
CMYK

SSiillvviiuu  BBrruuccaann::  ""LLiibbeerrttaatteeaa  pprreesseeii  nn--aa  ffoosstt  nniicciiooddaatt`̀  vviissuull  aannaallffaabbee]]iilloorr..""  

Jurnalul
www.jvj.ro

Vãii Jiului
SS`̀pptt`̀mm<<nnaall  ddee  iinnffoorrmmaa]]iiee,,  ooppiinniiee  [[ii  aattiittuuddiinnee

SS criam
săptămâna
trecută că sunt

dezamăgit de ce însemnă
campania din aceste zile,
în Valea Jiului. Deşi
avem mai multe partide
şi mai mulţi candidaţi, nu
sunt foarte multe elemente
care să indice că avem şi pluralism. Adică,
oameni şi partide a căror viziune faţă de
aceleaşi lucruri să fie net diferită. Am scris
viziune? Aoleu!!! Pentru că sunt mulţi
candidaţi, şefi de partide sau oameni cu
aspiraţii de consilieri locali care n-au auzit
în viaţa lor de aşa ceva. Iar aceştia, şi dacă
vor citi aceste rânduri, nu vor înţelege ce
am vrut să spun. N-am folosit întâmplător
însă acest cuvânt. Am făcut-o pentru că,
alături de perseverenţă şi altele, viziunea
este una dintre calităţile primordiale care
definesc un lider. Ori campania este aşa
cum este şi pentru că în Valea Jiului, ca şi
în restul ţării, există puţini lideri. Şi mult
mai puţini lideri adevăraţi.

Revenind însă la pluralism, acesta deşi
există la suprafaţă, nu există în
profunzime. Dacă am fi întrebat candidaţii
mai multor partide ce vor face în postura
de primar sau în cea de consilier, am fi
observat că răspunsurile nu diferă aproape
deloc. Ca să nu mai vorbim că aceste idei
nu sunt prezente în spaţiul public. Când aţi
văzut ultima dată o dezbatere reală de idei
între doi adversari politici? De foarte mult
timp sau poate niciodată, e un răspuns
firesc. Ori aici este problema principală.
Pentru că pluralismul ar trebui să existe în
spaţiul public, astfel ca oamenii să poată
urmări cu uşurinţă dezbaterile şi să-şi
aleagă idea sau doctrina în care se regăsesc
şi candidaţii cu care vor vota. 

Doctrină este un alt concept care le e
străin multor politicieni şi candidaţi. Ca şi
pluralismul, nici doctrinele nu sunt
prezente în spaţiul public, de aceea şi
oamenii sunt tot mai sătui de politică.
Există dezbaterile şi disputele politice de la
nivel central, însă la nivel local nu există
nimic. Liderii locali sunt lipsiţi de acest
simţ ar ducerii politicii în faţa oamenilor, a
celor cărora le ceri votul în perioadele
electorale. Avem aşadar un pluralism
şchiop, un pluralism invizibil. El trebuie să
existe şi să devină vizibil. Pentru că altfel
nu mai e democraţie. Iar în contextul
descris mai sus, nici democraţia nu se
simte prea bine. Care sunt consecinţele
acestei stări de fapt? Mulţi oameni nu ştiu
cu cine să voteze, nu sunt atraşi de niciun
candidat, de nicio listă de consilieri. Şi
atunci stau acasă în ziua votului. Iar de
pierdut avem noi toţi, pentru că oamenii
care votează nu sunt întotdeauna
majoritatea bună a unei comunităţi.       

Trist, dar adevărat.    

Pluralism şi
democraţie

Editorial
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Tema creşterii preţului pe gigacaloria de huilă livrată de către Compania Naţională a Huilei (CNH)
Termocentralelor Paroşeni şi Mintia a făcut să curgă multă cerneală tipografică. Pe de-o parte, 

reprezentaţii CNH şi sindicaliştii din domeniu reclamă în dese rânduri negocierile în care nu reuşesc să
ajungă la un acord cu reprezentanţii termocentralelor. De cealaltă parte, energeticienii susţin că este

imposibil ca acest lucru să se întâmple. 

Preţul huilei nu 
poate creşte!
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Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia,
Franţa, Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania la destinaţie,
cu maşini moderne climatizate. Tel. 0721285100 

Vând placă RAM DDR2 pentru laptop, 512MHz. Preţ 40
lei. Informaţii la tel:0730004032.

Închiriez cabană în Parang. Preţuri fără concurenţă, dis-
tracţie garantată! Informaţii la tel. 0722.497.418

Vând gigacalorimetru, stare foarte bună. Preţ 400 lei
negociabil. Informaţii la tel. 0720508013 
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Dacă-i gratis, atunci e îmbulzeală!
DLa români, tot ce-i gratuit provoacă înghesuială, îmbulzeală sau umplerea

sălilor de spectacole. Situaţia nu este diferită nici în cazul actelor culturale. Astfel,
cele câteva spectacole de teatru dedicate împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea
Consiliului Judeţean Hunedoara s-au jucat, de fiecare dată, cu sala arhiplină. Nu de
alta, dar, intrarea a fost liberă atât în cazul adulţilor cât şi al copiilor. “Am făcut un
sondaj în rândul celor care veneau la spectacolele noastre pentru a afla în ce zi şi la
ce oră şi-ar dori să jucăm. Se pare, însă, că lumea vine în număr mare doar la
spectacolele care au intrarea liberă. Drept mărturie, în acest sens, stau ultimele două
spectacole la care intrarea a fost gratuită iar sala a fost arhiplină”, a declarat Nicoleta
Bolcă, directorul Teatrului Dramatic “I. D. Sîrbu” din Petroşani. Până ieri s-au jucat
două spectacole (gratuite) dedicate aniversării Consiliului Judeţean. Alte două
spectacole sunt programate pentru miercuri şi sâmbătă. Este vorba despre “D ale
carnavalului” şi “Tata a fost actor… eu, cine ştie?”. (A.I.)

Rent a car
00773300  000044  003322
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BERBEC 
Dragostea depinde şi de ini ţiativele tale,

nu ţi se oferă pe tavă fără să faci şi unele
eforturi pentru a o obţine. Dacă ţi-au căzut
ochii pe cineva anume, fă un pas în faţă şi
atrage-i atenţia.            

TAUR 
Toate merg de minune azi şi eşti încântat

de ceea ce iese din mâinile tale. Lumea
apreciază ceea ce faci, şefii te laudă, şi te
simţi bine în această postură, ceea ce te
motivează să dai şi mai mult.             

GEMENI 
Energia din belşug care te copleşeşte

astăzi merită inves tită în activităţi în care ai
nevoie de o argumentare vehementă, de
curajul de a te măsura alături de rivali put-
ernici sau de putere de convingere.              

RAC 
Oboseala îşi spune cuvântul şi te reţine să

te implici în acti vi tăţi mai dificile care nece-
sită un consum mai mare de energie.

LEU
Mare atenţie la bunurile tale mai de preţ,

pentru că planează un risc deasupra acesto-
ra. O persoană cu un caracter dubios pune
ochii pe banii tăi sau pe bogăţiile tale şi,
dacă nu eşti vigilent, ai putea avea de sufer-
it de pe urma gesturilor sale mârşave.                      

FECIOARĂ
Cu tovarăşi potriviţi şi cu intenţii bune,

planurile comune vor înainta excelent spre
rezultate care vă vor satisface pe toţi în
egală măsură.                 

BALANŢĂ
Ai o mare bucurie pe suflet, dar doreşti

să o păstrezi deocamdată doar pentru tine.
Poate eşti un pic superstiţios şi nu vrei să
faci publice visele tale cele mai importante,
aşteptând mai întâi să se materializeze, de
aceea preferi să mai aştepţi să se aşeze
toate pe un făgaş mai sigur.                      

SCORPION 
Mult aşteptatul eveniment de familie la

care visai de ceva vreme pare să se materi-
alizeze încet-încet, spre bucuria ta.                  

SĂGETĂTOR
Te pregăteşti pentru o schimbare majoră

de direcţie, la care te gândeşti de ceva
vreme, dar nu vrei să iei decizii la voia
întâmplării.

CAPRICORN 
Se apropie un moment tensionat pe care

îl aşteptai, deşi sperai să treacă fără să se
mai întâmple. E o competiţie, o confruntare
de forţe, o întrevedere dificilă pe care nu
ştii sigur cum o vei gestiona.       

VĂRSĂTOR
Inima ta se împarte între mai multe

direcţii, pentru că nu poţi iubi un singur om
şi nici nu te poţi dedica unei singure pasiu-
ni.    

PEŞTI 
E o zi atât de norocoasă în cât ai putea să

profiţi de auspi ciile bune în orice domeniu
în care ai nevoie de un dram de baftă.

HHHHoooorrrroooossssccccoooopppp

Angajăm personal pentru firmă de relaţii publice.
Studiile de specialitate constituie avantaj. 

Cerinţe: comunicator excelent, disponibilitate la program
prelungit, experienţă, cunoaşterea domeniului. CV-urile se
pot trimite pe adresa de email companiadepr@gmail.com

Nici măcar apartamentele foarte ieftine 
nu se mai vând!

În ultimii doi ani, vânzările de locuinţe au înregistrat un trend tot mai descendent.
Dacă în urmă cu ceva timp (la debutul disponibilizărilor minereşti din anul 1997)
agenţiile imobiliare nu mai pridideau cu vânzările de garsoniere sau apartamente,
acum abia mai tranzacţionează câteva locuinţe într-o lună. Aceasta, chiar şi în
condiţiile în care preţurile au scăzut şi ele cu câteva sute de milioane de lei vechi.
“”În ultimii doi ani şi, în special în lunile scurse din acest an, vânzările de locuinţe s-
au situat la un nivel neaşteptat de mic. Consider că puterea de cumpărare a populaţiei
a scăzut cu mult şi acesta ar fi principalul motiv pentru care lumea nu mai achiz-
iţionează case, garsoniere sau apartamente. În plus, creditele acordate de către
bancheri sunt, şi ele, tot mai greu de obţinut. În acest timp, avem la vânzare garson-
iere, dar şi apartamente cu doar 200 de milioane de lei vechi care, nici ele, nu se
vând. Acestea din urmă sunt amplasate, în marea majoritate, în Cartierul Aeroport,
pe străzile Saturn sau Venus”, a declarat Sorina Mateevici, directorul unei agenţii
imobiliare din Petroşani. În timp ce vânzările de locuinţe merg din rău înspre mai
rău, în schimb, închirierea de garsoniere sau apartamente se menţine la cote neaştep-
tat de bune. “În ceea ce priveşte închirierea de locuinţe, aici este o cu totul altă
poveste, ţinând cont de faptul că cererile pentru închiriere sunt extrem de numeroase.
Cele mai solicitate locuinţe pentru închiriere sunt cele care beneficiază de dotări,
racordarea la reţeaua de gaz metan fiind una dintre acestea”, a mai spus Sorina
Mateevici.  În Petroşani, zona cea mai “scumpă” este cea din centrul localităţii. Aici,
o garsonieră costă între 350 şi 600 de milioane, iar un apartament, între 800 şi 1.200
de milioane de lei vechi. Aceasta, în condiţiile în care, în urmă cu 2 ani, aceleaşi
locuinţe valorau cu 3-400 de milioane de lei vechi mai mult. În paranteză fie spus,
cele mai scumpe apartamente din Petroşani, la bloc, 4 camere, în centrul localităţii,
valorează între 50 şi 60 de mii de euro. Acestea, însă, de ani buni, nu au amatori de a
le achiziţiona… 

M.S.
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Tema creşterii preţului pe gigacaloria
de huilă livrată de către Compania
Naţională a Huilei (CNH)
Termocentralelor Paroşeni şi Mintia a
făcut să curgă multă cerneală tipografică.
Pe de-o parte, reprezentaţii CNH şi
sindicaliştii din domeniu reclamă în dese
rânduri negocierile în care nu reuşesc să
ajungă la un acord cu reprezentanţii ter-
mocentralelor. De cealaltă parte, ener-
geticienii susţin că este imposibil ca
acest lucru să se întâmple. Pentru că nu
este sustenabil economic. 

Ce ne spune istoria
Preţul dorit de CNH, de 75 de lei pe

gigacaloria de huilă a fost plătit o sin-
gură lună şi anume în luna februarie
2012, când pe Piaţa pentru Ziua
Următoare (piaţa de energie electrică)
preţul mediu a fost de aproape 304
lei/MWh. Adică, termocentralele şi-au
permis să plătească, întrucât preţul
primit pe MWh era sustenabil economic

pentru ele.

Preţul MW-ului a scăzut
vertiginos

După acel moment, preţul MWh a
luat-o vertiginos în jos, astfel că în luna
martie, el s-a cifrat la 208,5 lei/MWh, iar
în luna aprilie a coborât pană la 190,7
lei/MWh. Aceste cifre trebuie coroborate
cu preţul plătit pe huilă, care se cifrează
la 65 lei/gcal şi care duce la un preţul de
cost al unui MWh de 268 lei. În contex-
tul în care termocentralele nu primesc
268 de lei pe piaţa de energie, ele

funcţionează în pierdere. O creştere a
preţului pe gigacaloria de huilă ar ridica
şi mai mult preţul de cost şi ar creşte
pierderea termocentralelor. Prin urmare,
preţul cerut de reprezentanţii minerilor
nu este plătit nu din rea voinţă, ci pentru
că o astfel de decizie ar distruge eco-
nomic cele două termocentrale.

Nicu Taşcă

Vine rândul Poştei, 
la disponibilizări...

În viitorul apropiat, câteva mii de angajaţi ai Poştei
Române s-ar putea să fie nevoiţi să renunţe, volens –
nolens, la locurile de muncă. Mai exact, ar fi vorba
despre o serie de noi disponibilizări care ar putea
afecta aproximativ 5.000 de persoane care desfăşoară
activităţi direct productive. În judeţul Hunedoara sau
în Valea Jiului, deocamdată, nu se ştie câţi oameni
vor fi afectaţi de noul val de disponibilizări. „Până în
prezent, nu am fost înştiinţaţi despre efectuarea unor
disponibilizări de personal, la nivelul judeţului
Hunedoara”, a declarat Dana Damian, director Poşta
Română judeţul Hunedoara. „Am auzit că vor fi efec-
tuate noi disponibilizări de personal dar, deocamdată,
nu ştim nimic sigur. Noi abia ne-am mutat într-un
nou sediu şi sper ca restructurările de personal să nu
ne atingă, dar, orice este posibil...”, a spus şi Maria
Czane, diriginte Oficiul Poştal Nr. 1 Petroşani.
Disponibilizaţii din primul val, pentru că urmează a
fi mai multe, vor primi şi salarii compensatorii. În
prezent, la nivel naţional, Poşta Română are circa
30.000 de angajaţi. 

M.S.

Nu doar termocentralele produc energie electrică 
Toată acestă discuţie se poartă în contextul general în care, în România, pro-

ducători de energie electrică nu sunt doar termocentralele. Acestora li se adaugă
producţia hidro, care este mult mai ieftină, precum şi cea nucleară. În luna feb-
ruarie, producţia hidro nu era la nivelul dintr-o lună nomală, iar preţul era ridi-
cat. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat, iar preţul MW-ului a scăzut foarte
mult.

Preşedintele Consiliului
Judeţean Hunedoara, Mircea
Moloţ, a fost declarat incompati-
bil de către Agenţia Naţională de
Integritate (ANI). Conform

comunicatului ANI dat public-
ităţii marţi, Moloţ a fost în acelaşi
timp şi preşedinte al Consiliului
Judeţean Hunedoara şi preşed-
inte AGA la S.C. Drumuri şi

Poduri S.A.. „Moloţ s-a aflat în
stare de incompatibilitate în
perioada 26.09.2008 - 30.01.2009,
deoarece a deţinut, simultan, atât
funcţia de Preşedinte al
Consiliului Judeţean Hunedoara,
cât şi funcţia de Preşedinte al
Adunărilor Generale ale
Acţionarilor (AGA), respectiv
reprezentant al unităţii adminis-
trativ-teritoriale în adunările
generale ale societăţilor comer-
ciale de interes local la S.C. DRU-
MURI ŞI PODURI S.A. Deva”, se
arată în comunicat.

Decizia ANI mai prevede că
Moloţ „este decăzut din dreptul
de a mai exercita o funcţie sau o
demnitate publică, cu excepţia
celor electorale, pe o perioadă de
3 ani”.

Preşedintele CJH a anunţat că
va contesta decizia în instanţă.

A.I.

Moloţ, declarat incompatibil

Preţul huilei nu poate creşte!
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Piesa compusă de către doi tineri din
Petroşani va reprezenta România, dar şi
Europa, la faza finală a unui concurs
dedicat videoclipurilor. Milena
Paraschiv şi Radu Popescu, compozi-
torii piesei “Open Your Eyes”, sunt elevi
de liceu la Colegiul Naţional “Mihai

Eminescu” din Petroşani. Printre cei mai
mulţumiţi de calificarea celor doi ado-
lescenţi în finala concursului inter-
naţional se numără şi directorul respec-
tivei unităţi de învăţământ. “Rezultatele
din ultimii ani, obţinute la Olimpiade, la
Bacalaureat sau la alte concursuri

naţionale şi internaţionale, ne-au dat
dreptul să sperăm că piesa compusă şi
regizată de către elevii noştri se va situa
pe un loc fruntaş în ţară. Iată că am avut
dreptate şi elevii liceului nostru vor
reprezenta România la un important
concurs muzical dar şi la o Conferinţă a
Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a
declarat Gilbert Danciu, director
Colegiul Naţional “M. Eminescu”
Petroşani.  

Cei doi adolescenţi din Petroşani vor
prezenta, live, piesa cu ocazia derulării
Conferinţei ONU pentru Dezvoltare
Durabilă de la Rio de Janeiro.
Manifestarea este programată a se deru-
la, în oraşul brazilian, în perioada 20 –
22 iunie.

Din nou, primii
Elevii de la Liceul „Mihai

Eminescu” din Petroşani au obţinut un
nou rezultat de răsunet. De această dată
este vorba despre un loc 2 câştigat la
„Festivalul Naţional de scurt metraj”
derulat la finele săptămânii trecute în
Constanţa. Printre autorii filmului intitu-

lat „Game: On” s-au numărat şi doi din-
tre adolescenţii care au contribuit la suc-
cesul videoclipului „Open Your Eyes”.
„M-am ocupat de regie şi montaj, atât la
piesa colegilor mei, cât şi la filmul
prezentat la Constanţa. Consider că mi-
am făcut bine treaba, cu atât mai mult
cu cât am obţinut rezultate bune la
ambele producţii. După absolvirea liceu-
lui, îmi doresc să urmez cursurile unei
facultăţi specializate în regie de teatru
sau film, din străinătate”, a spus
Sebastian Idita. „Mă bucur de succesul
obţinut de Milena şi Radu şi consider că
am contribuit şi eu, cu puţin, la acesta.
În ceea ce priveşte locul II obţinut la
Constanţa consider că este meritat şi ţin
să precizez că am fost surprins de modul
plăcut în care am fost primiţi, noi, cei
din Petroşani”, a precizat „scenaristul”
Rareş Fotău. Celor doi, la realizarea fil-
mului care a câştigat şi Premiul Special
„Neptun TV”, le-au stat alături opera-
torul de imagine Vlad Ciontescu şi
sunetistul Sergiu Roşu. În paranteză fie
spus, Vlad a luat şi premiul decernat
celei mai bune imagini. 

A.I.

Milena şi Radu, spre Rio

În Petroşani, vor funcţiona 26 de
secţii de votare care vor fi deservite, în
total, de 286 de angajaţi. Aceştia vor fi
recompensaţi cu câte 85 de lei pe zi.

Preşedintele şi locţiitorul
secţiei de votare vor fi
plătiţi pentru 5 zile, iar
ceilalţi 9 membri pentru
3 zile. Preşedintele şi
locţiitorul acestuia din
secţiile de votare sunt
oameni apolitici, recrutaţi
din rândul funcţionarilor,
avocaţilor sau profeso-
rilor, în timp ce ceilalţi 9
membri au fost propuşi
de către formaţiunile
politice înscrise în cursa
electorală. Tragerea la

sorţi pentru repartizarea funcţiilor de
preşedinte, respectiv locţiitor, vor avea
loc în data de 1 iunie, la Deva.

M.S.

În Petroşani, unde erau
aşteptaţi la urne 38.372 de
cetăţeni cu drept de vot, s-au
prezentat, la scrutinul din
data de 1 iunie 2008, 19.049
de alegători. În ceea ce
priveşte primarul, cea mai
mare parte a cetăţenilor care
s-au prezentat la urne au
optat pentru Tiberiu Iacob -
Ridzi, candidatul Partidului
Democrat - Liberal. Actualul primar a
obţinut mai mult de jumătate din totalul
voturilor valabil exprimate şi anume
11.379, motiv pentru care la Petroşani nu a
mai fost organizat şi un al doilea tur de
scrutin. "Mă aşteptam la acest scor care a
fost scos în evidenţă şi de sondajele de vot.
Ţin să le mulţumesc cetăţenilor
municipiului pentru încrederea acordată şi
le promit că nu o să-i dezamăgesc", a
declarat, acum 4 ani, Tiberiu Iacob - Ridzi.
În ceea ce-i priveşte pe ceilalţi 6 candidaţi
la fotoliul de primar al municipiului,
aceştia au obţinut următorul scor electoral:
Alin Simota (PNL) - 3.476 de voturi,
Haralambie Vochiţoiu (PSD) - 2.852 de
voturi, Tiberiu Cozma (PRM) - 490 de
voturi, Ştefan Stoica (PC) - 268 de voturi,
Daniel Pălivan (PNG - CD) - 138 de voturi
şi Claudiu Romanescu (PNDC) - 59 de
voturi. 

În privinţa viceprimarului, acesta a
rămas tot Claudiu Cornea, reprezentantul
PD-L, cel aflat în aceeaşi funcţie la vremea
respectivă. Nu de alta, dar pentru
desemnarea viceprimarului erau necesare
cel puţin 10 voturi, iar Partidul Democrat -
Liberal a avut 10 membri în „noul”
consiliu local.

Acesta a avut în componenţă 19
membri, provenind de la doar trei partide,

aceştia fiind reprezentanţii
PD-L (10), PSD (5) şi
PNL (4). Comparativ cu
fostul consiliu local (cel
înscăunat în anul 2004)
dispăruseră din "schemă"
reprezentanţii PC, PRM şi
UDMR care nu au întrunit
numărul de voturi
necesare pentru a avea
măcar un singur membru

în consiliu. Rezultatele obţinute de către
cele 10 formaţiuni politice care s-au înscris
în cursa electorală, în anul 2008, la
Petroşani au fost următoarele: PD-L - 8.333
de voturi, PSD - 3.631 de voturi, PNL -
3.565 de voturi, PRM - 830 de voturi,
UDMR - 819 voturi, PC - 343 de voturi,
PNG-CD - 277 de voturi, PNDC şi Partida
Romilor - câte 116 voturi şi AUR - 39 de
voturi. În ceea ce-i priveşte pe cei trei
candidaţi independenţi înscrişi în cursa
electorală pentru ocuparea unui fotoliu de
consilier local aceştia au obţinut rezultate
nesemnificative. Astfel, cel mai bine clasat
dintre aceştia (Viorel Pascu) a primit doar
154 de voturi, în timp ce Victor Tarbău şi
Alexandru Ienulesc Şotângă au adunat 80,
respectiv 83 de voturi.

În altă ordine de idei, în urmă cu 4 ani,
au fost anulate 381 de voturi pentru primar
şi 641 de voturi pentru consiliul local. În
acelaşi timp, pe listele suplimentare au
votat 371 de persoane, iar dintre cei 19
cetăţeni înscrişi pe listele electorale
complementare (cetăţeni din statele
componente ale Uniunii Europene care
locuiau de mai mulţi ani în Petroşani)
niciunul nu s-a prezentat la vot. Pe de altă
parte, urna specială a fost folosită în 54 de
cazuri.  

A.I.

Aproape 300 de angajaţi pentru alegeri REMEMBER - ALEGERI LOCALE 2008
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Preşedintele Tineretului Naţional
Liberal Vulcan, Dan Marinescu, a
apreciat buna organizare de la lansarea
Alinei Cîrstoiu în cursa pentru funcţia
de primar. Acesta susţine că de acum
totul depinde de cetăţenii municipiului
Vulcan şi de dorinţa lor de a avea parte
de o schimbare reală. 

Prezenţa vicepreşedintelui PNL
Varujan Vosganian la Vulcan a fost
apreciată în mod deosebit de tânărul
liberal. “L-am sunat pe domnul
Vosganian şi i-am mulţumit personal
pentru susţinerea acordată, trimiţându-i
de altfel şi un mesaj scris în care i-am
descris problemele reale ale Vulcanului
şi ale Văii Jiului”, a declarat Marinescu.  

Desulfurarea, 
şansa Văii Jiului

El a insistat şi asupra proiectul
staţiei de desulfurare de la
Termocentrala Paroşeni, care  trebuie
început cât mai repede pentru a evita o
închidere a centralei de către Uniunea
Europeană. “Valea Jiului este, practic, o
zona monoindustrială, iar minele
depind în mare măsura de
Termocentrala de la Paroşeni şi de
cererea acesteia de huilă. Pentru a fi
mai eficientă şi a supravieţui cât mai
multe mine, este nevoie de încă un grup
de 220 MW sau 330 MW la Paroşeni.
Dar mai întâi este nevoie de demararea

cât mai urgentă a proiectului de
desulfurare de la Paroşeni pentru a evita
închiderea centralei de către UE şi
implicit a minelor. Ştiu ca sunt anumiţi
demnitari care, în mod normal, ar fi
trebuit să reprezinte cât mai bine
interesele cetăţenilor Văii Jiului, dar
care au afirmat că mai bine banii
acestui proiect de la F.E. Paroseni s-ar
acorda minerilor fără a se gândi că dacă
acest proiect nu se mai realizează, îi va
afecta în mod direct şi pe minerii din
Valea Jiului”, a mai spus Marinescu.

Dovedind că este un politician mai
atipic, care spune lucrurilor pe nume,
Marinescu nu a omis să-şi exprime
opinia şi în legatură cu mult-discutatul
Complex Energetic, contrazicându-i pe
cei care susţin această opţiune. El spune
că nu este momentul şi că
termocentralele nu sunt pregătite să
facă acest pas. “Oriunde în lume,
industria extractivă este subvenţionată
de către stat, iar ideea în ansamblu nu
este rea, însă în acest moment, nu cred
ca termocentralele sunt pregătite să facă
acest pas, deoarece acum abia se susţin
pe ele, din cauza preţului la MW, scazut
de către hidrocentrale. Pentru a realiza
acest pas, trebuie ca mai întâi să fie cât
mai eficiente şi să aibă o piaţă de
desfacere cât mai deschisă atât pentru
energie cât şi pentru presupusul surplus
de cărbune. Aceasta este o părere
personală şi nu vreau să contrazic pe

nimeni însă trebuie
să existe un început
către o funcţionare
cât mai normală şi
mai eficientă a
acestui sistem
energetic care este
un punct strategic
pentru orice stat şi
pentru care ar trebui
să existe un minister
aparte, Ministerul
Energiei, care sa
cuprindă tot ce este legat de energie”, a
continuat Marinescu.

Lobby pentru 
locuri de muncă

Mergând pe idea Alinei Cîrstoiu
privind crearea de noi locuri de muncă,
Marinescu a declarat că a trimis mai
multe scrisori unor firme multinaţionale
în legatură cu anumite proiecte ce pot fi
executate în Valea Jiului, susţinând,
totodată, că şi administraţiile locale
trebuie să acorde cât mai multe facilităţi

eventualilor investitori. Printre cele mai
realizabile proiecte se află o fabrică de
ceramică şi de materiale de construcţii,
existând deja cenuşă în Vale, iar argila
nu departe de Valea Jiului, pentru care
există deja interes din partea unei firme
din China cu care Marinescu este în
legatură, cât şi o firmă italiană de
motoscutere care vrea să-şi mute
producţia din Italia, şi cu care
Marinescu este în discuţii avansate
pentru a-i convinge că România şi
implicit Vulcanul este o alternativă
foarte bună la această mutare. 

A.I.

Dan Marinescu: “Este nevoie de demararea cât mai urgentă 
a proiectului de desulfurare”

În acest an, Noaptea
Muzeelor a fost mar-
cată, în noaptea de 19
spre 20 mai, şi în
municipiul Petroşani.
Acţiunea reprezintă un
eveniment iniţiat de
Ministerul Culturii şi
Comunicaţiilor din
Franţa şi ajuns la ediţia
cu numărul 8. În acest
an evenimentul a fost
patronat de către
Consiliul Europei,
UNESCO şi Consiliul
Internaţional al
Muzeelor. „Noaptea
Muzeelor” este pandan-
tivul nocturn al Zilei
Internaţionale a Muzeelor, serbată pe
data de 18 mai. „La fel ca şi celelalte
muzee din ţară şi Muzeul Mineritului
din Petroşani a fost deschis în noaptea
de 19 spre 20 mai. În afară de
exponatele obişnuite am avut şi o
expoziţie de desene, picturi sau
fotografii care face parte dintr-un con-
curs naţional dedicat artelor vizuale”, a
precizat Erika Muşa, supraveghetor
Muzeul Mineritului  Petroşani.

În Capitala Văii Jiului, „Noaptea
Muzeelor” s-a bucurat de succes, la fel
ca şi în anii anteriori. Drept mărturie stă
numărul vizitatorilor care au trecut
pragul Muzeului Mineritului. „În
fiecare an, în care am participat la

această acţiune, am avut peste 100 de
vizitatori <<nocturni>>. La fel s-a
întâmplat şi în acest an”, a mai spus
Erika Muşa. 

Aproape 3.000 de muzee din Europa
au celebrat în acest an, în data de 19
mai, evenimentul. Pe de altă parte,
vineri, 18 mai, la Muzeul Mineritului a
avut loc vernisajul lucrărilor expuse în
cadrul „Festivalului Naţional de Arte
Vizuale”. Cele câteva zeci de lucrări
sunt semnate de copii din întreaga ţară
şi reprezintă mai multe modalităţi de
exprimare artistică. Este vorba despre
fotografii, picturi sau metaloplastie.
Expoziţia va fi deschisă vizitatorilor
până în data de 25 mai. 

A.I.

Liberalii vulcăneni vor acorda mai multă atenţie tinerilor 
Liberalii vulcăneni vor ca în mandatul viitor să pună un accent deosebit pe aju-

torarea tinerilor. Candidatul liberal pentru funcţia de primar al municipiului Vulcan,
Alina Cîrstoiu, susţine că se va preocupa de tineri şi de startul lor în viaţă. “Vreau
să acordăm o atenţie deosebită tinerilor şi problemelor lor. Să-i ajutăm să
pornească în viaţă, să le oferim şansa la o casă decentă, să-i ajutăm să-şi inte-
meieze o familie. În acest sens, vrem să reamenajăm clădirile de locuinţe aflate în
administrarea comunităţii locale şi să le punem la dispoziţia tinerelor familii cu
posibilităţi financiare limitate pentru o perioadă determinată de 5 ani, vrem să insti-
tuim un ajutor maternal (de trusou) în sumă de 150 de euro pentru mame la
naşterea primului copil, vrem să obţinem fonduri suplimentare (inclusiv europene)
pentru modernizarea locuinţelor sociale, să reabilităm instalaţiile de lift din
blocurile cu mai mult de patru etaje şi să colaborăm cu autorităţile centrale pentru
implementarea unui program ANL”, a declarat doamna Cîrstoiu.

A.I.

Noaptea Muzeelor (şi) la
Petroşani
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Echipa de fotbal Jiul Petroşani şi-a dezamăgit fanii
pentru că nu a reuşit o promovare în acest sezon, dar
speranţa nu a murit. Ci dimpotrivă. Oficialii susţin că

sunt puşi pe fapte mari.
„Jiul este o echipă obiş-
nuită cu prima ligă, nu cu
liga a III-a, dar din păcate
anul acesta nu am reuşit
să facem nimic în acest
sens. Dacă Drida şi
Hardău ar fi jucat la ade-
vărata lor valoare am fi
fost pe primul loc”, a
declarat managerul Gigi
Borugă. Acesta consideră
ca fiind decisivă săptămâ-
na aceasta în ceea ce
priveşte rămânerea lui la
Petroşani. „Voi vorbi cu
patronul Alin Simota şi
voi vedea ce decizie vom
lua. Dacă voi continua,
trebuie să fie clar pentru

toată lumea că din sezonul viitor vom promova. Vom
mai aduce cinci jucători de valoare şi vom reveni acolo
unde ne este locul”, mai spune Borugă. Acesta consideră

că portarul Dumitru Hotoboc a fost revelaţia turului de
campionat în timp ce Adrian Drida a fost revelaţia retu-
rului. „Recaşul va fi echipa care va promova meritat.
Restul sunt simple speculaţii. Au fost cei mai buni”, a
mai adăugat Borugă.

Şi vicepreşedintele George Boboc susţine că, din
sezonul viitor, Jiul va lupta pentru promovare. „Chiar
dacă nu am reuşit să promovăm, actualul sezon a fost
unul în care am avut şansa să ne valorificăm tinerii care
au demonstrat că au potenţial. Pentru mine marea deza-
măgire este jucătorul Firan. Am avut şi un început greu
de campionat, dar din sezonul viitor cu cinci jucători de
valoare vom ataca promovarea”, a declarat oficialul.

Hotoboc şi Hardău, 
la final de contract

Golgheterul Jiului în turul de campionat, Florentin
Şerban şi-a reziliat contractul cu Jiul, în timp ce Hotoboc
şi Hardău sunt la final de contract. „Cu toate că Hotoboc
şi Hardău sunt la final, cred că ei vor continua cu Jiul.
Sunt jucători de care avem nevoie”, a conchis George
Boboc. 

Obiectiv nou: Promovarea Oficialii echipei de fotbal Jiul Petroşani
au declarat că din sezonul viitor
vor avea ca obiectiv promovarea.

Sedecaru a readus jocul bun la Jiul 
Cu un suflu proaspăt adus de noul antrenor Toni Sedecaru, Jiul s-a dovedit mai per-

iculoasă şi mai eficientă decât în celălalt derbi judeţean, disputat recent cu FC
Hunedoara. Tonul ofensivei alb-negrilor l-a dat arădeanul Toc, coautor la ambele
goluri, iar roadele le-a cules Drida care a reuşit o dublă. Toc l-a depăşit lejer pe
Ungureanu, a centrat pentru Deaconescu,
iar acesta a întors pentru Drida (16) care a
şutat cu latul la colţul lung, 0-1. Tot Toc i-
a tocat pe simerieni şi a scos un penalti,
după ce centrarea sa l-a lovit în braţ pe
adversarul său direct, Ungureanu. Drida
(24) a transformat cu siguranţă penaltiul,
iar Jiul a condus cu 2-0. Toc (41) şi-a încer-
cat norocul şi la finalizare, dar şutul său din
careu, în diagonală, a trecut peste poartă.

CFR a replicat mai hotărât destul de
târziu, în penultimul minut al primei
reprize. Feroviarii au solicitat penalti, după
ce Zdrîncu a primit o gheată în cap, în
careu, după o lovitură de colţ, dar arbitrul
s-a făcut că nu vede faza, deşi jucătorul
Simeriei a continuat meciul cu un bandaj
deasupra arcadei. Ofensiva feroviară a dat
roade în minutul 67, când Suciu şi-a sucit
adversarii şi a reluat în plasă mingea
respinsă de portarul Hotoboc, după şutul
lui Făgărăşanu. CFR a continuat să alerge
după egalare, însă ocaziile avute de Vârtan
(70), Pepenar (85) şi Suciu (86) s-au lovit
de defensiva solidă a Jiului, iar alb-negri
şi-au consevat avantajul minim de 2-1. 

Fotbal / Liga a III-a, seria a 5-a
Rezultatele etapei a 28-a: FC Timişoara II - Bihorul Beiuş 3-2; Gloria Arad -

FC Şcolar Reşiţa 0-3; CFR Simeria - Jiul Petroşani 1-2; Gloria Reşiţa - Flacăra
Făget 2-6; Naţional Sebiş - Unirea Valea lui Mihai 1-1; ACS Recaş - Millenium
Giarmata 3-0; FC Hunedoara - Autocatania Caransebeş 6-1; CS Vladimirescu -
Nova Becicherecu Mic 2-0. 

Clasamentul
1. ACS Recaş 28 20 4 4 54-19 64
2. FC Hunedoara 28 18 6 4 54-16 60
3. Bihorul Beiuş 28 15 4 9 51-40 49
4. Autocatania Caransebeş 28 14 6 8 43-37 48
5. FC Timişoara II 28 14 5 9 60-41 47
6. Jiul Petroşani 28 13 7 8 34-27 46
7. CFR Simeria 28 12 7 9 45-33 43
8. FC Şcolar Reşiţa 28 13 4 11 38-30 43
9. Millenium Giarmata 28 10 5 13 36-46 35
10. CS Vladimirescu 28 11 2 15 40-55 35
11. Unirea Valea lui Mihai 28 10 4 14 36-38 34
12. Naţional Sebiş 28 9 7 12 31-33 34
13. Flacăra Făget 28 8 5 15 35-52 29
14. Gloria Arad 28 7 7 14 26-40 28
15. Nova Becicherecul Mic 28 8 2 18 32-39 26
16. Gloria Reşiţa 28 2 5 21 13-82 11

Etapa a 29-a (penultima), 25-26 mai: ACS Recaş - FC Timişoara II; Bihorul
Beiuş - Gloria Arad; FC Şcolar Reşiţa - FC Hunedoara; Autocatania Caransebeş -
CS Vladimirescu; Nova Becicherecul Mic - CFR Simeria; Jiul Petroşani - Gloria
Reşiţa; Flacăra Făget - Naţional Sebiş; Millenium Giarmata - Unirea Valea lui
Mihai.

V u l c a n u l ,  c a m p i o a n ă
Lidera Ligii a IV-a Hunedoara, CS Vulcan, s-a impus cu

2-1, în meciul din deplasare cu ocupanta locului secund,
Aurul Brad. Cu acest rezultat, şi-a asigurat câştigarea titlu-
lui de campioană judeţeană cu trei etape înainte de final.
Formaţia vulcăneană are acum 74 de puncte şi nu mai
poate fi ajunsă de trupa brădeană care a rămas cu 61 de
puncte. CS Vulcan va reprezenta fotbalul hunedorean la
barajul pentru promovare în Liga a III-a. În celelalte par-
tide ale etapei de sâmbătă din Liga a IV-a, s-au înregistrat
rezultatele: Minerul Aninoasa - „U” Petroşani 1-1; Victoria
Călan - Inter Petrila 6-1; Jiul II Petroşani - Retezatul Râul
de Mori 3-1; Minerul Uricani - Şoimul Băiţa 1-1; Aurul
Certej - Metalul Crişcior 2-1; CSO Retezatul Haţeg -
Minerul Teliuc 4-0; Dacia Orăştie 2010 a stat. 

1 8  m e d a l i i  p e n t r u
„ P a n t e r a  N e a g r ă ”

Sportivii de la clubul „Pantera Neagră” din Petroşani
au câştigat nu mai puţin de 18 medalii la Naţionalele
pentru Copii de la Sibiu. În clasamentul general,
petroşenenii s-au situat pe locul al treilea din 17 cluburi
prezente. „A fost una dintre cele mai puternice com-
petiţii la care am participat aşa că locul trei pe care ne-
am situat este cu atât mai valoros. Avem în continuare
un program foarte încărcat, la începutul lunii iunie vom
participa la o competiţie K1, la Uricani, după care va
urma pe data de 10 iunie la o gală la Timişoara, iar pe
data de 14 iunie vom merge la Campionatul
Internaţional de vară din Oradea”, a declarat Ionuţ
Lascău.

Premiu pentru Raluca Haidu
Primăria Petrila a decis să acorde un premiu de

2.500 de lei gimnastei Raluca Haidu. Suma alocată
a fost stabilită în şedinţa consiliului local iar
hotărârea a fost aprobată de toţi aleşii locali.
Recompensa ar fi trebuit să fie mult mai mare. „Noi
am hotărât să premiem copiii care s-au remarcat în
tot ce înseamnă performanţă. Pentru Raluca Haidu,
am considerat că putem să facem o premiere indi-
viduală. Totuşi, suma este mică, dar am decis să o
recompensăm şi noi, din puţinul pe care îl avem”, a
declarat viceprimarul oraşului Petrila, Constantin
Ramaşcanu. Raluca Haidu a avut o contribuţie
decisivă la obţinerea titlului de campioană euro-
peană cu echipa la Campionatele Europene de la
Bruxelles.
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Grigore Macavei, preşedintele
Comisiei Judeţene de Arbitri, s-a arătat
îngrijorat de violenţele împotriva arbi-
trilor. „Nu ştiu exact ce s-a întâmplat,
până nu primesc raportul arbitrului, dar
nu cred că acesta ar fi întrerupt jocul,
dacă nu s-ar fi simţit în pericol. E păcat
că frustrările unora se transformă în
agresiuni împotriva arbitrilor. După ce
cazul va fi analizat de Comisia de
Disciplină, vom acţiona în consecinţă“,
a spus Grigore Macavei.

Arbitrul Adrian Bocoş (Simeria) şi
preşedintele clubului Zarandul Crişcior,
Gabi Mardare, nu au putut fi contactaţi.
Partida dintre Zarandul Crişcior şi
Gloria Geoagiu, din etapa 31-a a Ligii
a IV-a Hunedoara, a avut soarta
„războiului“ dintre U. Cluj şi CFR
Cluj. Arbitrul Adrian Bocoş (Simeria) a
decis să întrerupă meciul în minutul 80,
pe motiv că ar fi trebuit să elimine mai
mulţi jucători, după o serie de incidente

violente. Pe fondul protestelor vehe-
mente şi a unor îmbrânceli, arbitrul a
fost „lipit“ cu spatele de gardul de pro-
tecţie al terenului, aflat la unu-doi
metri de margine. Jucătorii s-au calmat
şi au părut gata să reia jocul, însă spre
surprinderea lor, Adrian Bocoş a decis
să fluiere sfârşitul partidei, înainte cu
10 minute de final. „Mi-a spus că a fost
împins cu pumnii până la gard şi că ar
fi trebuit să elimine mai mulţi jucători,
astfel că a decis să oprească meciul“, a
afirmat Marian Dima (Deva), observa-
torul AJF Hunedoara la acest meci.
Decizia i-a enervat şi mai tare pe cei de
la Zarandul Crişcior, astfel că Adrian
Bocoş a fost asaltat din nou de fotbal-
iştii şi oficialii clubului gazdă. În
meleul format, a intervenit şi arbitrul
asistent Adrian Corui (Deva), cu gân-
dul de a-şi proteja colegul aflat în difi-
cultate. Din păcate, Corui l-a lovit, fără
intenţie, cu steagul în buză pe preşedin-

tele clubului Zarandul Crişcior, Gabi
Mardare. „Arbitrul s-a grăbit să fluiere
finalul jocului şi a declanşat seria a
doua de incidente. Jucătorii se cal-
maseră, iar pe teren nu intraseră specta-

tori agresivi, aşa că decizia de întreru-
pere a meciului a fost cam pripită.
Arbitrul a reţinut cinci carnete“, a spus
Marian Dima, observatorul AJF
Hunedoara la acest meci.

Avem şi noi scandalul nostru

Luptătoare de elită
Laura Gavriliuc, de la secţia de lupte a CSŞ Petroşani, a fost prezentă la

Internaţionalele României ce au avut loc la Piteşti. Gavriliuc a terminat pe primul loc
întrecerea de la 63 de kilograme şi s-a numărat printre cei cinci „tricolori” care au
urcat pe podiumul competiţiei. Sportiva de 18 ani din Vale n-a avut nici un fel de
emoţie la categoria sa, adjudecându-şi medalia de aur, după trei lupte, în faţa Laurei
Robocinska (Polonia, medaliată cu bronz la ediţia trecută a Campionatelor Europene)
şi a Marinei Gohrisch (Germania). Sportiva din Petroşani s-a antrenat, astfel, şi pen-
tru cea mai importantă competiţie din această vară şi  anume, Campionatul European
de la Zagreb, Croaţia. Laura Gavriliuc s-a situat pe un merituos loc trei în clasamen-
tul celor mai buni 10 sportivi ai anului trecut, top întocmit de Federaţia Română de
Lupte.

Turneul Internaţional a avut la start nu mai puţin de 190 de juniori din 12 ţări:
Bulgaria, Armenia, Germania, Iran, Croaţia, Polonia, Republica Moldova, România,
Suedia, Slovacia, SUA şi Ungaria. 

Adio, Liga a II-a!
Condamnată deja la retrogradare, Mureşul a scăpat ieftin din duelul din

deplasare cu pretendenta la Liga I, Gaz Metan Severin. Trupa antrenată de
Marian Bondrea avea nevoie doar de victorie, indiferent de scor, pentru a-şi
asigura matematic locul trei în clasament.  

Juniorii Mureşului Deva au fost învinşi de Gaz Metan Severin cu scorul de 2-0,
semn că trupa de la Dunăre era interesată doar de cele trei puncte puse în joc, nu şi de
îmbunătăţirea golaverajului. Dacă în cazul Mureşului viitorul e sigur şi e echivalent
cu o agonie lentă până la finalul campionatului şi cu minimum un sezon de penitenţă
în eşalonul trei, Gaz Metan Severin poate doar spera la promovare. 

„Sper ca FRF să nu ne oblige să jucăm baraj, deşi Poli Timişoara n-a primit licenţă
pentru Liga I. E perfect regulamentar să promovăm în Liga I de pe locul trei. Ar fi un
abuz dacă s-ar proceda în altă manieră. Regulamentele UEFA arată că dreptatea e de
partea noastră”a spus Bondrea la finalul meciului cu devenii.

ACS Recaş, suspectă de jocuri necurate
FC Hunedoara a făcut instrucţie, scor 6-1, cu Autocatania, iar negru-albaştri au

dovedit că sunt mai buni decât echipa din Recaş, suspectată că s-a menţinut în
frunte prin jocuri de culise. 

Cu şanse minime de a recupera diferenţa de patru puncte care o desparte de
ACS Recaş, FC Hunedoara are totuşi meritul că luptă până la capăt. Trupa antre-
nată de Remus Steop a etalat un fotbal plăcut, ofensiv şi eficient, cu o calitate şi
consistenţă peste nivelul eşalonului trei şi a controlat autoritar partida. Există
riscul ca victoria să rămână doar una de palmares, deoarece promovarea pare un
vis interzis, însă spectacolul fotbalistic oferit de hunedoreni a mers la sufletul ofi-
cialilor şi a dovedit respect faţă de suporteri.                                                                                                                                                           

Ştiinţa, de neoprit
CS Ştiinţa Petroşani - CSUAV Arad: 22-3

Echipa de rugby Ştiinţa Petroşani a înregistrat cea de-a patra victorie în Divizia
Naţională. Elevii lui
Alexandru Lupu s-au
impus cu scorul de 22-3 în
faţa grupării CSU Arad.
Este cea de-a treia victorie
consecutivă pentru „stu-
denţi” care speră să revină
în elita rugby-ului româ-
nesc. Obiectivul grupării
din Vale este accesul în
Play-off şi omogenizarea
actualului lot de jucători. 

Pintilii, din nou, la Naţională
S e l e c ţ i o n e r u l

Victor Piţurcă a
anunţat numele celor
23 de jucători con-
vocaţi pentru turneul
echipei naţionale a
României din
Elveţia şi Austria.
Printre aceştia se
află şi fostul jucător
al Jiului Mihai
Pintilii, aflat în
prezent la gruparea
din Liga I Pandurii
Târgu Jiu. 

Bogdan Lobonţ (AS Roma), Ciprian Tătăruşanu (Steaua) şi Silviu Lung jr. (Astra
Ploieşti) - portari;

Paul Papp (FC Vaslui), Cornel Râpă (Oţelul Galaţi), Valerică Găman (Astra
Ploieşti), Vlad Chiricheş (Steaua), Dorin Goian (Glasgow Rangers), Mihai Pintilii
(Pandurii Târgu Jiu), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk) şi Iasmin Latovlevici (Steaua) -
fundaşi;

Gabriel Torje (Udinese), Alexandru Maxim (Pandurii Târgu Jiu), Alexandru
Bourceanu (Steaua), Nicolae Grigore (Rapid), George Florescu (Arsenal Kiev),
Costin Lazăr (PAOK Salonic), Alexandru Chipciu (Steaua) şi Gheorghe Grozav
(Universitatea Cluj) – mijlocaşi.
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Nu a câştigat marele premiu al concursului, dar a ajuns
printre primii 15 români talentaţi (din acest an) şi şi-a
făcut o mulţime de simpatizanţi. Loredana şi tatăl său,
Cristian Fieraru, locuiesc în Vulcan, şi sunt o  familie
modestă care trăieşte într-o căsuţă din Cartierul
Colonie. Tatăl lucrează ca agent de pază, câştigând cu
puţin peste 500 de lei pe lună, iar mama este angajată
la primărie. Sunt oameni săraci, care au sacrificat totul
pentru a vedea că fiica lor are o şansă în muzică.
Cristian Fieraru este dascălul Loredanei şi o acompani-
ază la ţambal, instrument la care a învăţat să cânte după
ureche. Nu a avut bani să facă o şcoală de muzică şi
soarta a făcut să nu aibă nici pentru fiica lui, deşi a
văzut că are o voce extraordinară. A învăţat-o el să
cânte şi a făcut-o atât de bine încât a ajuns printre cei
mai talentaţi români. „Pentru noi este un mare câştig să
ajungem în finală. Am făcut sacrificii mari să ajungem
până aici şi nu-mi pare rău, pentru Loredana am făcut
totul. Vreau ca ea să aibă o şansă, să aibă un viitor mai
bun şi să-şi îndeplinească visul, acela de a ajunge o
cântăreaţă apreciată”, a declarat Cristian Fieraru, tatăl
Loredanei. 
* O voce minunată
Loredana Fieraru nu a studiat niciodată muzică cu un
profesor şi poate că nu şi-a putut valorifica potenţialul
la maximum, aşa cum a apreciat juriul concursului.

Totuşi, vocea ei este excepţională, iar la cei 16 ani are
viitorul înainte spun vecinii tinerei. De altfel, vecinii
fetei spun că nu au fost surprinşi că a ajuns în finala de
la „Românii au talent”. „E deosebită, cuminte, respec-
tuoasă. Aici sunt mulţi oameni săraci şi ea dădea spec-
tacole pe stradă pentru noi. Un vecin avea staţie şi
boxe, le scotea sâmbăta pe drum şi ea cânta muzică
populară cu tatăl ei. Pe copiii din cartier îi învaţă să
danseze, şi pe nepoata mea a învăţat-o. Ne făcea invi-
taţii şi ni le punea în cutia de poştă. Sper că vor avea şi

ei o viaţă mai bună pentru că merită”, spune o vecină,
Ecaterina Colonescu. 
„Tot cartierul Colonie e alături de ea şi suntem mândri.
Eu m-am ocupat de saitul ei, am fost şi la preselecţie
cu ea şi tatăl ei, la Timişoara, şi am văzut cât de impre-
sionat a fost juriul de vocea ei. E extraordinar de fru-
moasă”, spune şi Adrian Rusu, unul dintre verişorii
Loredanei Fieraru.
Performanţa de a ajunge în finală nu rămâne nerăs-
plătită, iar Loredana şi Cristian Fieraru sunt adevărate

vedete în Valea Jiului. Deja primarul
municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob
Ridzi a anunţat că vrea să o invite pe
adolescentă alături de tatăl ei, să con-
certeze în cadrul spectacolelor progra-
mate în iunie şi dedicate zilelor
municipiului. A.I.

Loredana Fieraru concerta pe străzile din Colonie
Ajunsă în marea finală de la

„Românii au talent”, Loredana
Fieraru, despre care se spune că

este sosia Andrei, dădea concerte în
cartierul sărac în care locuieşte.

„Folcloricii” pleacă la Cluj
Municipiul Petroşani va avea două
reprezentante la Festivalul Naţional
Studenţesc de Folclor programat a se
derula în cursul acestei săptămâni. La
Cluj – Napoca vom fi reprezentaţi de
studenta Teodora Filip şi eleva de liceu
Ionela Dumitrescu. Ambele sunt
pregătite de către profesorul Eugen
Muntean, la Casa de Cultură a
Studenţilor. „Sper, şi sunt sigur, că
reprezentantele noastre ne vor face cin-
ste şi vor obţine premiile pe care le mer-
ită”, a spus Eugen Muntean, referent
muzical CCS Petroşani. 
La festivalul de la Cluj, Casa de Cultură

a Studenţilor va fi reprezentată şi de
către Ansamblul Folcloric „Parângul” a
cărui activitate este coordonată de către
Nicu Nicoară. (A.I.)

Marşul fotografic a
ajuns la final

Acţiunea dedicată artei fotografice şi inti-
tulată „Locul de lângă noi” a ajuns la
final. Mai exact, săptămâna trecută, a fost
programat vernisajul expoziţiei care
cuprinde cele mai valoroase lucrări real-
izate în perioada 27 – 29 aprilie, pe
străzile municipiului Petroşani. Cu
aceeaşi ocazie, organizatorii manifestării,
respectiv diriguitorii Casei de Cultură a

Studenţilor din Petroşani, le-au acordat
diplomele câştigătorilor. „A fost o acţiune
care s-a bucurat de un real succes. Spun
asta ţinând cont, în principal, de numărul
mare al participanţilor. La finele săp-
tămânii trecute, cei care au fost premiaţi
au intrat şi în posesia diplomelor, cu
ocazia vernisajului expoziţiei în cadrul
căreia au fost expuse cele mai bune
lucrări realizate de-a lungul celor 3 zile”,
a precizat Lavinia Hulea, director Casa de
Cultură a Studenţilor Petroşani. Din
această săptămână, panourile cu
fotografiile premiate vor fi expuse în
zona din faţa Casei de Cultură a
Studenţilor din Petroşani. (M.S.)

Trăiesc din 
cartoane şi sticle

de plastic
Anii democraţiei post-comuniste au
atras, printre altele, şi o sărăcire tot mai
accentuată a populaţiei din Valea Jiului.
Dacă înainte cu două decenii nici măcar
câinii nu căutau prin gunoaie, acum, tot
mai numeroşi sunt oamenii care îşi
câştigă traiul de pe o zi pe alta colectând
resturile aruncate la tomberon. Printre
aceste resturi se numără şi cartoanele
sau pet-urile, o sursă de câştig pentru
sărăcii din Valea Plângerii. Pentru o
pâine, aceştia vizitează zi de zi
tomberoanele amplasate în preajma
magazinelor, având fiecare orare precise
de vizitare a gunoaielor. „Trăiesc şi eu
cum pot, de azi, pe mâine. La ora 5 sunt
deja la gunoi, pentru că eu le strâng
între 5 şi 7, după aceea vin alţii. Avem
program fix, exact ca la o firmă. Dacă
reuşesc să strâng 10 lei pe zi, atunci este
o zi bună. Banii se duc pe pâine şi mân-
care”, spune Gheorghiţa G., o femeie în
vârstă de 53 de ani. Pentru Gheorghiţa,
o zi de căutat prin gunoaie şi cărat car-
toanele cu un cărucior, este recompen-
sată cu un câştig mediu de 10 lei, bani
din care trăiesc doi oameni. Adică ea şi
concubinul, un fost miner, disponibilizat
după ce a lucrat o perioadă la Mina
Lupeni.  M.S.
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