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SEPTEMBRIE – ÎNTRE SPERANȚE ȘI CERTITUDINI

Ultimele săptămâni au fost marcate de mai
multe momente din viața administrației
publice locale și a comunității noastre care
au conținut în substanța lor sentimentele de
speranță, de optimism, de entuziasm al
noului început și de certitudine că ne aflăm
cu toții pe făgașul care asigură continuarea
dezvoltării Vulcanului.
Dezbaterea publică a Strategiei de
dezvoltare locală a însemnat un prilej
remarcabil pentru noi toți cei ce am
participat la această întâlnire, pentru a
dialoga și pentru a consemna în planul de
dezvoltare al următorilor ani, cele mai bune
propuneri ale cetățenilor localității noastre.
Am participat cu bucurie la deschiderea
anului școlar ocazie cu care am transmis
mesajul administrației locale către
profesori, elevi și părinții acestora, în
contextul unui sistem de educație și
învățământ reabilitat și modernizat în
totalitate.

Deschiderea unor noi fronturi de lucrări
publice, și demararea procedurilor de
trecere la acțiune în cazul altor proiecte de
dezvoltare locală a fost și este în
continuare o preocupare constantă a
executivului primăriei. Continuarea punerii
în operă a proiectelor finanțate din fonduri
ale Națiunilor Unite reprezintă o nouă
oportunitate de îmbunătăâire a condițiilor
de activitate la mai multe obiective sociale
și de educație din Vulcan.
Stabilirea unor relații noi de colaborare
economică cu mediul de afaceri din China
deschide noi orizonturi de dezvoltare pentru
comunitatea noastră, în perspectiva imediat
următoare, cu șansa creării de noi locuri de
muncă.
Efortul serviciului de asistență socială de a
conștientiza cetățenii defavorizați social
asupra pericolului de îmbolnăvire, mai ales
în rândul copiilor a fost unul constant pe

toată durata lunii septembrie.
Pregătirea pentru cea de-a treia ediție a
evenimentului sportiv și turistic CASTELUL
DIN CARPAȚI, programat în 3 octombrie,
este pe agenda noastră de activități. La fel
cum sunt și cele două festivități tradiționale
importante din prima decadă a lunii
octombrie: ZIUA PERSOANELOR
VÂRSTNICE și ZIUA EDUCATORULUI.
Nu în ultimul rând, activitatea sportivă s-a
derulat și în această lună în ritmul firesc, cu
rezultate notabile. Despre toate acestea și
alte aspecte din viața comunității noastre,
în paginile acestei ediții Vulcan Info.
Vă doresc tuturor lectură plăcută și multă
sănătate!
Gheorghe ILE
Primarul Municipiului Vulcan
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DEZBATEREA PUBLICĂ A STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ SI SOCIALĂ 2014 – 2020
Asistență socială și incluziune socială
Asigurarea necesarului de servicii de
asistență și incluziune socială pentru
grupurile vulnerabile ale comunității.



Capacitate administrativă
Dezvoltarea unui cadru eficient de
implementare a obiectivelor strategice.
Principiul participării active a cetățenilor la
elaborarea acestui document este respectat de
fiecare dată, pentru a avea certitudinea că
proiectele înscrise în strategie, reprezintă în
totalitate reflectarea aspirațiilor acestora legate
de modul în care doresc să arate urbea în care
trăiesc și muncesc.



Numărul destul de mare al celor ce au
participat la dezbaterea publică a strategiei,
dar și numărul mare de propuneri transmise de
participanți cu aceată ocazie, confirmă
utilitatea acestor întâlniri dintre administrație și
cetățeni. Punctual, vorbim despre următoarele
proiecte locale, venite din partea celor prezenți
Organizată la începutul lunii septembrie
la dezbatere:
conform procedurilor legale, dezbaterea
1. Realizarea unei instalații de tracțiune pentru
publică a Strategiei Locale de Dezvoltare
Economică și Socială pentru perioada 2014 – schiorii juniori în Pasul Vâlcan, mult mai
accesibilă decât cea cu tele-ski-ul.
2020, pregătește practic etapa finală a
2. Realizarea unei piste de sanie tot în Pasul
oficializării actualizării acestui document
Vâlcan, care să poată fi utilizată în toate
strategic, care este aprobarea acestuia de
anotimpurile.
către consilierii locali.
Acest proces de actualizare periodică este unul 3. Realizarea de bazine de înot pentru elevi în
cadrul unităților de învățământ.
firesc și necesar ținând cont de dinamica
schimbărilor care apar frecvent în posibilitățile 4. Amenajarea unei tribune în sala de sport de
lângă Șc.Nr.7 pentru a da astfel posibilitatea
de finanțare a unor proiecte locale.
organizării de competiții sportive în această
Munca echipei primăriei care a lucrat în
sală.
ultimele săptămâni la această actualizare se
5. Realizarea unui proiect de amenajare a unui
regăsește într-un document amplu, care
muzeu al mineritului și a unui muzeu al
cuprinde direcțiile și acțiunile concrete de
tradițiilor locale.
dezvoltare ale Vulcanului, în toate domeniile
vieții cetățenilor acestuia.
Toate propunerile au fost atent consemnate de
http://www.e-vulcan.ro/index.php/planul-dereprezentanții primăriei și discutate de către
inițiatori cu primarul Vulcanului, care a mulțumit
dezvoltare
și de această dată tuturor celor ce s-au implicat
în actualizarea strategiei: ”Mulţumesc
Infrastructură, utilități urbane și transport

Creșterea confortului urban și a
colectivului din Primăria municipiului
mobilității in Municipiul Vulcan.
Vulcan, cetăţenilor, tuturor partenerilor din
mediul public şi privat pentru implicarea
Protecția mediului și eficiență energetică
activă în derularea procesului de planificare

Asigurarea unei protecții sporite a
strategică şi pentru sprijinul pe care s-au
mediului în zona Municipiului Vulcan.
angajat să îl ofere în vederea implementării
măsurilor care vorasigura o dezvoltare
durabilă a municipiului Vulcan. Mulțumesc
Economie și mediu de afaceri

Creștere economică sustenabilă
tuturor cetățenilor ale căror propuneri,
opinii, idei legate de dezvoltarea și
modernizarea Vulcanului se regăsesc în
Educație, cultură, tineret și sport

Dezvoltarea mediului educational,
acest document. Am convingerea că
cultural și sportiv al localitatii
obiectivele și planul de acțiuni cuprinse în
acest document au susținerea necesară la
toate nivelele pentru a putea fi îndeplinite
Sănătate și siguranță

Asigurarea unui nivel ridicat de sănătate până la încheiere aperioadei de programare
și siguranță în comunitatea vulcăneană. 2020.” – Gheorghe ILE.

Info-Adminstraţie

CHINA(NINGBO) – ROMÂNIA – INVESTMENT FORUM

MILIARDELE CHINEZILOR POT VENI ÎN VALEA JIULUI ȘI
ÎN VULCAN
Primarul Municipiului Vulcan
– Gheorghe Ile – a participat
în cursul zilei de 23
septembrie la Forumul de
Investiții organizat la
București de Departamentul
pentru Investiții Străine și
Parteneriat Public-Privat al
Guvernului României –
reprezentat de șeful acestuia
Alexandru Năstase - și
compania Invest Romania, în
scopul stabilirii unor direcții
clare de colaborare
economică cu mediul de
afaceri din China- municipiul
Ningbo.
Evenimentul s-a bucurat de
implicarea directă a
Ambasadei Chinei în
România și a urmărit ca prin
dialogul direct dintre cei
prezenți – oficialii români și
chinezi, să se facă în cel mai
scurt timp o evaluare a
tuturor posibilităților de
dezvoltare de afaceri cu
capital chinez în zonele
reprezentate la acest forum,
la care au fost prezente 100
de instituții publice și private
din mai multe județe ale țării.
Partea chineză a fost
prezentă cu 51 de companii
de investiții, pentru mai multe
domenii de activitate de
producție și servicii.
Municipiul Ningbo este cotat
ca fiind unul dintre cele mai
prospere din China cu un
mediu de afaceri puternic, a
cărui investitie externă în
anul 2014 se ridică la 7,4
miliarde de dolariamericani.
În România investițiile
chinezilor din Ningbo
reprezintă până la această
oră 14 întreprinderi cu o
valoare de 5 miliarde de
dolari, însă interesul acestora
de a investi în continuare
este constant.
În scopul dezvoltării unor
parteneriate durabile, la
forum au fost semnate

documente oficiale de
colaborare pe termen mediu
și lung între cele două părți,
urmând ca în cel mai scurt
timp, investitorii chinezi să
facă o evaluare a tuturor
ofertelor făcute de
reprezentanții români pentru
a putea stabili – înfuncție de
interesele lor economice care
dintre domeniile de activitate
propuse se pot transpune în
investiții concrete. Nu este
exclusă din atenția chinezilor
nicia ctivitatea de extracție
de huilă, ceea ce aduce o
nouă speranță în zona
mineritului din Vale.
Primarul Vulcanului a
promovat la acest forum
următoarele domenii de
investiție, cu resurse foarte
bune și cu potential de
valorificare atractiv pentru
capitalul chinez:
1.
MINERITUL
2.
TURISMUL
3.
FRUCTELE DE
PĂDURE
4.
CIUPERCILE
5.
MIEREA
Urmează ca în cursul lunii
octombrie, oamenii de
afaceri chinezi să facă o
deplasare în zonele cu
potential de investiție,
incluzând și Valea Jiului. Ei
vor fi primiți de administrația
Vulcanului și vor putea vedea
la fața locului posibilitățile de
amplasare de unități
productive.
”Apreciez că participarea
mea acest forum de investiții
ne apropie la nivel de
comunitate de acest ambițios

și totodată dificil deziderat al
mandatului meu de a aduce
investiții noi în zona
Vulcanului și implicit a
VăiiJiului. Partenerii chinezi
sunt hotărâți să investească.
Sunt fermi, atenți, calculați,
determinați să-și maximizeze
câștigurile. Domeniile de
investiție pe care le pot
aborda în zona noastră le pot
aduce profituri frumoase
ceea ce pentru noi înseamnă
în primul rând crearea de
locuri de muncă și contribuții
la bugetul local. Vom avea
prilejul în cursul lunii
octombrie să cristalizăm
împreună cele mai bune
oportunități care să
impulsioneze economia
locală și zonală.” – Gheorghe
Ile – primarulmunicipiului
Vulcan.

Cel mai amplu proiect de infrastructură al
Vulcanului Modernizarea sistemului rutier
central din municipiul Vulcan va fi promovat
încă o dată în cadrul revistei de specialitate
pentru proiecte cu finanțări europene,
REGIO.
Informațiile solicitate de redactorii revistei
pun în valoare și de această dată caracterul
complex și anvergura deosebită care au
marcat acest proiect pe cât de lăudat de unii
pe atât de criticat de alții.
Mulțumim editorilor revistei pentru promovare
și mulțimim încă o dată finanțatorilor –
Comisia Europeană – precum și tuturor
instituțiilor publice din România pentru
aprobarea și susținerea implementării
acestui proiect.
ȘEFUL Biroului de Proiecte din Primărie, ec.
Monica Munteanu, a răspuns mai multor
întrebări adresate de redacția Regio pentru
promovarea proiectului nostru. La
întrebarea : Ce sfaturi aveti pentru autoritatile
sau firmele care vor sa atraga bani europeni
pe diferite proiecte? Răspunsul colegei
noastre este: ”Banii europeni sunt bani
nerambursabili. Cele mai bune proiecte
trebuie să câștige finanțare, indiferent că
sunt autorități locale sau firme private. Nu e
ușor la început, dar toți trebuie să încerce și
cu cât sunt mai mulți solicitanți, cu atât
absobția la nivel național va crește! La cât
mai multe proiecte de succes pentru
România!! Baftă tuturor în noua perioadă de
finanțare 2014-2020!”

UNDP – fonduri pentru reabilitare termică
Oportunitatea continuării proiectelor de reabilitare termică prin fondurile
oferite de Națiunile Unite, rezolvă o suită de obiective de tip social și
educativ din Vulcan. Zilele trecute echipa desemnată de reprezentanții
UNDP a venit la primărie pentru stabilirea detaliilor privind proiectele
tehnice pentru reabilitare termică a următoarelor clădiri: Centrul Șansa,
Grădinița nr. 1 de la sc. nr. 6, Sala de Sport, Grădinița PP, Grădinița
PN, Cantina Socială și Grădinița nr.4 de la sc.5.
UNDP va cumpăra și furniza autorității locale toate materialele necesare
pentru anvelopare. Izolarea termică se va face cu vată minerală
bazaltică cu grosimea de 10 cm. Primăria participă cu o cotă de
cofinanțare de cel putin 30% din valoarea materialelor, care reprezintă
manopera lucrărilor.Conform datelor tehnice prezente, lucrările vor fi
demarcate încursulacestui an, urmând ca finalizarea acestora să aibă
loc în cursul anului 2016.
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LUCRĂRILE PUBLICE DE INVESTIȚII, AMENAJARE ȘI MODERNIZARE – LA ZI
La fnalul lunii septembrie privind într-o
retrospectivă a ultimelor săptămâni, venim în
fața cetățenilor Vulcanului cu următoarele
repere de lucrări publice finalizate, demarate
sau care urmează să fie începute în perioada
imediat următoare.
1. Pe 31 august 2015 a fost finalizat proiectul –
Modernizarea Colegiului tehnic Mihai Viteazu
din municipiul Vulcan – proiect realizat prin
fonduri europene. Lucrările au fost realizate în
perioada mai 2014-august 2015, inclusiv
dotările cu echipamente didactice și IT.
2. Modernizare drum str. Căprioara – drumul
spre groapa de gunoi – la aceată oră sunt
finalizate documentațiile tehnice, urmând ca
după încheierea procedurii de licitație, lucrarea
să fie efectuată în cel mai scurt timp. Este de
menționat că această lucrare se realizează
cufonduri de la Consiliul Județean Hunedoara.
3. Reabilitarea DJ 664- TG JIU – TurcineștiSchela- Pas Vulcan- Vulcan km. 42+500-km
44+930 sector intravilan- zona Dincă- stație
telegondolă – lucrarea a fost scoasă la licitație
iar după încheierea contractului de execuție a
fost dat începând cu 07.09.2015 ordinul de
începere a lucrării.
4. Îmbunătăţirea eficienţei energetice în

gospodăriile şi comunităţile cu venituri
reduse din România- Programul UNDP
(PROGRAMUL NAȚIUNILOR UNITE PENTRU
DEZVOLTARE)- Sunt finanțate în prezent
servicii de proiectare necesare reabilitării
termice a 7 clădiri: Cantina de ajutor social,
Grădiniţa aferentă şc.6, Grădiniţa nr.1 PN,
Grădiniţa PP, Centrul educaţional Şansa,
Grădiniţa di incinta şcolii nr. 5, Sala de Sport din
municipiul Vulcan.
5. Modernizare sistem rutier pietonal- cartier
Dincă- (Pârâul Morii-Strada Decebal). La
această oră sunt realizate documentațiile
tehnice, urmează în cel mai scurt timp execuția
lucrării.
6. Realizare parcări în zona bl. 1M-1A până la
Poștă. Au fost finalizate documentațiile tehnicedocumentații tehnice- urmează etapa de licitare
a lucrării și execuția acesteia în cea mai scurtă
perioadă de timp.
7. Refuncționalizare cămine C1, C2, C3proiect finanțat din fonduri guvernamentale prin
Programul Național de Dezvoltare Locală.
Documentațiile tehnice sunt gata se intră în
zilele următoare în procedura de licitație iar apoi
în partea de execuție.
8. Sunt realizate documentațiile tehniceReabilitare alei pietonale- trepte din zona

Școlii Gimnaziale nr. 6- vor fi demarate
lucrările în perioada următoare.
9. Reabilitare trotuare şi alei rutiere în zona
Mercur-Liceu- Încheierea contractului și
demararea lucrării în perioada imediat
următoare.
10. Reabilitare trotuare şi alei rutiere în zona
Liceu- Centru Vechi- sunt realizate
documentațiile tehnice, vor urma și lucrările din
etapa a 2-a - în cursul anului 2016.
11. Modernizare sistem rutier si pietonal în
zona cartierelor Micro 2A Micro 3B
(Cocoșvar) – lucrare executată 90%- fonduri
guvernamentale obținute prin PNDL (Programul
Național de Dezvoltare Locală).

Poliția locală INFORMEAZĂ cetățenii municipiului Vulcan

Activitatea Poliţiei Locale Vulcan
în trimestrul al III-lea
În conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi potrivit
competenţelor, în această
perioadă poliţiştii locali au fost
angrenaţi în mai multe acţiuni
privind asigurarea ordinii şi
liniştii publice, prevenirea şi
combaterea încălcării normelor
legale privind curăţenia
municipiului, actelor de comerţ
ilicit stradal, de combatere a
cerşetoriei, protecţia mediului,
fluidizarea traficului rutier,
asistentă socială sau alte
solicitări ale cetăţenilor care au
fost soluţionate la momentul
sesizărilor sau în termenul legal.
În această perioadă, la serviciul
de permanenţă al Poliţiei Locale
(ofiţerul de serviciu de la
Poliţia Locală) au fost
înregistrate sesizări telefonice
care au constat în principal în
solicitări privind:
- acţiuni de scandal -17
intervenţii;
- violenţă în familie – 8
intervenţii;

- asigurare ordine competiţii
sportive - 7 acţiuni;
- identificare şi sancţionare
persoane care lasă animale
nesupravegheate pe domeniul
public - 4 acţiuni;
- Intervenţii la întreprinderi în
special la UPC COROEŞTI şi
E..M. VULCAN privind
pătrunderea unor persoane
necunoscute in incinta acestora
pentru a sustrage fier vechi: - 11
intervenţii;
- deranjarea ordinii şi liniştii
publice prin ascultarea de
muzică la nivel maxim sau prin
alte moduri - 12 intervenţii;
- pătrunderi fără acces pe
proprietate – 3 intervenţii;
- însoţiri evacuării spaţii cu
reprezentanţi ai S.C. Pregoterm
– 9 acţiuni;
- accidente rutiere şi fluidizarea
traficului - 7 intervenţii;
- intervenţii comune cu modulul
Smurd, Poliţia Vulcan - 4
intervenţii;
- verificări de mediu şi domeniul
gospodăririi oraşului – 5

intervenţii;
- acte de suicid sesizate
telefonic - 3 intervenţii;
- însoţire asistenţi sociali şi
anchete sociale – 16 acţiuni;
- solicitări de sprijin la intervenţii
– prin numărul de urgenţă 112
solicitate de poliţia Vulcan în
afara cazurilor când se execută
serviciul cu echipaje mixte – 17
intervenţii;
- sesizări scrise - 21 petiţii;
- incendii de vegetaţie Valea
Ungurului – 1 intervenție;
- ocuparea abuzivă a locurilor
de parcare licitate – 5
intervenţii;

- returnare documente şi
obiecte pierdute de cetăţeni - 3
cazuri;
- înmânare înştiinţări privind
prevenirea şi combaterea bolilor
infecţioase - 52 înștiințări;
La toate sesizările poliţiştii locali
au acţionat cu responsabilitate
şi în timp util iar unde s-a impus,
persoanele implicate au fost
sancţionate contravenţional.
Şef serviciu Poliţia locală
jr.Mezabrovschi Mihăiţă

Comunitate

NOUL AN ȘCOLAR – EDUCAȚIA PE PRIMUL LOC
Festivitățile de deschidere ale noului an
școlar, organizate de toate unitățile de
învățământ din Vulcan, au permis celor
prezenți să primească mesaje pline de
substanță din partea administrației publice
locale și a conducerilor acestora, legate de
modul și condițiile în care se derulează
activitatea didactică și pedagogică din
grădinițele, școlile și colegiul tehnic. Mai
ales la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul
cursurile au început odată cu finalizarea
lucrărilor de modernizare derulate prin
amplul proiect european derulat pe
parcursul lui 2014 și 2015.
”Începerea noului an școlar a atras după
sine o imagine schimbată în bine a
Colegiului Tehnic Mihai Viteazul,iar
Vulcanul se bucurăacum de o clădire
complet modernizată: cu laboratoare utilate
din toate punctele de vedere, cu un inedit
teren de sport, cu un sistem centralizat de
încălzire, aidoma celor de la școlile

generale din localitate. Liceenii urbei
beneficiază acum de condiții excepționale,
care vor înlesni desfășurarea procesului
instructiv-educativ.Toateacestea nu ar fi
fost posibile fără sprijinul Primăriei și al
Consiliului Local, cărora le aducem
mulțumiri. Se maipoate face remarcat faptul
că, spre deosebire de multe alte localități
din România, administrația locală a înțeles
că educația este o prioritate natională și a
făcut eforturi considerabile în acest sens” –
prof. Malvine Socaci – Director al
Colegiului Tehnic Mihai Viteazul.
2015 este anul în care administrația publică
locală a fost recunoscută și premiată la
nivel național pentru cel mai mare proiect
de modernizare a unităților de învățământ
realizat cu fonduri europene. Tot în 2015
sunt continuate lucrările cu fonduri al
Națiunilor Unite pentru reabilitarea termică
a mai multor unități școlare, în principal
grădinițe.

Mesajul primarului municipiului Vulcan,
rostit la deschiderea anului școlar 20152016, a conținut informații despre
preocuparea constantă a primăriei legată
de asigurarea celor mai bune condiții
pentru pregătirea elevilor. Acesta le-a cerut
tuturor elevilor să respecte și să prețuiască
eforturile făcute de comunitate pentru ca ei
să poatăînvăța în clase moderne, frumoase
și bine dotate. În ceea ce-i privește pe
dascăli, Gheorghe Ile le-a mulțumit și de
această dată pentru tot ceea ce fac zi de zi
pentru pregătirea elevilor.

Mesaje de mulțumire au fost transmise și de directorii structurilor școlare, tuturor colegilor:

Prof. Malvine Socaci – Director al

Prof. Aurora Istratie – director Școala Gimnazială Nr.5 – Colegiul

Colegiului Tehnic Mihai Viteazu:

Tehnic Mihai Viteazul: Mă adresez acum
dumneavoastră stimați
colegi, exprimându-mi
recunoștința pentru tot
efortul depus de-a lungul
timpului și în special
pentru premiile obținute la
Olimpiadele școlare care
au clasat școala noastră
printre primele din județ și

pe podium la naționale, și
vă asigur de respectul și
sprijinul nostru, al
conducerii.Vă doresc
sănătate și putere de
muncă în activitatea
frumoasă și plină de
responsabilitate pe care o
desfășurați în educația
tinerei generații.

Prof. Ecaterina Illyes – Director Școala Gimnazială Nr.4:

Dragi colegi,
Provocarea fiecărui an școlar reprezintă
pentru noi un prilej de a ne aminti că am
ales această profesie din pasiune și că
ceea ce facem cu pasiune, cu
profesionalism, cu asumare, cu
înțelepciune și cu răbdare, clădește
oameni de care societatea are nevoie
astăzi și mâine. Vă doresc tuturor să
duceți mai departe făclia cunoașterii și
să reușiți să fiți în lunile și anii care vor
urma, cel puțin la fel de mândri de elevii
pe care îi călăuziți către destinul lor
profesional și uman.

Dragii mei colegi, vă mulţumesc pentru dăruirea
voastră, pentru profesionalismul de care daţi dovadă
an de an şi vă urez să fiţi sănătoşi, puternici si
răbdători, pentru ca împreună să ducem aceşti copii
pe o treaptă mai sus, pe o treaptă a
performanţelor. Vă transmit tuturor un an bun,
seninătate, linişte şi echilibru.

Prof. Nicolae Nicolae – Director Școala Gimnazială Nr.6:
O carte oricât de bună ar fi
își pierde valoarea dacă nu
există cititorii care să o
deschidă, să o înțeleagă,

să o aprecieze. La fel și
școala și-o pierde dacă
elevii nu își doresc să
deschidă pagină cu pagină
cartea cunoașterii tainelor
fiecărei discipline școlare.
În acest sens, cadrele
didactice ale școlii noastre
sunt pregătite să le
îndrume pașii cu dăruire,
bucurându-se de sprijinul
părinților care veghează

neîncetat la dezvoltarea
copiilorlor din toatepunctele
de vedere. Întregul colectiv
de cadre didactice al școlii
noastre este dornic să
ajute la buna educație a
copiilor. Doar împreună:
cadre didactice, părinți și
elevi vom reuși ceea ce neam propus: să mergem
împreună pe drumul spre o
viață mai bună.
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RECUNOȘTINȚA NOASTRĂ DOMNILOR PROFESORI
UNIVERSITARI

SALUBRIZARE ...
LA ÎNĂLȚIME

Începutul fiecărui an
universitar ne permite să
facem acest gest simbolic de
a fi prezenți la festivitatea din
Aula Universității din
Petroșani, moment solemn și
plin de emoție.
Este firesc să ne amintim cu
toții de anii de studenție și să
facem într-o astfel de ocazie
un lucru simplu: să le
mulțumim domnilor profesori
pentru modul în care ne-au
transmis cunoașterea lor și
pentru modul în care reușesc
să continue această
activitate academică, într-o
piață concurențială și într-un
climat economic și social
dinamic cu schimbări
permanente pe piața de
formare profesională, care
obligă la adaptări rapide
pentru a rămâne în atenția
opțiunilor studenților.
Salutăm și anul acesta faptul
că cele trei facultăți ale

Universității din Petroșani își
continuă activitatea și că o
bună parte dintre studenții
boboci sunt din Vulcan.
Rămânem la nivel de
administrație oricând
parteneri ai mediului
academic din Petroșani și
dorim tuturor succes în
activitate și împliniri
profesionale.

ACTUALITATEA ÎN HANDBALUL VULCĂNEAN
Începe un nou campionat pentru tinerele
handbaliste din Vulcan. După rezultatele
remarcabile obținute în campionatul anterior cu
plasarea pe locul 10 la nivel național a echipei de
junioare V și cu echipa de junioare IV ajunsă
până în semifinala de la Sân-Nicolau Mare, secția
de handbal a C.S. Vulcan și-a reluat activitatea în
luna septembrie, pentru ca debutul noului
campionat din noiembrie să le găsească pe fete
pregătite.
Cei doi antrenori ai sportivelor Elvis Stan și Teofil
Boczai au atras în echipa tehnică și o tânără cu
experiență – Raluca Pantilimon. Toți trei dau
asigurări că performanța handbalistelor va fi cel
puțin la fel de bună ca în campionatul 2014-2015.
După pregătirile din semi-cantonamentul de la
Sâmbăta de Sus și Costinești, aspirația
handbalistelor este de a ajunge în turneul final cu
echipa de junioare IV și unul semifinal cu echipa
de junioare V. Aceste obiective sunt realizabile și
se muncește pentru atingerea lor.
La început de campionat, loturile celor două
echipe au următoarea componență:
Grigore Anamaria, Curcă Bianca, Predatu anca,
Ceică Raluca,Lorinț Alina, Munteanu Lavinia, Ivan
Ștefania, Scheianu Corina, Demian Denisa,
Pricope Iasmina, Săcărea Bianca, Truică
Mihaela, Iosib Maria, Crainic Andreea, Chispal
Denisa, Dumitru Patricia, Podaru Corina, Onisie

Roxana, Ican Eliza, Nicolici Sorina, Ciobanu
Denisa, gemenele Kispal.
Pe lângă aceste jucătoare se antrenează și
vechile componente ale secției care fac parte
acum din echipa de junioare III: Stoian Laura,
Sârbu Georgiana, Prian Corina, Albescu Laura,
Bernad Ingrid, Ursache Miruna, Borș Ștefania,
Petruț Denisa, Ilisie Alexandra.
Antrenorii tinerelor handbaliste speră să poată
face antrenamentele în incinta Sălii de Sport, care
deocamdată nu este încălzită. Odată cu
efectuarea lucrării de branșare la conducta de
gaz, accesul în sală va fi permis, urmând ca într-o
etapă de finanțare ulterioară de la bugetul
Consiliului Local să poată fi ridicată în această
sală și o tribună de aprox. 200 locuri, ceea ce va
permite organizarea de concursuri și competiții
sportive.

Tone de deșeuri menajere depozitate de
locatarii din cele 10 blocuri de pe str.
Mihai Eminescu și Șt.O.Iosif, în mod cu
totul impropriu la ultimul etaj al
blocurilor, au fost evacuate în ultimele
săptămâni cu ajutorul echipelor
Pregoterm.
Inconștiența acestor locatari a
transformat casa scărilor în adevărate
focare de infecție și zone de invazie
pentru rozătoare. Primăria atenționează
și pe această cale pe toți cei ce ar mai
putea avea astfel de inițiative, că
recurgerea la depozitarea de deșeuri în
astfel de condiții este penalizată cu
amendă, conform normelor legale de
ordine și liniște publică.
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Rezultateremarcabilepentruşahiştii de la CS Vulcan la Turneul
Internaţional “Memorialul Gheorghe Cristian”
Activitatea șahistă din Vulcan înregistrează
constant rezultate competiționale
deosebite. Palmaresul ultimelor săptămâni
reconfirmă talentul și pregătirea pe care
șahiștii juniori le dețin, grație preocupării
plină de pasiune a mentorului lor, Dorel
Șchiopu. Informațiile furnizate de acesta
pentru Vulcan Info abundă de rezultate și
premise pentru noi performanțe ale
jucătorilor cu resorturile minții.
Astfel, în perioada 27 august – 3
septembrie 2015, la Eforie Nord, s-a
desfăşurat ediţia a 28-a a Turneului
Internaţional de Şah “Memorialul Gheorghe
Cristian”. Competiţia de şah clasic este
organizată de CS Tinerii Maeştri Bucureşti
şi are trei secţiuni: juniori sub 10 ani,
juniori sub 14 ani şi seniori - open general.

Deşi au jucat împreună cu cei de 10 ani,
premierea copiilor de 8 ani s-a făcut
separat.
Graţie sprijinului financiar oferit de CS
Vulcan, la secţiunea Juniori sub 10 ani au
participat şi trei sportivi de la Secţia de Şah
a CS Vulcan: Diana Petculescu, Eduard
Berechet (ambii de 8 ani) şi Raul Gircsis
(10 ani). La această secţiune s-au întrecut
52 de şahisti de la prestigioase cluburi din
ţară: Bucureşti, Constanţa, Braşov, Brăila,
Cluj, Iaşi, Focşani, Mangalia, Craiova,
Bicaz, Sinaia şi Techirghiol. Au participat şi
3 sportivi din Republica Moldova.
După desfăşurarea celor 8 runde (sistem
elveţian, timp de gândire: 75 minute/
jucător) s-a confirmat un rezultat

surprinzător de bun pentru CS Vulcan: doi
sportivi pe podiumul grupei de 8 ani! Mai
precis, locul I a fostocupat Eduard Berechet
(5 puncte), iar locul III de Diana Petculescu
(4 puncte)!

CS Vulcan implicat în proiectul Federației Române de Șah ”Pierre de
Coubertin - Vreau să fiu mare maestru”
proiect educațional prin care se urmărește
atragerea copiilor către practicarea
sportului minții.

În cadrul proiectului Pierre de Coubertin,
în această perioadă, Secția de Șah a CS
Vulcan derulează o acțiune de popularizare
a șahului în școlile din Vulcan. Sunt vizate
clasele mici, în special copiii de până la 12
ani. Cei mici trebuie să descopere primele
taine ale sportului minții și să afle condițiile
în care pot practica acest sport, în mod
organizat la Centrul Șansa – locul de
antrenamente al șahiștilor de la CS Vulcan.
Acțiuni deacest tip au fost desfășurate și în
școlile din Lupeni și Uricani, unde au fost
descoperiți mulți copii talentați și interesați
de practicarea șahului. Este motivul pentru
care Dorel Șchiopu, președintele Secției de
Șah a CS Vulcan, a inițiat discuții în
vederea înființării unor cluburi de șah și în
aceste localități.
Sâmbătă, 26 septembrie 2015, Școala
Gimnazială nr. 4 Vulcan a fost gazda fazei
locale a Concursului de șah “Vreau să fiu
mare maestru”. Competiția - desfășurată
sub egida Federației Române de Șah și a
Ministerului Tineretului și Sportului - este
parte a proiectului Pierre de Coubertin,

Concursul de şah rapid s-a desfășurat pe
șase categorii de concurs: 8 ani, 10 ani și
12 ani, separat fete șibăieți. Au participat
36 de copii din ValeaJiului. Câștigătorul
fiecărei categorii s-a calificat la faza zonală
a competiției, care va avealoc la Timișoara.
Aceștia sunt: Berechet Eduard Mihai (băieţi
– 8 ani), Ancuţa Aris Mario (băieţi – 10 ani),
Secrieru Andrei (băieţi – 12 ani),
Petculescu Diana (fete – 8 ani), Şchiopu
Oana Magdalena (fete – 10 ani) și
Talpalaru Andrada (fete 12 ani).

Coubertin – părintele Jocurilor Olimpice
moderne şi le-au fost prezentate celor
prezenţi principiile olimpismului. Toți
participanții au primit diplome și medalii.
Arbitrajul a fosta sigurat de antrenorii de la
CSM Jiul Petroşani- Alin Apostu şi
Gheorghe Scurhan.

A fost evocată personalitatea lui Pierre de

CASTELUL DIN CARPAȚI – EDIȚIA A III- A
Sâmbătă 3 octombrie 2015
începând cu ora 10,00, vă
Primăria și Consiliul Local
Vulcan vă invită la manifestările
sportive organizate în cadrul
evenimentului Castelul din
Carpați, ajuns la ediția a III-a.
Marathonul și ciclismul vor fi și
de această dată competițiile
protagoniste. Plecarea va fi din
zona Primăriei. Pentru premiere
ne vom întâlni la punctul de
Finish – lângă Cabana Adeona.
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Dragi colegi de generație,
1 Octombrie este ziua noastră. Adică a persoanelor vârstnice. Deși nu simțim că am fi astfel,
totuși privind cu luciditate la trecerea noastră prin timp, la faptul că suntem bunici, că suntem
pensionari, că ne mai dor câteodată oasele ( mai ales când se schimbă vremea) sau că avem o
experiență de viață care ne permite să luăm decizii mult mai corecte decât o făceam în urmă cu
câteva zeci de ani, putem spune că avem o vârstă care este astăzi onorată, la nivel internațional.
Vă doresc tuturor Doamnelor și Domnilor – seniorii comunității noastre, să fiți sănătoși, să vă
bucurați de viață, de familiile voastre, de copii, de nepoți, poate și de strănepoți, de prieteni.
Vă mulțumesc tuturor pentru tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea Vulcanului. Meritați tot
respectul și prețuirea noastră. La Mulți ani!
Cu prietenie,
Gheorghe ILE – Primarul Municipiului Vulcan

DASCĂLII VULCANULUI –
STÂLPUL DE BAZĂ AL
COMUNITĂȚII
Fără dumneavoastră, stimați
dascăli, comunitatea noastră și
societatea în ansamblul ei nu ar
putea exista. Sunteți motoarele vii
ale creșterii generațiilor de tineri,
ale educării și pregătirii lor
pentru viață.

De Ziua domniilor-voastre
permiteți-mi să vă adresez gândurile
mele de respect și recunoștință pentru
tot ceea ce faceți pentru copiii
Vulcanului.
Vă doresc sănătate, putere de muncă
și să păstrați nealterată pasiunea
pentru activitatea nobilă pe care o
dăruiți elevilor dumneavoastră.
La Mulți Ani de Ziua Educatorului !
Cu mulțumiri,
Gheorghe ILE
Primarul municipiului Vulcan

