Mulţumiri se 
cuvine şi Consiliului local şi 
Primăriei Municipiului 
Lupeni pentru premiile 
acordate. 
 

Antoneta DUBAN 

Elevii şahişti din 
Vulcan în top 10 la 
nivel naţional 

Colegiul Tehnic Mihai Viteazu Vulcan a 
ocupat locul 9 dintr-un total de 31 de 
echipe participante, la Campionatul 
Naţional de Şah „Elisabeta Polihroniade”, 
eveniment care a avut loc, în perioada 16-
18 iunie la Olăneşti, chiar sub coordonarea 
marii maestre internaţionale Elisabeta 
Polihroniade. 
 
Echipa colegiului vulcănean a fost formată 
din elevii Secrieru Andrei-Cristian (clasa a 
V-a, Şcoala gimnazială nr. 5- căpitanul 
echipei), Alexandru Maidik (clasa a III-a - 
Şcoala gimnazială nr. 1), Gircsis Raul 
(clasa a IV-a - Şcoala gimnazială nr. 5) și 
Secrieru Maria Georgi (clasa a VII-a - 
Şcoala gimnazială nr. 5). 
 
Singura medalie obținută de sportivii din  
judeţul Hunedoara la această competiţie i-a 
revenit lui Andrei Secrieru, care a obţinut 
5,5 puncte la masa 1, adjudecându-şi astfel 
locul al II-lea în clasamentul individual al 
celor mai buni jucători pe mese. 
 

Luminiţa VINŢAN 
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Schimbarea la faţă: 

“Afaceri în Valea Jiului” redevine “EXCLUSIV” 
Au trecut mai bine de 500 de 
săptămâni de când, o dată cu 
lansarea pe piaţă a proiectului 
media intitulat “Afaceri în Valea 
Jiului” am căutat să promovăm 
- dincolo de subiectele de 
interes public local - tot ceea ce 
am considerat că poate fi un 
model de succes în Valea 
Jiului. Aceasta a fost “afacerea” 
pe care noi, cei de la Grupul de 
presă Exclusiv, am propus-o şi 
am respectat-o în comunitatea 
locală a Văii Jiului.  
 
În tot acest timp, afacerea 
noastră de media a crescut 
proporţional cu succesul 
publicaţiei “Afaceri în Valea 
Jiului”, publicaţia principală a 
grupului nostru de presă. Pe 
lângă aceasta, s-au născut,  
de-a lungul a 15 ani de 
activitate, multe alte producţii 
editoriale. Toate conturează o 
activitate editorială de succes 

sub genericul Exclusiv Media 
Group.  
 
Raţiuni de interes editorial şi 
publicitar ne obligă acum să 
lărgim orizontul de interes al 
publicaţiilor noastre şi dincolo 
de aria geografică a Văii Jiului. 
În faţa acestei situaţii, în mod 
evident, titlul publicaţiei 
săptămânale “Afaceri în Valea 
Jiului” necesită o schimbare.  
 
Am ales ca momentul 
schimbării să fie chiar în luna 
august, odată cu sărbătoarea 
“schimbării la faţă”. Astfel, după 
vacanţa de vară, pe care 
Grupul de presă Exclusiv şi-o 
acordă cu regularitate în 
perioada 15 iulie-15 august, 
publicaţia “Afaceri în Valea 
Jiului” se va transforma în 
“Exclusiv”, reluând numele 
publicaţiei pe care am  
înfiinţat-o, acum aproape 16 

ani, odată cu firma noastră 
Exclusiv Media Group. 
 
“Exclusiv” va trata, cu 
regularitate şi prioritate, 
aceleaşi teme ale vieţii sociale, 
politice, culturale, 
administrative, educaţionale şi 
sportive din Valea Jiului, dar va 
include, în cuprinsul său, şi 
subiecte din alte localităţi ale 
judeţului Hunedoara. De 
asemenea, suplimentul nostru 
lunar “Zona alpină” va include 
reportaje din zone turistice ale 
Văii Jiului, dar şi din ţară şi 
străinătate. În egală măsură, 

subiecte din tot judeţul 
Hunedoara (şi nu numai !) veţi 
putea regăsi în paginile 
cotidianului electronic “Avântul 
liber.ro”, precum şi în noua 
pagină de Internet a Grupului 
Exclusiv, pe care o vom relansa 
din toamna acestui an.  
 
Cu mulţumirea lucrului bine 
făcut “Afaceri în Valea Jiului” vă 
spune, din luna august, la 
revedere. Dar în acelaşi timp, 
publicaţia “Exclusiv” vă spune 
bun găsit ! 
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