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Detalii în interior 

Furtul de apă potabilă 
nu mai este posibil în 
Valea Jiului !  

Detalii în pag. a 7-a 

Petroşaniul devine, în luna iulie, 
capitala voluntariatului european 

Detalii în pag. a 11-a 



2 ADMINISTRAŢIE 

Cu o organizuare ireproşabilă şi un 
program vast, pentru toate gusturile 
publicului vulcănean, ediţia cu 
numărul 43 a “Nedeii Vulcănene” a 
consemnat un nou succes în  
materie al administraţiei publice 
locale din municipiul Vulcan. Pentru 
ca totul să decurgă “ca la carte”, 
programul manifestărilor cultural-
artistice şi sportive a fost întocmit 
sub directa coordonare a primarului 
Gheorghe Ile. Acesta a fost prezent, 
de altfel, la aproape toate activităţile 
derulate în programul “Nedeii 
Vulcănene”, pentru a supraveghea 
bunul mers al lucrurilor.  
Graţie acestor considerente, la 
finalul unei săptămâni de succes 
sub genericul “Nedeia vulcăneană”, 
la momentul aprecierilor, 
considerăm că primarul Gheorghe 
Ile merită din plin titlul de premiant. 

Gheorghe Ile 
Primarul municipiului Vulcan 

Investiţiile de la Spitalul de Urgenţă din Petroşani sunt în 
atenţia permanentă a autorităţilor locale 
Lucrările privind executarea de 
reparaţii capitale la corpul 
principal al Spitalului de 
Urgenţă din Petroşani au 
demarat anul acesta, după ce 
Ministerul Sănătăţii a alocat o 
nouă tranşă din banii prevăzuţi 
pentru acest proiect absolut 
necesar pentru instituţia 
medicală din Valea Jiului. La 
finele lunii iunie, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi a făcut şi o primă 
evaluare a stadiului în care se 
află acest program de investiţii 
la care Consiliul local are o 
contribuţie procentuală de 10%.  
 
“Am reînceput practic lucrările 
necesare pentru reparaţia 
capitală a spitalului. După cum 
se poate şi observa deja, 
primele lucrări sunt cele care 
vizează izolarea termică a 
corpului principal. Deja a fost 
finalizată o aripă şi au fost 
începute lucrările la o a doua 
aripă a clădirii, urmând ca, în 
scurt timp, să se treacă şi la 

reabilitarea faţadei principale a 
clădirii”, spune primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi. Acesta a arătat 
însă, cu acest prilej, că lucrările 
prevăzute a fi executate în 
cadrul acestui program de 
investiţii la SUP sunt mult mai 
mari, având în vedere faptul că, 
pentru execuţia acestora, au 
fost alocate anul acesta fonduri 
în sumă de 7 milioane de lei, 
din care 5 milioane au ca 
destinaţie reparaţiile capitale 
ale clădirii spitalului, iar alte 2 
milioane de lei sunt alocate 
pentru achiziţia de aparatură 
medicală.  
 
Directorul Spitalului de Urgenţă 
din Petroşani, dr. Alin Vasilescu 
arată că, în ceea ce priveşte 
capitolul de investiţii, după 
finalizarea programului de 
anvelopare vor urma lucrări de 
consolidare la centrala termică 
şi la construcţia unei noi clădiri 
care va adăposti şi un nou bloc 
operator al Spitalului de 
Urgenţă Petroşani. “Clădirea 

anexă va fi ridicată în zona pe 
care acum se află parcul din 
incinta SUP, va fi o clădire 
similară cu cea existentă ca 
dimensiune, cu 5 etaje şi va 
avea o legătură cu actuala 
clădire a spitalului undeva la 
nivelul etajelor 1 şi 2. Practic, 
această clădire va fi o a doua 
jumătate de spital, absolut 
necesară pentru a ne putea 
păstra numărul de paturi actual 
(657), în condiţiile în care după 
modernizare, în clădirea veche 
nu vom mai putea găzdui decât 
maxim 480 de paturi”, explică 
dr. Alin Vasilescu.  
 
Investiţiile în modernizarea 
Spitalului de Urgenţă de la 
Petroşani au ca termen final 
anul 2017. Ele sunt estimate, 
conform proiectului finanţat de 
Ministerul Sănătăţii, la 160 de 
milioane de lei, din care 10% 
reprezintă contribuţia 
autorităţilor locale de la 
Petroşani. Până acum, pentru 
execuţia proiectului au fost 

alocate 20 de milioane de lei.  
 
“Toate aceste investiţii vizează 
confortul pacienţilor şi al 
personalului care deserveşte 
această unitate medicală iar, 
după finalizarea întregului 
proiect, ele vor asigura şi o 
creşere a calităţii actului 
medical în acest spital”, 
apreciază primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi. 

Tiberiu VINŢAN 

Locuinţe sociale noi pentru uricăneni 

Preocuparea pentru asigurarea necesarului de spaţiu locativ 
pentru cetăţenii din oraşul Uricani este una din activităţile 
cele  mai importante pe care le are în vedere administraţia 
locală de la Uricani.  În acest sens, anul 2015 ar putea 
consemna un nou succes, odată cu darea în folosinţă a unui 
nou bloc de locuinţe sociale, amenajat prin reabilitarea unei 
clădiri abandonate din centrul vechi al oraşului.  
  
Lucrările de la blocul 6 de locuinţe sociale se află într-un 
stadiu destul de avansat, lucru confiormat de simpla 
comparaţie între vechea imagine a clădirii (în foto stânga) şi 
noua înfăţişare a acestuia (în foto dreapta). Blocul este 
format din 27 de garsoniere şi 3 apartamente. Blocul de 
locuinţe sociale ar putea fi finalizat în toamna acestui an. 
“Este o investiţie majoră în ceea ce priveşte construcţia de 
locuinţe, o problemă cu care Uricaniul se confruntă de ani 
buni, aşa cum ea reprezintă încă o promisiune onorată”, 
spune primarul Dănuţ Buhăescu. (L.I.) 



3 EVENIMENT 

Formula potrivit căreia 
“esenţele tari se ţin în recipiente 
mici” a fost pe deplin 
demonstrată şi la Vulcan, acolo 
unde cei mai valoroşi dintre 
elevii şcolilor din acest oraş au 
fost premiaţi de administraţia 
publică locală în cadrul unei 
dintre cele mai frumoase acţiuni 
din programul “Nedeii 
Vulcănene”.  
 
“Este o mândrie deosebită 
pentru mine, ca primar, şi 
pentru întreaga noastră 
comunitate, să constatăm că, 
an de an, la festivităţile Nedeii 
Vulcănene, putem premia elevi 
care ne fac cinste oraşului prin 
rezultatele bune şi foarte bune 
obţinute la nivel judeţean, 
naţional şi internaţional, în 
cadrul olimpiadelor şcolare şi al 
competiţiilor sportive de top. Şi 
în acest an m-am siţit onorat să 
am alături de mine, la 
festivitatea de premiere a celor 
mai buni elevi din Vulcan, 
câţiva zeci de copii minunaţi 
cărora li se cuvine toată 
aprecierea pentru 
performanţeler obţinute şi 
întregul nostru respect pentru 
felul în care au dus renumele 
şcolii vulcănene la cel mai înalt 
nivel”, a declarat primarul 
Gheorghe Ile, referitor la 
această emoţionantă festivitate 
din cadrul Zilele municipiului 
Vulcan.  
 
Şi în acest an, diplomele şi 
premiile pe care Consiliul local 

şi Primăria municipiului Vulcan 
au fost nevoite să le acorde 
elevilor performanţi ai oraşului a 
fost foarte mare. Vulcanul a 
consemnat un număr 58 de 
rezultate bune şi foarte bune la 
olimpiadele şcolare din 2015 şi 
alte 14 premii la competiţii 
sportive naţionale şi 
internaţionale. Cine sunt 
laureaţii acestor performanţe. 
Iată: 
 
Elevii premiaţi la faza judeţeană 
şi naţională a olimpiadelor 
şcolare 
* Rotaru Florentina (Premiul I 
la etapa judeţeană a olimpiadei 
tehnologice, domeniul industrie 
textilă şi pielărie);  
* Acatrinei Mariana (Premiul I 
la etapa judeţeană a olimpiadei 
tehnologice, domeniul industrie 
textilă şi pielărie);  
* Mic Adina Niculina (Premiul 
II la etapa judeţeană a 
olimpiadei tehnologice, 
domeniul industrie textilă şi 
pielărie);  
* Popa Ioana (Premiul I la 
etapa judeţeană a olimpiadei de 
economie);  
* Lazăr Romina (Premiul I la 
etapa judeţeană a olimpiadei 
tehnologice, domeniul industrie 
textilă şi pielărie);  
* Popescu Robert (Premiul III 
la etapa judeţeană a olimpiadei 
tehnologice, domeniul electric, 
electrotehnic şi electromecanic) 
* Popa Anamaria (Premiul III la 
etapa judeţeană a olimpiadei 
tehnologice, domeniul industrie 

textilă şi pielărie);  
* Peagu Mioara (Menţiune la 
etapa judeţeană a olimpiadei 
tehnologice, domeniul 
electronică-automatizări);  
* Stîngaciu Otilia (Menţiune la 
etapa judeţeană a olimpiadei 
tehnologice, domeniul 
electronică-automatizări);  
* Paladi Maria Angelica 
(Menţiune la etapa judeţeană a 
olimpiadei de economie);  
* Cazacu Anca (Menţiune la 
olimpiada judeţeană de 
tehnologie a informaţiei, TIC); 
* Vancea Victor (Menţiune la 
olimpiada judeţeană de 
tehnologie a informaţiei, TIC); 
* Chiuda Alexandru (Menţiune 
la olimpiada judeţeană de 
tehnologie a informaţiei, TIC); 
* Marin Bianca Alexandra  
(Menţiune la olimpiada 
judeţeană de limba şi literatura 
română); 
* Buliga Bianca Ramona 
(Menţiune la olimpiada 
judeţeană de chimie); 
* Suciu Maria (Premiul I la 
olimpiada judeţeană de 
lingivstică, Premiul I la 
olimpiada judeţeană de religie 
şi menţiune la etapa naţională a 
olimpoiadei de religie); 
* Savu Cristian (Menţiune la 
olimpiada judeţeană de lectură) 
* Miklos Beactrice (Menţiune 
la olimpiada judeţeană de 
lingvistică); 
* Matei Cristina (Menţiune la 
olimpiada judeţeană de 
lingvistică) 
* Zgârcea Andreea (Premiul III 

la olimpiada judeţeană de 
religie); 
* Pitac Luminiţa Gabriela 
(Menţiune la olimpiada 
judeţeană de lingvistică); 
* Iancu Cristina Maria 
(Menţiune la olimpiada 
judeţeană de chimie); 
* Caramete Oana (Menţiune la 
olimpiada judeţeană de lectură) 
* Stanci Adriana (Premiul I la 
etapa internaţională a Cupei 
României la Taekwon-Do); 
* Florescu Andrei (Premiul II la 
etapa internaţională a Cupei 
României la Taekwon-Do); 
* Blok Arthur (Premiul I la 
etapa internaţională a Cupei 
României la Taekwon-Do); 
* Băncilă Diana Maria (Premiul 
I la etapa naţională a 
campionatului de karate SKI, 
Premiul I la etapa naţiuonală a 
Cupei “Floarea Reginei” la kata 
şi Premiul I la etapa naţională a 
Cupei karate kata); 
* Pădureanu Denisa (Premiul 
III la etapa internaţională a 
Cupei României la Taekwon-
Do); 
* Stanci Alin (Premiul II şi III la 
etapa internaţională a Cupei 
României la Taekwon-Do, 
Premiul III la etapa naţională a 
campionatului de luptă 
individuală); 
* Ferenczi Oana Diana 
(Premiul II la etapa naţională a 
campionatului de karate SKI); 
* Lupşa Teodora (Premiul III la 
etapa internaţională a Cupei 
României la Taekwon-Do); 

continuare în pag. a 6-a 
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4 EVENIMENT 

Sub semnul respectului faţă de veteranii sportului şi ai comunităţii locale 

De fiecare dată când oficiază o 
cununie civilă, primarul 
Gheorghe Ile le reaminteşte 
tinerilor că “familia este celula 
de bază a societăţii”. Există şi 
la Vulcan oameni care, de-a 
lungul unei frumoase vieţi nu 
doar că au făcut dovada acestui 
fapt dar, prin exemplul căsniciei 
lor, demonstrează că viaţa de 
cuplu poate consemna, de 
multe ori, tot atâtea frumoase 
poveşti de dragoste şi succes.  
 
Şi în acest an, în cadrul 
programului “Nedeii vulcănene” 
veteranii vieţii de familie din 
municipiul Vulcan au fost invitaţi 
de către Consiliul local şi 
Primăria Municipiului Vulcan să 
petreacă împreună “nunta de 
aur”. Nu mai puţin de 35 de 
cupluri de aur ale Vulcanului au 
venit la această întâlnire, în 
care bucuria şi emoţiile s-au 
împletit cu eleganţa, bunul gust 
şi respectul reciproc al 
organizatorilor şi beneficiarilor 
acestui eveniment, deopotrivă.  
 
“O jumătate de secol de 
căsnicie, de viaţă trăită 
împreună, cu bune şi rele, cu 
bucurii şi necazuri, cu pasiune 
şi niciodată cu regret reprezintă 
poate cel mai frumos exemplu 
pe care familiile veterane din 
oraşul nostru îl prezintă în faţa 
tinerilor care vor să-şi 
întemeieze o familie. Această 
frumoasă generaţie de oameni 

care au ajuns la vârsta “nunţii 
de aur” sunt un exemplu nu 
doar în viaţa de familie, ci în tot 
ceea ce, cu responsabilitate, cu 
pasiune şi cu multe sacrificii, au 
făcut de-a lungul vieţii pentru 
familia lor, pentru copii dar şi 
pentru comunitatea noastră 
locală. Mă înclin cu respect în 
faţa acestor oameni deosebiţi şi 
le doresc, mai departe, 
sănătate şi o viaţă lungă şi 
frumoasă”, a declarat pe 
marginea acestui emoţionant 

eveniment, primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile.  
 
Urările se îndreaptă, în  acest 
an, spre familiile: Jurca 
Constantin şi Marie, Stăncioiu 
Vasile şi Ioana, Katinyan Viorel 
şi Emilia, Anania-Romanic Ioan 
şi Steriana, Nikula Arpad şi 
Ileana, Zaiţuc Gheorghe şi 
Ecaterina, Trică Constantin şi 
Aranka, Bondor Gheorghe şi 
Ileana, Ungureanu Simion şi 
Elena, Ioană Gheorghe şi 
Ileana, Aparaschivi Petru şi 
Viorica, Ilieş Aurel şi Susana, 
Cozma Niculai şi Elena, 
Săvoiu Dumitru şi 
Matild, Ardelean Vasile 
şi Odochia, Barna Iosif 
şi Floare, Pârvulescu 
Gheorghe şi Ana, 
Milăşan Iacob şi Lina, 
Arcana Clement şi 
Maria, Merk Paul şi 
Sofia, Mihai Mihai şi 
Maria, Cîrlan Ioan şi 
Ioana, Navlea Iulică şi 
Maria, Măciucă Dumitru şi 
Adela, Cistelecan Ioan şi Ioana, 
Miko Carol şi Elena, babei 
Aurel şi Zoia, Matei Petru şi 
Ana, Pavel Vasile şi Marinca, 

Nelucă Ilaria şi Niculina, Pal 
Dionisiu şi Anna, Perţ Dinu şi 
Marie, Nistor Miron şi Maria, 
Tacea Dumitru şi Mediana-
Ana, Lazăr Marin şi Georgeta. 
 
Tot de o emoţie aparte s-a 
bucurat anul acesta şi un alt 
eveniment consemnat în 
programul celei de-a 43-a 

ediţii a “Nedeii vulcănene”. Este 
vorba despre aniversarea a 95 
de ani de existenţă neîntreruptă 
a Clubului Sportiv (CS) Vulcan.  
 
Ioan Dragoş, Iosif Racolţa, Viluţ 
Oltean, Justin Stoinescu, 
Ştefan Feszner, Zoltan Lakatas, 
Dan Voicu, Sorin Bejan, Ionuţ 
Colda, Doru Mîrşava, Dumitru 
Alexa, Iosif Baczai, Alexandru 
Trestian, Mihai Nistor, Arpad 
Şipoş, Marius Szoradi, Ioan 
Hristea, , Mihai Constantin, 
Dorel Manea, Traian Cîmpean 
sunt doar câteva din numele 
sportivilor, antrenorilor şi 

conducătorilor de la Clubul 
Sportiv Vulcan care au primit, la 
festivitatea de aniversare a 
celor 95 de ani de la înfiinţarea 
CS Vulcan, aplauzele colegilor 
şi ale suporterilor, dar şi 
strângeri de mâini şi diplome de 
onoare din partea primarului 
municipiului Vulcan.  
 
„La Vulcan, sportul a avut 
întotdeauna un loc aparte în 
inima oamenilor şi tocmai de 
aceea oamenii care au scris 
istoria acestui club fanion al 
oraşului nostru, în ultimii 95 de 
ani sunt atât de apreciaţi de 
comunitatea Vulcanului. Mă 
bucur că pe o parte dintre ei  
i-am reîntâlnit, aşa cum mă 
bucur că am putut să ne 
aducem aminte şi să punem în 
valoare istoria celor 95 de ani 
de sport sub sigla CS Vulcan”, 
ne-a declarat Gheorghe Ile, 
primarul municipiului Vulcan.  
 

Tiberiu VINŢAN 



5 EVENIMENT 

Un festival pentru minte, cultură, competiţie, performanţă şi bună dispoziţie 

În cadrul manifestărilor cultural-
sportive desfăşurate în Vulcan 
cu ocazia ediţiei a 43-a a 
Nedeii Vulcănene, concursul de 
şah a fost la mare căutare. Mai 
precis, exact 100 de şahişti (din 
care 14 la categoria „seniori”)  
s-au strâns în jurul eşichierului 
joi, 25 iunie 2015, la Şcoala 
Gimnazială „Teodora Lucaciu” 
Vulcan.  
 
Concurenţii au fost distribuiţi pe 
următoarele categorii de 
concurs: până la 8 ani, 9-10 
ani, 11-16 ani şi seniori. În plus, 
o grupă specială de începători 
a fost compusă din copiii care 
descoperă primele taine ale 
sportului minţii.  
 
Toţi participanţii au primit din 
partea organizatorilor – 
Primăria, Consiliul Local şi 
Clubul Sportiv Vulcan – 
medalii  şi diplome, iar 
ocupanţii primelor 3 locuri au 
fost premiaţi şi cu bani. După 
premiere, toţi copiii au savurat 
un minunat tort în forma unei 
table de şah cu toate piesele, în 
greutate de 9,5 kg, care a fost 
oferit cu generozitate de către 
patronul restaurantului „La 
Ţugu” – Cătălin Ţugulea şi de 
către preşedintele Asociaţiei 
„Rosa Multiflora” – Costel 
Avram.  
 
Clasamente: 
Băieţi – „boboci”: 
1. Tamaş Darius; (Petroşani) 
2. Tulbure Daniel (Petroşani); 
3. Kozak Robert (Vulcan); 
Fete – „boboci”: 
1. Szabo Alina (Vulcan); 

2. Zoller Timea (Petroşani); 
3. Rostaș Gabriela (Vulcan); 
Băieţi – „8 ani”: 
1. Berechet Eduard (Lupeni); 
2. Avram Răzvan (Petroşani) 
3. Bojan Cosmin (Vulcan) şi 
Popescu Răzvan (Petroşani) 
Fete – „10 ani”: 
1. Petculescu Diana (Vulcan); 
2. Ionașc Ana Maria (Vulcan); 
Băieţi – „10 ani”: 
1. Gircsis Raul (Vulcan);  
2. Ancuţa Aris Mario (Vulcan); 
3. Maidik Alexandru (Vulcan); 
Fete – „10 ani”: 
1. Albescu Andreea (Vulcan); 
2. Asoltanei Elena (Petroşani); 
3. Iosib Dariana (Vulcan); 
Băieţi – „12 ani”: 
1. Urs Darius (Lipova); 
2. Andri Florin (Lupeni); 
3. Preda Tudor (Vulcan); 
Băieţi – „14 ani”: 
1. Albescu Marius (Vulcan); 
2. Tradnic Timotei (Vulcan); 
3. Preda Tudor (Vulcan). 
Băieţi – „16 ani”: 
1. Bumbac Octavian 
(Petroşani); 
2. Graure Adrian (Craiova); 
3. Şchiopu Andrei (Vulcan); 
Fete – „16 ani”: 
1. Secrieru Georgiana (Vulcan); 
2. Fieraru Andreea (Vulcan); 
3. Preda Teodora (Vulcan); 
Seniori: 
1. Michi Marin (Lupeni) 
2. Manaţe Laurean (Petroșani) 
3. Secrieru Andrei (Vulcan).  

 Dorel ŞCHIOPU 

La Vulcan şi poezia face casă 
bună cu nedeia 
În cadrul programului Nedeii 
vulcănene, un loc aparte l-a avut şi 
acţiunea cultural-educaţională 
demarată de Asociaţia Eu şi Tu 
pentru Vulcan, „Tineri poeţi 
vulcăneni”. Concursul de creație 
poetică organizat în cadrul Nedeii 
Vulcănene pentru elevii din ciclul 
primar a suscitat un interes 
deosebit din partea elevilor 
vulcăneni, confirmat prin numărul 
mare de participanţi şi prin 
calitatea versurilor propuse de 
aceştia.  
 
La ediţia de anul acesta, tinerii 
poeţi au fost prezenţi în număr de 
aproape 40 – de la Şcolile 
gimnaziale nr. 4, n r. 5 şi nr. 6, cu 
creaţii proprii realizate pe tema: 
„PRIMĂVARA – MUZA 
TINERILOR POEŢI”. Dintre cele 
aproape 40 de poezii înscrise în 
concurs s-au detaşat cu greu 
primele trei, premiate de 

reprezentanţii Primăriei şi ai 
Consiliului Local astfel: 
LOCUL I – Darius Popescu – 
Şcoala gimnaizală nr.4 
LOCUL II – Andreea Bălăușu – 
Şcoala gimnazială nr.6 
LOCUL III – Alesia Moldovan – 
Şcoala gimnazială nr.4 
 
Concursul a fost organizat în 
parteneriat cu Asociaţia Eu şi Tu 
pentru Vulcan şi urmăreşte 
promovarea creaţiei poetice la 
nivelul tinerelor generaţii. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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Sub semnul respectului faţă de 
cei mai valoroşi membri ai 
comunităţii locale 

Urmare din pagina 3 
* Cîmpean Oana Elena (Premiul II la olimpiadele 
judeţene de limba română şi de limbi clasice, 
Menţiune la olimpiadele judeţene de lectură şi istorie 
şi Menţiune la olimpiada naţională de limba latină); 
* Nanu Andrei (Menţiune la etapa judeţeană a 
olimpiadei de fizică); 
* Trestian Alexandra (Menţiune la etapa judeţeană a 
olimpiadei de lectură); 
* Hirsch Alexandra (Premiul I la olimpiada judeţeană 
de matematică, Premiul II la olimpiadele judeţene de 
fizică şi lingvistică, Menţiune la olimpiada judeţeană 
de ştiinţe pentru juniori, Premiul III la olimpiada 
naţională de fizică şi menţiune la olimpiada naţională 
de lingvistică); 
* Rizoti Raluca Andreea (Menţiune la olimpoada 
judeţeană de lectură); 
* Nuţă Alexandru (Premiul III la olimpiada judeţeană 
de limba şi literatura română); 
* Bernan Ingrid Beatrix (Menţiune la olimpiada 
judeţeană de lingvistică); 
* Leonte Andra Maria (Premiul II la etapa naţională 
a ecolimpiadei copiilor); 
* Răducu Oana Alexandra (Premiul II la olimpiada 
judeţeană de educaţie tehnologică şi Menţiune la 
etapa judeţeană a olimpiadei de fizică); 
* Sîrb Andreea Margareta (Menţiune la olimpiada 
judeţeană de fizică); 
* Lupu Emilia Maria (Menţiune la olimpiada judeţeană 
de eduicaţie tehnologică). 
 
Elevii premiaţi la competiţii sportive naţionale şi 
internaţionale 
* Bîlboc Daria Maria (Premiul I la etapa naţională a 
campionatului de karate kata feminin); 
* Băncilă Diana Maria (Premiul I la etapa naţională a 
campionatului de karate kata feminin); 
* Girescu Narcis Andrei (Premiul I la etapa 
internaţională a campionatului de karate); 
* Mihai Ana Teodora (Premiul I la etapa naţională a 
campionatului de karate kata feminin); 
* Cândea Ioan Flavian (Premiul II la etapa naţională 
a campionatului de karate kata masculin); 
* Miron Rareş Iulian (Premiul II la etapa naţională a 
campionatului de karate kata masculin); 
* Berechet Eduard Mihai (Premiul II la etapa 
naţională a campionatului de karate kata masculin); 
* Cărăşel Anca (Premiul II la etapa naţională a 
campionatului de karate kata feminin); 
* Cărăşel Iulia (Premiul II la etapa naţională a 
campionatului de karate kata feminin); 
* Tomele Andrei (Premiul II la etapa internaţională a 
campionatului de karate kata masculin); 
* Ferenczi Oana Maria (Premiul II la etapa naţională 
a campionatului de karate kata feminin); 
* Todoran Remina (Premiul II la etapa internaţională 
a campionatului de karate kata feminin); 
* Şchiopu Oana Magdalena (Premiul I la etapa 
intrernatională a campionatului de şah); 
* Secreieru Andrei Cristian (Premiul II la etapa 
intrernatională a campionatului de şah); 
 

Tiberiu VINŢAN 

Laureaţii concursurilor sportive din cadrul 
“Nedeii vulcănene” 
CROS: 
Fete, categ. sub 9 ani: 
1. Stoica Daniela; 2. Chiş Diana; 3. 
Chiş Denisa; 4. Albescu Monica; 
Fete, categ. 10-14 ani: 
1. Ciobanu Denisa; 2. Chiş Anca; 3. 
Secrieru Georgiana; 4. Grigore 
Anamaria; 
Fete, categ. 15-24 ani: 
1. Kurlender Andreea; 2. Chira Oana 
Nadia; 3. Pascariu Rodica; 4. Pânzaru 
Andreea; 
Fete, categ. 25-40 ani: 
1. Călin Bianca; 2. Drăgoi Adelina; 
Hrimiuc Andreea; 
Fete, categ. peste 40 ani: 
1. Munteanu Violeta. 
 
Băieţi, categ. sub 9 ani: 
1. Căliman Eduard; 2. Stângă Darius; 
3. Olaru Darius; 4. Popescu Ştefan; 

Băieţi, categ. 10-14 ani: 
1. Bădărău Silviu; 2. Noroc Cosmin; 
3.Chirilă Denis; 4. Nanu Andrei; 
Băieţi, categ. 15-24 ani: 
1. Raita Bogdan; 2. Gălăţanu Paul Alin; 
3. Pavel Ionuţ; 4. Mihai Vasile Marius; 
Băieţi, categ. 24-40 ani: 
1. Diaconu Nicu; 2. Labă Lucian; 
3.Râmniceanu Florin; 4. Nistor Mihai;  
Băieţi, categ. peste 40 ani: 
1. Cazacu Ioan; 2. Tivodar Alexandru; 
3.Bârnea Ion; 4. Vasz Denes. 

CICLISM: 
Fete, categ. sub 6 ani: 
1. Ştefan Daria; 2. Zagoni Flavia; 3. 
Petculescu Adriana; 4. Onisie Amalia; 
Fete, categ. 7-10 ani: 
1. Albescu Alexandra; 2. Săcărea 
Bianca; 3. Mandache Iasmina; 4. 
Borota Larisa şi Hoca Diana; 
Fete, categ. 11-14 ani: 
1. Prian Carina; 2. Hirsch Alexandra; 3. 
Grigore Anamaria; 4. Oprea Oana 
Diana; 
Fete, categ. 15-20 ani: 
1. Izvoran Andreea; 2. Panaite 
Nicoleta; 3. Pitea Ana Maria; 
Fete, categ. peste 20 ani: 
1. Munteanu Cornelia; 2. Călin Bianca 
Claudia; 3. Chira Oana Nadia; 

 
Băieţi, categ. sub 6 ani: 
1. Codruţ Nicolae; 2. Durnea Răzvan; 
3. Toncea Tudor; 4. Grigoraş Marius 
Andrei; 
Băieţi, categ. 7-10 ani: 
1. Saierly Eduard; 2. Toma Iosif Adrian; 
3.Cizmaşiu Luca Adrian; 4. Moraru 
Constantin Andrei. 
Băieţi, categ. 11-14 ani: 
1. Tivodar Andrei; 2. Hiriczko Darius; 3. 
Veress Darius; 4. Bădărău Silviu; 
Băieţi, categ. 15-20 ani: 
1. Mititelu Andrei; 2. Babanaş Mihai; 3. 
Alexa Fănică; 4. Michi Marian Florin;  
Băieţi, categ. peste 20 ani: 
1. Iancu Avram; 2. Veress Stefan; 3. 
Barnea Ion; 4. Tecar Tănase. 

ROLE: 
Fete, categ. sub 7 ani: 
1. Popescu Carla; 2. Onisie Amalia; 3. 
Blîndu Luiza Mihaela; 4. Iliescu Roxana 
Maria; 
Fete, categ. 8-10 ani: 
1. Albescu Alexandra; 2. Pricope 
Iasmina; 3. Borota Larisa; 4. Chiş 
Debisa Ştefania; 
Fete, categ. 11-14 ani: 
1. Prian Carina; 2. Grigore Anamaria; 
3. Burcea Susana; 4. Lorincz Alina 
Anemona; 
Fete, categ. peste 14 ani: 
1. Chira Oana Nadia; 2. Kurleneder 
Andreea; 3. Onisie Oana; 
 
Băieţi, categ. sub 7 ani: 
1. Irimie Denis; 2. Aldea Patrik; 3. 
Leonte Bogdan;  

Băieţi, categ. 8-10 ani: 
1. Toma Iosif Adrian; 2. Paul Luca 
Alexandru; 3. Ivan Nicolas Adonis; 4. 
Leonte Sebastian; 
Băieţi, categ. 11-14 ani: 
1. Rotaru Darius; 2. Iliescu Antoniu; 3. 
Grigore Ion Alexandru; 4. Harja 
Alexandru 
Băieţi, categ. peste 14 ani: 
1. Pîrvulescu Călin Ionuţ; 2. Mititelu 
Andrei Nicolae. 
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Cu noul sistem de telecitire al Apa Serv, 

Furtul de apă potabilă nu mai este posibil în 
Valea Jiului ! 

Hoţii de apă potabilă şi 
şmecherii care „păcăleau” 
apometrele nu vor mai avea, de 
acum încolo, nici o şansă de a 
trage în piept apometrele 
operatorului de apă din Valea 
Jiului. 
 
Conducerea Apa Serv Valea 
Jiului a făcut săptămâna trecută 
o prezentare publică, în faţa 

jurnaliştilor din Valea Jiului, a 
unei noi tehnologii de telecitire 
a apometrelor, care a devenit 
operaţională de circa o lună de 
zile în mai multe zone din 
Valea Jiului. „Am montat deja 
1000 de apometre cu telecitire 
în toate zonele în care am 
înregistrat suspiciuni legate de 
declararea reală a 
consumurilor de apă potabilă 
pentru clienţii Apa Serv. 
Practic, cei care mai cred că 
pot să ne păcălească şi să nu 
plătească consumul real de 
apă potabilă nu vor mai avea, 
în scurt timp, absolut nici o 
şansă”, a declarat directorul general al Apa Serv Valea 

Jiului, Costel Avram. 
 
Noile apometre cu telecitire 
sunt conectate la un sistem 
modern de citire la distanţă. 
„Practic, noi putem depista în 
orice moment consumul real al 
unui astfel de apometru, pe o 
distanţă de 500 metri fără a mai 
fi nevoiţi să intrăm pe 
proprietatea consumatorilor. 
Noul sistem face nu doar o 
telecitire de la distanţă, ci ne 
informează în timp real despre 
orice problemă legată de 
funcţionalitatea apometrului, de 
posbilele defecte de reţea ale 
beneficiarilor, oferindu-ne chiar 
şi statistici referitoare la 
consumurile beneficiarilor”, 
explică şeful Departramentului 
Exploatare al ASVJ, ing. Florin 
Donisa. În acest sens, 
repretentanţii Apa Serv spun că 
noul sistem nu doar că 
descurajează hoţii de apă, dar 
vine şi în ajutorul clienţilor Apa 
Serv care pot afla în timp util 
informaţii despre eventualele 
defecte ale instalaţiilor de apă 
din propria locuinţă şi care, la 
urma-urmei, plătesc exact 
pentru consumul real de apă. 
 
Pentru cei care ar mai fi putut 
avea îndoieli legate de 
funcţionalitatea acestei noi 
tehnologii din dotarea Apa 
Serv, experimentul prezentat 
jurnaliştilor într-o locaţie 

aleatorie de pe strada Maleia 
din Petroşani a demonstrat că 
furtul de apă din reţeaua Apa 
Serv, prin orice fel de mijloace, 
devine practic unul depistat în 
timp real de angajaţii 
operatorului de apă. 
 
În acest moment, la nivelul Văii 
Jiului funcţionează deja 1000 
de astfel de apometre. Apa 
Serv Valea Jiului intenţionează 
însă să facă, în perioada 
următoare o investiţie 
semnificativă pentru a monta 
astfel de apometre peste tot 
acolo unde au existat sau 
există suspiciuni că se fură apă 
din reţeaua publică de 
alimentare de către beneficiari. 
„Este o investiţie destul de 
mare, având în vedere că un 
astfel de apometru costă 
undeva cu 50 de euro mai mult 
decât un apometru clasic. Noi 
am avea nevoie pentru a 
acoperi cu această tehnologie 
toată Valea Jiului undeva la 
10.000 de noi apometre. 
Investiţia este totuşi una cu 
amortisment rapid, având în 
vedere că ea va aduce la 
lumină consumul real al 
fiecăruia dintre beneficiarii 
noştri, iar furtul va fi depistat 
imediat şi sancţionat ca atare, 
potrivit prevederilor legale”, 
arată Costel Avram, directorul 
Apa Serv Valea 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 

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 ! 

Europarlamentarul Siegfried Mureşan faţă 
în faţă cu problemele Văii Jiului 
Europarlamentarul PMP Siegfried 
Mureşan a fost prezent, la sfârşitul 
săptămânii trecute, la Petrila unde a 
avut mai multe întâlniri cu 
reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai  
minerilor pentru a vedea în ce măsură 
poate sprijini comunitatea locală a Văii 
Jiului din poziţia sa de membru al 
Parlamentului European.  
 
Legat de subiectul închiderii minelor, 
Siegfried Mureşan a reconfirmat faptul 
că, în acest moment, nu există nici o 
altă solicitare oficială a vreunui stat 
membru pentru decalarea termenului 
de închidere a minelor, acesta fiind 31 
decembrie 2018. “Totuşi, importanţa 
strategică a problemei energiei este 
confirmată de numirea comisarului 
pentru energie drept vicepreşedinte al 
Comisiei Europene. În acest sens, 
dacă va fi nevoie, voi face un lobby 
susţinut pentru decalarea termenului 
de închidere a minelor, dacă statul 
român va susţine un astfel de 
demers”, a spus Mureşan.  
 
În ceea ce priveşte soarta minelor 
închise, eurodeputatul a răspuns unei 
interpelări adresate de consilierul local 
Doiniţa Bălănesc (singurul 
repezentant al autorităţilor locale de la 
Petrila prezent la această întâlnire) 
spunând că “soarta spaţiilor aferente 
exploatărilor miniere nu este decisă 
de Parlamentul European. Comisia 

finanţează doar proiectele de 
închidere şi ecologizare a minelor, dar 
comunităţile locale sunt cele care, în 
urma unor dezbateri publice, decid 
cum pot fi utilizate aceste obiective.” 
 
Şi chestiunea preţului apei în Valea 
Jiului a fost discutată la întâlnirea cu 
europarlamentarul PMP, ea fiind 
ridicată chiar de către directorul Apa 
Serv, Costel Avram. “Nu cred că este 
posibilă o renegociere a clauzelor 
unui contract finanţat cu fonduri UE şi 
finalizat cu succes, dar voi aborda 
acest subiect la Bruxelles şi voi 
informa în scris Apa Serv asupra 
acestui demers”, a precizat Mureşan. 
Acesta a felicitat, de altfel, 
conducerea Apa Serv pentru succesul 
implementării de programe europene 
şi şi-a oferit sprijinul pentru susţinerea 
de noi demersuri similare. 
 

Lucian ISPAS  
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

Groapa de gunoi de la Vulcan va fi 
ecologizată tot pe bani europeni 

Deşi deţine autorizaţie de 
funcţionare până la finele 
anului 2016, groapa de 
gunoi de la Vulcan 
trebuie închsiă şi 
ecologizată ulterior, 
conform standardelor 
impuse de normele 
europene. Dacă în 
celelalte localităţi în care 
au fost închise gropile de 
deşeuri, acest lucru s-a 
făcut cu bani europeni în 
cadrul proiectului de 
management integrat al 
deşeurilor în judeţul 
Hunedoara, derulat de 
Consiliul judeţeam, 
groapa de la Vulcan nu 
beneficia de aceaşi 
facilitate.  
 
Pentru că închiderea 
gropii de deşeuri implică 
o seried e chelştuieli 
foparte mari pentru 
bugetulk unei localităţi de 
talia Vulcanului, primaruil 
Gheorghe Ile împreună 

cu noul preşedinte al 
Consiliului judeţean, 
Adrian David s-au 
întâlnit, săptămâna 
trecută, la Bucureşti, cu 
directorul AMPOS Mediu, 
pentru a căuta soluţii de 
rzolvare a acestei 
probleme.  
 
În urma discuţiilor situaţia 
şi-a găsit rezolvarea. 
Gheorghe Ile a precizat 
că închiderea şi 
ecologizarea gropii de 
gunoi de la Vulcan va fi 
cuprinsă în viitorul 
program de mediu şi nu 
va fi cheltuit în acest 
sens niciun leu de la 
bugetul local al 
municipiului Vulcan ori de 
la bugetul judeţean.  
 
Preşedintele CJ 
Hunedoara, Adrian David 
a declarat, la rândul său 
că Primăria Vulcan a 
reuşit să obţină toate 

documentele privind 
regimul juridic al terenului 
pe care se află acum 
groapa de gunoi, astfel 
că anul viitor poate fi 
depus proiectul de 
finanţare pentru 
închiderea şi 
ecologizarea deponeului 
de la Vulcan, cu fonduri 
europene. 
 
După închiderea gropii 
de deşeuri menajere de 
la Vulcan, Valea Jiului va 
rămâne practic fără un 
deponeu ecologic şi ar 
trebui să transporte 
deşeurile colectate de la 
populaţie la Simeria. 
Primarul Ile spune însă 
că, în discuţiile de la 
Bucureşti, a fost 
abordată şi soluţia 
construirii unui alt 
deponeu ecologic în 
Valea Jiului. 
 

Tiberiu VINŢAN 

Agenţie de presă, publicitate şi  
relaţii publice 

www.press-media.ro 
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• Rezultatele complete ale examenului de 
capacitate din Valea Jiului. Topul celor mai bune 
şcoli gimnaziale din judeţul Hunedoara; 

• Când va fi gata noua Casă studenţească de la 
Petroşani ? 

• Miracole ale naturii în Valea Jiului; 
• Se deschide poarta banilor europeni pentru firme; 
• Micuţul Fabiani a cucerit Italia; 
• Edilii din Băniţa au întors tricolorul cu susu-n jos; 
• Guvernul PSD îngroapă Complexul energetic “pe 

din dos”; 
• Aninoasa îşi pune speranţele în Adrian David; 
• Primul termen în procesul lui Mircia Munteanu, în 

dosarul accidentului de la Deva; 
• Preţul repornirii termocentralelor Mintia şi 

Paroşeni: 124 milioane de euro; 
• Şoc în sportul românesc. Antrenor uriaş arestat 

pentru viol; 
• Incredibil! Aurore boreale pe cerul Vulcanului; 
• 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 

Activitatea Apa Serv văzută de 
pensionarii Văii Jiului 
Pensionarii din minerit afiliaţi Ligii 
Sindicatului Pensionarilor Mineri din 
Valea Jiului au avut zilele trecută, la 
Casa de cultură din Petroşani, o 
nouă întâlnire privind dezbaterea 
problemelor de interes pentru 
această categorie de pensionari. 
La eveniment, pe lângă directorul 
Casei Judeţene de Pensii 
Hunedoara, Ion Toma (consultat pe 
teme ce privesc sistemul de pensii) 
au participat şi liderul PSD 
Hunedoara, Laurenţiu Nistor 
(consultat în diverse teme de interes 
politic), dar şi directorul Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram. De la 
acesta din urmă, pensionarii au vrut 
să afle detalii despre investiţiile 
realizate de operatorul de apă din 
Valea Jiului dar şi despre evoluţia 
reală a preţului apei. 
 
„Am rămas plăcut impresionat de 
faptul că pensionarii – o categorie 
socială pe care şi noi, cei de la Apa 
Serv, ne bazăm atunci când luăm în 
calcul clienţii noştri buni platnici – 
înţeleg şi apreciază investiţiile pe 
care le-am realizat şi intenţionăm să 
le realizăm în continuare pentru 
cetăţenii Văii Jiului. Ceea ce m-a 
surprins la dânşii este faptul că se 
dovedesc a fi oameni care înţeleg 
perfect care este relaţia între 
calitatea serviciilor oferite de Apa 
Serv şi costul acestora”, spune 
Costel Avram. 
 
Directorul general al SC Apa Serv 
Valea Jiului arată că pensionarii cu 
care a discutat la această 
întrevedere nu au uitat că, în urmă 
cu ani de zile, în Valea Jiului nu se 

putea livra apă decât cel mult 12 ore/
zi, că existau probleme frecvente în 
calitatea apei potabile şi că 
problemele de canalizare ale Văii 
Jiului erau foarte mari. „Toate aceste 
lucruri au devenit astăzi doar amintiri, 
iar dacă pentru 1000 de litri de apă 
plătim, totuşi, ceva mai puţin decât 
pentru două sticle de 1,5 litri de apă 
plată luată de la market, este clar că 
nici preţul apei nu este chiar atât de 
mare pe cât caz se face pe acest 
subiect”, spune unul dintre 
pensionarii participanţi la întâlnirea 
de astăzi. 
 
Directorul general al SC Apa Serv 
mai arată că „am un respect deosebit 
faţă de aceşti oameni care nu doar 
că înţeleg, dar şi apreciază la justa 
valoare şi răsplătesc eforturile pe 
care Apa Serv le-a făcut pentru a 
aduce aceste servicii la standardele 
de civilizaţie urbană pe care le 
implică statutul nostru de comunitate 
europeană. Vreau să le mulţumesc şi 
pentru că sunt printre cei mai 
conştiincioşi şi cei mai serioşi clienţi 
ai noştri şi să-i asigur că uşa biroului 
meu le este deschisă pentru orice fel 
de problemă pe care dânşii doresc 
să mi-o semnaleze.” 

Tiberiu VINŢAN 



11 ACTUALITATE 

Competiţia “Ambasadori eTwinning 2015” are un cîştigător din Vulcan 
Un număr de 4 profesori din 
România au fost desemnaţi 
drept ambasadori eTwinning, 
aceştia completând numărul 
celor 150 de cadre didactice 
europene considerate drept 
experți de învățământ  Printre 
aceştia se numără şi profesorul 
Dumitriţa Postolache, cadru 
didactic la Colegiul „Mihai 
Viteazu” din Vulcan. Aceasta a 
apraticipat, împreună cu toţi 
ceilalţi 150 de ambasadori 
eTwinning din Europa la 
Atelierul de dezvoltare 
profesională pentru eTwinning, 
care a avut loc săptămna 
trecută, în localitatea Jurmala 
din Letonia.  

„Programul prezentat a avut 7 
runde de discuţii şi 18 ateliere 
de lucru. Pe parcursul 
evenimentului, am întâlnit 
colegi din alte ţări europene, 
am învățat metode inovatoare 
de predare în clasă cu privire la 
eTwinning şi am utilizat 
instrumente utile pentru 
organizarea de training-uri de 
eTwinning. A fost o experiență 
unică, am apreciat şansa de a 
participa la formarea față-în-
față, la nivel european și de a 
cunoaște membrii comunității 
eTwinning din toată Europa”, a 
declarat prof. Dumitriţa 
Postolache.  

Tiberiu VINŢAN 

Petroşaniul devine, în luna iulie capitala voluntariatului european 

Nu mai puţin de 120 de 
voluntari din mai multe ţări 
europene vor fi prezenţi, între 6 
şi 12 iulie la Petroşani, unde va 
avea loc ediţia a XII-a a Taberei 
internaţional de voluntariat sub 
sigla Caritas. Informaţia a fost 
adusă celor interesaţi chiar de 
către primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi, 
având în vedere că autorităţile 
locale din Petroşani au subscris 
acestui proiect al organizaţiei 
Caritas, devenind partener 
oficial al evenimenentului.  
 
“Este vorba de o tabără de 
voluntariat, care desfăşoară un 
exerciţiu de responsabilitate 
civică, anul acesta fiind a XII-a 
ediţie. Vor fi prezenţi la 
Petroşani voluntari din mai 
multe ţări precum Germania, 
Austria, Ungaria sau România. 
Toţi vor lucra în Petroşani timp 
de o săptămână, în mod 
voluntar, la anumite activităţi. Şi 
Asociaţia Casa Pro Urbis va 
participa cu voluntari la această 
acţiune. Cred că astfel de 
activităţi care au legătură cu 

voluntariatul, dar şi cu 
comunitatea locală vor fi pe 
viitor din ce în ce mai 
importante. Cred că sunt o 
formă foarte importantă de 
educaţie civică şi de 
responsabilitate a noastră, a 
tuturor. Exemplul celor de la 
Caritas poate fi urmat şi de 
alţii”, a declarat primarul Tiberiu 
Iacob-Ridzi. 
 
Potrivit organizatorului principal 
al acestui eveniment, Alexandru 
Kelemen (coordonatorul Caritas 
Petroşani) tabăra de voluntariat 
va acţiona, timp de 5 zile, în 
mai multe locaţii şi cu mai multe 
tipuri de activităţi civice de 
voluntariat pe raza municipiului 
Petroşani: “Vreau să vă dau 
câteva exemple de lucruri ce 
vor fi făcute în parteneriat cu 
primăria: vrem să refacem 
parcul spitalului municipal, vrem 
să reamenajăm exteriorul 
grădiniţei nr. 2 din Aeroport – 
mă refer la gardul împrejmuitor, 
vrem să vopsim podul de la 
Judecătorie şi multe alte lucrări 
de acest gen. Aceasta nu este 

o activitate doar a Caritas-ului. 
Orice activitate de acest gen va 
putea fi susţinută de orice 
cetăţean al comunităţii, care în 
zilele respective va putea să 
vină alături de noi şi să ne ajute 
(în plus, fiecare voluntar va 
primi gratis un tricou şi, 
bineînţeles, unelte de lucru). Ar 
fi bine şi frumos ca să ne ajute 
între 6-12 iulie cât mai mulţi 
petroşeneni, ca să dăm astfel 
dovadă de un exemplu de 
civism. Iar dacă tot facem ceva, 
haideţi să păstrăm ! Dorim ca 
cei din comunitate să păstreze 
şi să aibă grijă de ce s-a 
recondiţionat. Credem că, 
împreună cu o pensulă şi o 
găleată de vopsea, se pot face 
multe lucruri dacă eşti 
responsabil şi bun gospodar”, 
explică Alexandru Kelemen. 
 
Prin organizarea acestui 
eveniment, Petroşaniul devine 
pentru o săptămână o 
adevărată capitală a 
voluntariatului. Organizatorii 
speră ca această acţiune să 
aibă, pe lângă latura, practică, 
şi o importantă latură socială şi 
civică. “Pentru această acţiune 
ne-am stabilit nişte lucruri 
destul de clare, avem o parte 
ecologică – încercăm prin 
această acţiune să aducem în 
vedere importanţa păstrării 
munţilor noştri, a sistemului 
ecologic, dar şi a turismului 

local – şi o latură socială. Dacă 
vorbim de componenta socială 
a acţiunii, aceasta va 
presupune un ajutor acordat în 
două moduri: centrul de copii va 
beneficia de o parte de 
vopsitorie nouă cu ajutorul 
voluntarilor veniţi şi activităţi 
pentru bătrânii imobilizaţi la pat, 
cărora vom încerca să le facem 
în gospodăriile lor cât mai multe 
lucruri, pe care ei nu pot să le 
facă. Pe lângă cele două 
componente, ecologică şi 
socială, în cadrul acţiunii ne-am 
propus să avem şi o 
componentă comunitară. 
Această componentă 
comunitară se referă la faptul 
că vrem să îmbunătăţim spaţiile 
de joacă pentru copii şi 
grădiniţele, încercând astfel să 
investim puţin în viitorul 
copiilor”, a mai declarat 
Alexandru Kelemen.  
 
Dacă doriţi să faceţi parte din 
echipa de voluntari a acestui 
proiect nu trebuie decât să vă 
alăturaţi celor 120 de tineri  
înscrişi deja în tabăra de  
voluntariat Caritas de la  
Petroşani. Veţi avea parte de o 
experienţă unică iar  
comunitatea locală vă va fi  
recunoscătoare pentru efortul 
depus. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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Ecouri la turneul Teatrului “Ion D. Sîrbu” în Grecia cu piesa 
Recent Teatrul Dramatic “I.D. 
Sîrbu” din Petroşani s-a întors 
dintr-un interesant turneu 
întreprins în Grecia cu 
spectacolul “Herghelia albastră” 
de Valeriu Butulescu (jucat în 
limba română, cu subtitrare în 
limba greacă). Ecourile elene 
ale acestui eveniment cultural 
au fost numeroase şi pozitive.  
 
Reproducem mai jos trei 
articole preluate de la presa din 
Grecia: 
 
1. Ziarul ROMEDIA din Atena 
titrează: Comedia „Herghelia 
Albastră” a încântat publicul 
atenian! 

Duminică, 14.06.2015, la 
teatrul  ALEXANDRIA POLYCH
OROS ART din Atena (str. 
Sparti  14, Piața Americii) a fost 
prezentată Comedia Herghelia 
Albastră (sau Forța 
Imaginaţiei) de Valeriu 
Butulescu. 
 
Piesa este pusă în scenă de 
echipa de Actori ai Teatrului 
Dramatic „ION D. SIRBU”- 
PETROȘANI-ROMÂNIA care 
prezintă piesa lui  Valeriu 
Butulescu «Herghelia Albastră 
(Forța Imaginaţiei)», în 
regia  Nicoletei Dănilă, 
scenografia Măriuca Ignat, 
mişcare scenică Raul Hotcaş şi 
cu actorii  Oana Liciu-Gogu, 
Sergiu Firte, Mihai Sima şi 
Daniel Cergă. 
 
„Spectacolul este realizat în 
cadrul programului „Teatrul 
nostru dincolo de graniţe”, la 
invitaţia organizaţiilor de 
români Asociaţia Femeilor 
Românce din Grecia şi a 
Asociației Prieteniei Greco-
Române «Sfinţii Constantin şi 
Elena» Αspropyrgos  şi se 
desfăşoară cu preţiosul ajutor al 

Consulatului General al 
României din Salonic, al 
Municipalităţii Salonicului-
Centrul Cultural Vafopouleio,  al 
Asociaţiei Românilor din 
Salonic “Carpatia” şi Teatrului  
“ALEXANDRIA POLYCHOROS 
ART” din Atena”, se 
menţionează în comunicatul de 
presă remis de organizatorii din 
Atena. Prezentarea rezumat a 
piesei şi traducerea în limba 
neoelenă aparţine traducătoarei 
Carmen C. Irimia. 
 
Aflat la premiera de la Atena, 
scriitorul Valeriu Butulescu a 
ţinut să mulțumească oamenilor 
care au contribuit la realizarea 
acestui spectacol pe scenă 
elenă: „Acest turneu nu ar fi fost 
posibil fără sprijinul generos al 
Asociaţiei Femeilor Românce 
din Grecia, al Asociaţiei Sfinţii 
Constantin şi Elena din 
Agropirgos şi al Consulatului 
General al României în Salonic. 
Ţin să mulţumesc pe această 
cale doamnelor Ana Maria 
Cuciureanu, Mariana 
Conduraru, Angela Bratsou şi 
Carmen Irimia, domnului consul 
Martin Laslo Salamon pentru 
contribuţia adusă la buna 
desfăşurare a acestui 
eveniment.” 
 
Valeriu Butulescu este scriitor 
român foarte cunoscut 
pentru aforismele, poeziile şi 
piesele  sale de 
teatru. Aclamat în străinătate 
şi în ţară, revine în 
Grecia, nu cu o nouă carte, ci 
cu o piesă de teatru. 
Comedia „Herghelia Albastră” a 
încântat publicul atenian care a 
avut numai cuvinte de laudă la 
finele reprezentației. Membri ai 
comunității românești din Atena 
au umplut sala de spectacole a 
micului teatru din Plateia 
Amerikis şi au „savurat” 
comedia românească. 
Aprecierile publicului au fost 
dintre cele mai frumoase, piesa 
fiind pe placul şi înţelesul 
tuturor. „Asociaţia Femeilor 
Românce din Grecia a marcat 
un moment cultural deosebit 
duminică prin spectacolul de 
teatru ”Herghelia albastra” a 

scriitorului Valeriu Butulescu. În 
calitate de organizatori, alături 
de Asociatia ”Sf. Constantin şi 
Elena din Aspropyrgos” precum 
şi cu sprijinul deosebit al 
doamnei Angela Bratsou, i-am 
adus în faţa publicului elen şi 
român din Atena pe actorii 
teatrului ”I. D.Sîrbu” din 
Petroşani. Spectacolul a fost 
realizat în cadrul programului 
”Teatrul nostru dincolo de 
graniţe”, urmând ca aceştia să 
ajungă cu aceeaşi piesă şi la 
Salonic. Traducerea în limba 
greacă a fost realizată de către 
doamna Carmen Irimia. Membrii 
asociaţiei au fost prezenţi în 
număr destul de mare, semn că 
arta este apreciată şi 
încurajându-ne astfel să 
organizăm şi pe viitor astfel de 
evenimente”, ne-a spus Ana 
Maria Cuciureanu, preşedintele 
Asociaţiei Femeilor Românce 
din Grecia.  
 

Ana Ţuţuianu  
Ziarul Online Românesc din Grecia – Romedia 

2. În Grecia, un om de teatru 
este uşor de emoţionat. 
Interviu, în exclusivitate pentru 
ROMEDIA, preluat de Romanian 
Global News, cu Valeriu Butulescu. 
 
- Cum vă simţiţi la premiera 
piesei “Herghelia Albastră” pe 
pământ grecesc? 
- Ca dramaturg, mă simt onorat 
de reprezentarea piesei mele 
Herghelia albastră pe scene 
greceşti. Grecia este 
recunoscută în cultura mondială 
ca patrie a teatrului. Mai mult, 
dramaturgia românească îi este 
recunoscătoare şi din alte 
motive. Cel mai mare 
dramaturg al limbii române, Ion 
Luca Caragiale avea puternice 
rădăcini greceşti. 
- Ce ne poate spune scriitorul 
despre piesă? 
Herghelia albastră este o 
comedie amară, cu inflexiuni 
din estetica teatrului, dar şi cu 
puternice rezonanţe sociale. A 
fost nominalizată pentru Cea 
mai bună piesă a anului 2010 la 
Gala Premiilor UNITER. Este o 
piesă dinamică şi grea, 
solicitând la maxim cele patru 
personaje. Directoarea Nicoleta 
Bolcă de la Teatrul Dramatic 
Ion D. Sîrbu din Petroşani a 
avut curajul să o monteze. 
Oana Liciu-Gogu, Sergiu Fîrte, 
Mihai Sima şi Daniel Cergă au 
însufleţit acest text, regizat 
excelent de Nicoleta Dănilă, 
într-un decor sugestiv, compus 
de Măriuca Ignat. 
- Înţeleg că spectacolele sunt 
dedicate unei persoane 
speciale dvs... 
- Din nefericire, plecarea 
noastră din România a coincis 
cu un moment trist: a decedat 
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“Herghelia albastră”, piesa dramargului Valeriu Butulescu 
colegul nostru Rozmarin Delica, 
un excelent actor şi un om cu 
suflet ales. Spectacolele 
noastre de la Atena şi Salonic 
le dedicăm memoriei sale. 
- Ce v-a emoţionat cel mai mult 
în Grecia? 
- Greu de spus. În Grecia, un 
om de teatru este uşor de 
emoţionat. Vezi peste tot 
urmele paşilor marilor înaintaşi: 
Euripides, Sofocles, Aristofan. 
Întregul fundal al memoriei 
istorice pare dominat de umbra 
gigantică a lui Homer. Emoţia 
creşte mai ales în Argolida, 
trecând prin Micenele lui 
Agamemnon şi al frumoasei 
sale Tindaride, păşind pe 
pământul atrizilor, mergând 
apoi la Argos, de unde au 
plecat spre Troia lui Priam 
nenumărate corăbii, purtându-i 
pe Ulises, Patrocles şi Ahiles 
pe apele celui mai fascinant 
poem epic al Antichităţii: Iliada. 
Apogeul emoţional îl atingi, 
inevitabil, pe ruinele 
Epidaurului, o adevărată Mecca 
a omului de teatru. Unul din 
personajele mele preferate este 
Iason, cel mai vestit dintre 
argonauţi, plecat din Argos 
pentru a căuta Lâna de Aur 
dincolo de Bosforul Cimerian, în 
exotica şi legendara Colhida 
(actuala republică Georgia). 
Anul trecut, la Tbilsi, la lansarea 
cărţii mele în limba georgiană 
am evocat acest personaj, în 
chiar punctul terminus al 
călătoriei sale iniţiatice. Iată-mă 
acum în punctul iniţial Argos, 
reluând firul unei splendide 
aventuri în fascinantul 
necunoscut. 
- Premiera în Grecia a fost 
tradusă şi în limba greacă. 
- Am cunoscut distinşi oameni 
de teatru, precum domnii 
Artzoglu şi Vlaho, iar piesa mea 
“Herghelia Albastră” a fost deja 
tradusă în neogreacă. Textul a 
plăcut iar premiera acestei 
piese pe pământ elen a devenit 
aproape o certitudine. Trebuie 
spus că, aşa cum fiecare 
creştin ortodox se simte împlinit 
după ce calcă pe Sfântul Munte 
Athos, tot aşa un dramaturg de 
oriunde îşi doreşte să fie jucat 
pe pământul marilor tragici. 

Este testul maturităţii sale 
artistice. 
- Adoraţi Grecia, din câte ştiu... 
Da, sunt la a patra călătorie în 
Grecia. Am fost de asemenea 
în Cipru, Alexandria, Asia 
Ioniană şi Constantinopol unde 
spiritul grecesc dăinuie de 
veacuri. Descoperi peste tot 
atâtea izvoare ale culturii 
mondiale, încât grecofilia unui 
Schlimann sau Byron nu te mai 
miră. Grecia este un ţinut al 
începutului, binecuvântat de 
zei. Cântecul sirenelor spirituale 
ale acestui tărâm este irezistibil 
şi te obligă să revii. 
- Cine, din Grecia, v-a sprijinit la 
realizarea acestui mic turneu? 
- Acest turneu nu ar fi fost 
posibil fără sprijinul generos al 
Asociaţiei Femeilor Românce 
din Grecia, al Asociaţiei Sfinţii 
Constantin şi Elena din 
Agropirgos şi al Consulatului 
General al României în Salonic. 
Ţin să mulţumesc pe această 
cale doamnelor Ana Maria 
Cuciureanu, Mariana 
Conduraru, Angela Bratsou şi 
Carmen Irimia, domnului consul 
Martin Laslo Salamon pentru 
contribuţia adusă la buna 
desfăşurare a acestui 
eveniment. 
 
Nota redacţiei: Menționăm că 
scriitorul român Valeriu 
Butulescu este laureatul 
Premiului Internaţional „Aleko„ 
pentru proză scurtă satirică. 
 

3. Caii „Hergheliei Albastre” au 
ajuns de la Petroşani la Salonic 
 
Pe 19 iunie, a avut loc, în  
cocheta sală de teatru a  
Centrului de Cultură  
Vafopouleio din Salonic,  
spectacolul de teatru „Herghelia 
albastră”  Forţa Imaginaţiei) de 
Valeriu Butulescu, în  
interpretarea actorilor de la 
Teatrului Dramatic „Ion D.  
Sîrbu” din Petroşani.  
Evenimentul face parte din  
turneul pe care l-a întreprins în 
Grecia trupa petroşeneană, în 
cadrul proiectului ”Teatrul  
nostru în afara graniţelor”. 
Această acţiune culturală s-a 
bucurat de sprijinul Primăriei 
Salonicului, al Consulatului  
General al României și al 
Asociației Românilor ”Carpatia”. 
 
Scriitorul Valeriu Butulescu a 
devenit cunoscut în Grecia anul 
trecut, când cartea sa de 
„Aforisme” a fost tradusă 
minunat în limba greacă de 
Angela Bratsou de la Atena. Cu 
această ocazie am aflat că 
autorul a fost tradus în peste 50 
de limbi şi că se bucură de 
mare prestigiu datorită valorii 
lucrărilor sale. Într-adevăr 
lucrarea tradusă a plăcut 
cititorilor greci, aşa că acum am 
aşteptat cu nerăbdare să-l 
vedem pe autor şi în calitate de 
dramaturg. Piesa „Herghelia 
albastră” în regia Nicoletei 
Dănilă a fost prezentată în 

premieră în actuala stagiune a 
teatrului de la Petroşani, iar 
Grecia (Atena şi Salonic) 
constituie prima ţară străină în 
care a fost pusă în scenă. 
Piesa a fost tradusă în limba 
greacă de Carmen Irimia, aşa 
că şi spectatorii greci au putut 
savura dialogurile remarcabile 
ale gânditorului contemporan, 
Valeriu Butulescu. 
 
Piesa e de fapt o comedie, dar 
mesajele sunt adânci şi cu 
multe sensuri şi simboluri. Cu 
patru personaje, interpretate 
excelent de actorii Oana Liciu-
Gogu, Sergiu Firte, Mihai Sima 
şi Daniel Cergă, piesa este 
alcătuită din 14 scene, iar 
acţiunea se petrece într-un 
birou al unui ofiţer superior de 
poliţie. Acţiuni, când imaginare, 
când reale, ne aduc aminte de 
jocul modern al absurdului 
societăţii. Legi, orientări 
religioase, politică, morală, 
familie, principii, se subjugă 
intrând toate în aceeaşi oală. 
Este un spectacol tare, greu, 
dinamic, care cere participare 
din partea spectatorilor pentru o 
mai bună înţelegere a acţiunii. 
Piesa reprezintă, conform 
criticilor români, un moment de 
vârf al teatrului de idei, fiind, pe 
drept, selectată în triada celor 
mai bune piese ale anului 2009, 
nominalizată de Ion Caramitru 
pe scena Teatrului Naţional din 
Iaşi la Gala Premiilor UNITER. 
Piesa “Herghelia albastră” a 
fost un spectacol reuşit, care a 
plăcut publicului, atât prin 
dialogul captivant, cât şi prin 
momentele comice de situaţie 
originale. 
 
La finalul spectacolului, 
Consulul României, domnul 
Daniel Cernat și doamna Silvia 
Dima, președinta Asociaţiei 
românilor ”Carpatia”, în 
aplauzele spectatorilor, au 
mulţumit actorilor, regizorului şi 
autorului şi i-au felicitat pentru 
spectacolul de înaltă ţinută, 
precum şi pentru eforturile pe 
care le-au depus pentru 
promovarea culturii române în 
Grecia. 

Apostolos PATELAKIS 
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DIVERTISMENT 

Pentru un “dulce” uşor de 
preparat vă recomand 
papanaşii. Preparaţi din brânză 
dulce de vaci şi acoperiţi mai 
apoi cu un strat generos de 
smântână şi dulceaţă din fructe 
de pădure, papanaşii sunt un 
desert cu care nu poţi să dai 
greş. 

 
Considerat de mulţi un produs 
tradiţional, istoria ne spune că 
nu este chiar aşa. Primii 
papanaşi ar fi apărut în 
Danemarca, mai precis pe 
puntea unui vapor. Cert este că 
toţi vecinii noştri se delectează 
cu acest preparat din brânză de 
vaci, ouă şi griş. Etimologic 
cuvântul papanaşi ar proveni de 
la latinescul papa care 

înseamnă printre altele 
“mîncare de copii”. În Ungaria şi 
Austria, papanaşii se fierb. La 
noi în ţară, mai ales în 
Bucovina, dar şi în regiunile de 
munte, papanaţii se prăjesc. Au 
poate mai multe calorii, dar sunt 
mai delicioşi. 

 
Şi acum...reţeta. Pentru vreo 
şapte papanaşi ai nevoie de 
500 grame brânză dulce de 
vaci bine scursă, 100 grame 
zahăr, două ouă, 200 grame 
făină (sau griş de grâu), zahăr 
vaniliat şi un vârf de cuţit de 
bicarbonat de sodiu. 
 
Din ingredientele de mai sus se 
frământă un aluat nu prea tare 
din care se fac bulgăraşi mai 

mari cu o adâncitură la mijloc şi 
bulgăraşi mai mici, rotunzi, care 
vor fi folosiţi pe post de capac 
la cei mai mari. Papanaşii se 
prăjesc pentru câteva minute în 
ulei încins precum gogoşile. Se 
aşează pe farfurie, în adîncitură 
se pune o lingură de dulceaţă 
de fructe de pădure, se aşeză 
„capcul” din bulgăraşul mic, iar 
deasupra se toarnă o lingură de 

smântână şi câteva boabe de 
zmeură sau afine pentru decor. 
Personal am folosit în loc de 
tradiţionala dulceaţă de afine, 
sirop de zmeură, iar gustul a 
fost divin. Papanaşii sunt 
interzişi celor la cură de slăbire 
deoarece fiind atât de buni, nu 
te poţi abţine să mănânci o 
singură porţie. 

Poftă bună! 

 

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

“Lucrau mână-n 
mână... El era  

mână-lungă, iar ea era 
mână-spartă.” 

de Gheorghe Niculescu 

Colaborare 

Poftiţi la... papanaşi 

Două blonde, Măria si Ildiko, la 
examen. 
- Mărie, cum se scrie corect, piept sau 
pept? 
- Nu ştiu, Ildi, scrie şi tu ţâţe. 
Scrie Ildiko, se uită nedumerită la 
foaie, se uită la Măria... 
- Mărie, zici tu că e corect aşa :,,în 
ţâţele mele bate o inimă de român?"...  
*** 
Ma cheama seful in birou azi: 
- Mai Costele, Istvan pretinde ca este 
victima nationalismului la locul de 
munca. 
- Adica?... l-am intrebat. 
- Pai, cand ati fost vinerea trecuta cu 
totii la restaurant sa sarbatoriti 
aniversarea aceea, el e singurul pe 
care nu l-ati invitat... 
- Ei si?! 
- Si...Costele, era totusi ziua lui, ce 
naiba!  
*** 
Nevasta unui detinut in audienta la 
directorul penitenciarului:  
- Domnule director, am venit aici sa va 
rog sa-i dati barbatului meu o munca 
mai usoara.  

- Dar, doamna, barbatul dv. lipeste 
etichete pe sticle, deci nu vad in asta 
un lucru greu.  
- Nenorocitul, mie mi-a zis ca sapa un 
tunel...  
*** 
Un barbat suna la pompieri si zice 
speriat:  
- Domnule, soacra mea vrea sa se 
arunce de la etaj!!  
- Si care e problema?  
- Nu se deschide fereastra!  
*** 
- Mă Ioane, eu tot văd la TV şi ascult la 
radio de bursă. Ce e aia bursă? 
- Păi, mă Gheo, e cam greu de 
explicat dar, uite îţi dau un exemplu. 
Tu îţi cumperi o găină care îţi face 
nişte ouă. Din ouăle alea ies alte găini 
care şi alea fac ouă. Şi din ouăle alea 
ies alte găini care şi ele fac ouă. Şi tot 
aşe până la un moment dat tu ai 
câteva sute de capete de găini. No, şi-
atunci numa că vine o apă mare şi 
învolburată şi îţi ia toate găinile şi le 
îneacă. Ş-apăi atunci tu imediat te 
gândeşti… mama mă-sii de afacere, 
raţe trebuia să cumpăr!  
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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 ! 
 

Redacţia 

 

EXCLUSIV 
Director: Tiberiu VINŢAN 

Publicaţie independentă de informaţie, opinie şi analiză 

Noul preşedinte al ADI Apa Valea 
Jiului este Gheorghe Simion 
Reprezentantul Primăriei oraşului 
Aninoasa, Gheorghe Simion este 
noul preşedinte al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intracomunitară (ADI) 
Apa Valea Jiului. Acesta a fost ales 
săptămâna trecută în cadrul 
Adunării Generale a reprezentanţilor 
comunităţilor locale care constituie 
forul de decizie al operatorului 
regional al serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare din regiunea 
Văii Jiului. 
 
Gheorghe Simion este jurist de 
profesie şi îndeplineşte funcţia de 
secretar al Primăriei oraşului 
Aninoasa.  
 
Directorul general al Apa Serv Valea 
Jiului, Costel Avram confirmă 
informaţia şi spune că “această 
îndatorire este una extrem de 
importantă pentru noul preşedinte al 
ADI Apa Valea Jiului, având în 
vedere că toate deciziile majore 
care privesc bunul mers al activităţii 
operatorului de apă potabilă din 

Valea Jiului, şi mă refer aici la 
accesarea de programe de finanţare 
europeană, la investiţii majore sau 
modificări ale tarifelor de servicii 
sunt atribute care ţin de decizia ADI 
Apa Valea Jiului şi pe care noi, 
echipa managerială, trebuie să le 
ducem la îndeplinire.”  
 
“Eu îi doresc succes domnului 
Simion în această atribuţie şi-l 
asigur de întregul meu concurs 
pentru bunul mers al acestei 
societăţi”, mai spune Costel Avram. 
 

Lucian ISPAS 
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Pe urmele “primului vânător al patriei” la Cabana Rotunda, în inima 
Parcului Naţional Retezat 
Se spune  că iunie este una dintre cele mai 
prielnice perioade pentru drumeţiile la 
munte. Căldura este (încă) blândă, iar 
pădurea e nebună, îmbrăcată în superbe 
culori vii, de la verdele crud al mugurilor de 
brad şi terminând cu sutele de nuanţe de 
roşu, portocaliu, galben sau mov al florilor 
abia îmbumbate la peste 1500 de metri 
altitudine. Peisajul montan este acum 
întregit de spectacolul inedit al crestelor, 
pe care ici-colo, mai persistă crâmpeiele 
de zăpadă şi pe care se reflectă, în toată 
splendoarea lor, umbra norilor care vin şi 
pleacă parcă pentru a crea în fiecare 
moment un alt peisaj. 
 
 În căutarea unor locuri montane 
spectaculoase şi continuând periplul 
turistic prin judeţul nostru am poposit, într-o 
frumoasă zi de iunie, la cabana Rotunda. 
Situată la o altitudine de 1160 metri, în 
masivul Retezat, Cabana Rotunda este 
ampasată pe malul Lăpuşnicului Mare, în 
chiar inima Parcului Naţional Retezat, 
rezervaţie a biosferei dar şi una dintre cele 
mai frumoase arii protejate ale Europei. 
Calea de acces de la Haţeg până la barajul 

Gura apelor este asfaltată, iar de aici 
urmează aproximativ 7 Km. pe un drum 
forestier destul de bine înteţinut. După 
opriri lungi şi dese pentru a admira peisajul 
natural parcă pictat ajungem în sfârşit la 
celebra cabană. Celebră, deoarece timp de 
două decenii, ea a fost una din cabanele 
de vânătoare şi de refugiu ale familiei 
Ceauşescu, cel care o ordonat de altfel 
construirea ei. Având un circuit închis, 
cabana era destinată exclusiv organizării 
faimoaselor vânători de mistreţi, urşi, lupi şi 
capre negre la care participa familia 
dictatorului şi persoane de rang înalt din 
Comitetul Central. 
 
Având în vedere situarea ei chiar în inima 
Parcului Naţional Retezat, după 1990 
Cabana Rotunda a intrat în proprietatea 
Academiei Române, iar aceasta a 
concesionat-o mai apoi în vederea 
amenajării unui complex turistic.  
 
Demn de reţinut este însă faptul că 
“Rotunda” oferă un binemeritat loc de 
popas pentru cei care se avântă pe 
crestele Retezatului spre faimosul lac 
glaciar Bucura situat în Poiana Pelegii. De 
aici, de la cabană, se mai parcurg câţiva 
kilometri cu maşina până la Poiana 
Bucurei, iar mai apoi după două ore de 
urcuş pe un traseu marcat, se ajunge la 
celebrul lac. Lacul Bucura este cel mai 
mare lac glaciar din România. Situat la o 
altitudine de 2040 metri şi întins pe o 
suprafaţă de 8,9 hectare,lacul reprezintă o 
atracţie turistică deosebită. De aici pornesc 
multe trasee turistice şi se poate urca mai 
uşor pe vârfurile din masiv (Peleaga,  
Păpu-şa, Retezat) sau se pot admira  

lacurile şi tăurile galciare. Tocmai datorită 
poziţionării lacului, aici se află un refugiu 
salvamont, iar pe perioada verii în locul de 
campare se găsesc cel puţin 20 de corturi. 
Chiar dacă traseul este relativ uşor, este 
de recomandat ca turiştii să aleagă zile 
însorite, iar echipamentul trebuie să fie 
adecvat urcării pe munte.  
 
În ceea ce priveşte Cabana Rotunda, aici 
puteţi să vă oferiţi, pentru un preţ 
rezonabil, o noapte de huzur în 
apartamentul prezidenţial, păstrat încă la 
fel cum era el pe vremea când singurii 
locatari ai acestuia erau doar Ceauşescu şi 
soţia. Şi tot aici puteţi mânca, cu o poftă de 
lup generată de o plimbare uşoară prin 
pădurile Retezatului, probabil cea mai 
bună mămăliguţă cu brânză din toată 
România.  
 
În rest, nu ne rămâne decât să vă urăm 
drumeţie plăcută şi să vă bucuraţi la fel ca 
noi de minunile cu care Dumnezeu a 
hărăzit aceste locuri pe care poate n-am 
învăţat încă să le preţuim şi să le 
respectăm aşa cum merită.  

 
Luminiţa VINŢAN 


