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Ediţia
IUNIE 2015

se distribuie gratuit

De la ultima ediţie a publicaţiei
noastre am avut posibilitatea să mă
întâlnesc cu foarte multe grupuri
reprezentative ale Vulcanului.
Au fost săptămâni frumoase cu
activităţi multiple şi diverse, care pun
în evidenţă viaţa dinamică plină de
culoare şi cu efecte benefice pentru
comunitatea noastră.
Deşi traversăm o etapă cu multe
semne de întrebare legate de soarta
noastră sub aspect economic şi
social, continui să rămân un militant
pentru dreptul la progres şi civilizaţie
al zonei noastre şi astfel, am dat
publicităţii un material care pune în
evidenţă direcţiile de dezvoltare ale
Văii Jiului pentru perioada imediat
următoare, inclus şi în paginile
acestei ediţii.
Luna mai a fost luna întâlnirii cu
ultimii veterani de război dar şi cu
memoria eroilor neamului. Am fost în
această lună alături de momârlanii
din cele două zone tradiţionale:
Dealu Babii şi Paroşeni, la nedeile
organizate de administraţia publică
locală în fiecare an.
Societatea civilă îşi continuă
activităţile conform obiectivelor
propuse şi acest lucru contează în
evantaiul de activităţi din urbea
noastră.
La spital am încheiat o etapă de
modernizare şi deschidem o alta,
pentru confortul pacienţilor.
Nu în ultimul rând activitatea
legislativului aduce noutăţile de
ultimă oră stabilite la şedinţa de joi

28 mai.
Sportul local ne-a adus şi în
ultimele săptămâni rezultate
frumoase prin handbalistele
junioare care s-au calificat la
etapa finală a campionatului
naţional.
Toate acestea în paginile
acestui număr al ziarului
Vulcan Info, care este
publicaţia de promovare a
activităţii adminsitraţiei
publice locale şi a comunităţii
Vulcanului, în ansamblul ei.
Vă doresc şi de această dată
lectură plăcută!

Ing. Gheorghe ILE
Primarul Municipiului Vulcan
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A fi sau a nu fi...?

VALEA JIULUI – O NOUĂ ETAPĂ DE EVOLUŢIE

Realitatea acestor timpuri ne obligă să
putem vedea viaţa oamenilor din Valea
Jiului şi după ce mineritul se va restructura
şi reorganiza.
Categoric nu putem sta cu mâinile în sân.
Cum de altfel nu am făcut-o nici până
acum. Este însă momentul să intensificăm
aceste eforturi mult mai bine conjugate,
între toţi cei ce pot contribui la o schimbare
reală a viziunii de menţinere şi de
dezvoltare în etape a acestei zone. Dacă
nu avem o viziune realistă asupra a ceea
ce putem face pentru viaţa oamenilor de
aici, nu vom reuşi niciodată să facem nimic.
Dacă nu ne trezim măcar acum, în al
doisprezecelea ceas, lăsând la o parte
orgoliile care ne-au măcinat de-a lungul
anilor, să nu ne mire că vom avea un destin
pe care nimeni nu cred că îl doreşte.
Deşi există mulţi sceptici care văd Valea
noastră îngropată sub cenuşa uitării, eu nu
pot şi nu vreau să mă alătur lor.
În primul rând pentru că îmi asum rolul de
lider al unei comunităţi care are un potenţial
de mediu, economic, social, cultural,
intelectual, de tradiţii locale şi spiritual
deosebit, pe care am convingerea că îl
putem valorifica în viziunea dezvoltării urbei
noastre (şi implicit a celor din jur) din
următorii ani.
În al doilea rând pentru că sunt promotorul
unor proiecte de dezvoltare care reprezintă
platforme realiste de relansare economică
a zonei noastre.
În al treilea rând pentru că toate discuţiile
avute cu toţi cei ce - ca și mine - văd în
Valea Jiului potențialul de dezvoltare pe
care trebuie doar să reușim să-l punem în
mişcare, îmi confirmă faptul că avem şi
forţa şi masa critică necesare pentru a
reuşi. Sunt foarte mulţi oameni de afaceri
cu care am stat de vorbă şi care au
viziunea dezvoltării acestei zone dincolo de
activitatea minieră, care se stinge încetîncet, aşa cum s-a putut observa în
localitățile din jur (Aninoasa, Uricani). Sunt
oameni care vor să investească şi care cer
pentru aceasta susţinerea politică şi
guvernamentală absolut necesare în
această perioadă, pentru direcţiile de
dezvoltare pe care le-am gândit şi le
propunem împreună la nivelul instituţiilor
guvernamentale.
Sunt trei mari linii de dezvoltare care pot
asigura un standard de viaţă bun pentru
locuitorii acestei zone şi garanţia continuării
existenţei acestei zone în mod unitar.

1. Urgenţa obţinerii din partea
Guvernului României a unei hotărâri
care să readucă la locul cuvenit din
punct de vedere teritorial - zonele rurale
tradiţionale ale Văii Jiului.
Este un proiect viabil care poate permite
relansarea tuturor activităţilor agricole şi de
creştere a animalelor, a celor de colectare
şi procesare a fructelor de pădure,
colectarea de plante medicinale, activităţile
pentru protejarea şi conservarea
ecosistemelor, a mediul natural în general,
prin fondurile europene care pot fi trebuie
atrase. Suntem în perioada în care
pregătim toate documentele necesare
pentru a obţine din partea Guvernului
această hotărâre.

evidență faptul că pentru etapa cel puţin
imediat următoare, este dificil şi
neperformant să gândim o strategie de
dezvoltare economică prin investiţii
productive de dimensiuni mari. Avem toate
argumentele economice şi posibilităţile
reale din teren pentru a susţine
deschiderea de activităţi noi atât în
domeniul producţiei cât şi al serviciilor prin
impulsionarea Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii, printr-o mai bună corelare a
ofertelor de locuri de muncă cu forţa de
muncă calificată existentă pe piaţa muncii.

2. Continuarea dezvoltării proiectelor

Valea Jiului a existat şi înainte de minerit şi
trebuie să-şi găsească resursele pentru a
rămâne o zonă vie şi după ce mineritul se
va redimensiona, ca urmare a procesului
de restructurare. Oricum zăcămintele de
huilă existente vor rămâne ca avere
importantă şi disponibilă a zonei noastre,
într-un alt context de dezvoltare durabilă nu
doar locală, dar şi regională şi naţională.

turistice, cu accent pe atragerea tuturor
investitorilor care să dezvolte aici
resorturile hoteliere, de recreaţie, sport,
aventură şi divertisment conform
posibilităţilor oferite de mediul nostru
natural, absolut minunat.
3. Dezvoltarea activităţilor productive şi
de servicii la nivel de IMM-uri este unul
din motoarele de bază ale economiei
locale, care poate absorbi forţa de muncă
neocupată și poate impulsiona dezvoltarea
de proiecte locale, care nu pot fi puse în
operă, oricât de binevoitori ar fi edilii locali,
fără resursele pe care doar o economie
locală înfloritoare le poate da. Susţinerea
dezvoltării mai ales a IMM-urilor are la bază
analizele economice făcute la nivelul
investiţiilor mari. Aceste analize pun în

Desigur că în jurul acestor trei mari direcţii
de dezvoltare vor gravita foarte multe
activităţi dedicate vieţii oamenilor.

A fi sau a nu fi… Valea Jiului?... pentru
mine nu este o întrebare retorică… este
doar o abordare plină de asumare, pentru a
face tot ceea ce depinde de mine şi de
oamenii din jurul meu în sensul protejării,
menţinerii şi dezvoltării vieţii oamenilor de
aici.
Ing. Gheorghe ILE
Primarul Municipiului Vulcan

ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL
În ultima joi a lunii mai s-a derulat şedinţa
ordinară a Consiliului Local, în cadrul căreia
consilierii locali ai Vulcanului au aprobat cu
un număr de 17 voturi din 17 consilieri
prezenţi, următoarele proiecte de hotărâri:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind
rectificarea bugetului local pe anul 2015 .
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trim. I al
exerciţiului bugetar 2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor şi activităţilor din
cadrul manifestării cultural – artistice şi sportive „Nedeia Vulcăneană” ediţia 43.
Iniţiatori: consilieri locali Barbu Pompiliu, Simion Spiridon, Socaci Malvine, Hisem
Adrian –Laurenţiu, Dragu C-tin
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile
iunie – august 2015.
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DEZVOLTARE RURALĂ – PROIECT CU RAZĂ LUNGĂ DE ACŢIUNE
Se fac paşi în această
direcţie... deocamdată mici,
dar cu efect pe termen lung
şi cu impact din ce în ce mai
mare.
La ultima întâlnire consacrată
temei dezvoltării rurale
organizată la noi în judeţ cu
tema „Nevoile spatiului rural
românesc dinperspectiva
ONG-urilor implicate în
dezvoltarea rurală”, de către
Reteaua Naţională de
Dezvoltare Rurală. Această
întâlnire a vizat identificarea
nevoilor spaţiului rural
românesc din perspectiva
ONG-urilor implicate în
dezvoltarea rurală şi
promovarea impactului
LEADER în rândul
comunitătilor rurale, precum
şi modul în care societatea
civilă se poate implica în
acest sens.
Grupurile de Acţiune Locală
(GAL) reprezintă parteneriate

între autorităţile locale,
sectoarele private şi civile.
Rolul lor este acela de a
pregăti şi implementa
strategiile de dezvoltare
locală, care vor pune în
aplicare obiectivele din
Regulamentul Consiliului
(CE) 1698/2005 în aria locală

aleasă de acestea.
Vulcanul a fost reprezentat la
această întâlnire de IrinaMagdalena PUNGĂ, delegat
al Asociaţiei Eu şi Tu pentru
Vulcan. Având şi calitatea de
expert pe problematica romă
în cadrul Primăriei

municipiului Vulcan,
reprezentanta noastră a
solicitat organizatorilor o
colaborare mai strânsă a
GAL-urilor cu ONG-urile şi
realizarea unor proiecte
dedicate grupurilor
vulnerabile, în special
romilor.

POLIŢIA LOCALĂ VULCAN - raportul primelor 4 luni din 2015
luni, raportul de activitate cuprinde :
* Procese verbale de contravenţie – 46
din care:
- Avertismente scrise: 28
- Amenzi: 18
Suma totală de amenzi: 8.200 lei
Agenţii Poliţiei Locale au efectuat
acţiuni şi au rezolvat un număr de 17
sesizări scrise şi 132 sesizări telefonice
primite de la ofiţerul de serviciu de la
Primăria Vulcan.
Acţiunile poliţiştilor locali acoperă o
problematica variată, pentru
concretizarea lor aceştia colaborând
atât cu reprezentanţi ai birourilor
Primăriei Vulcan, cât şi cu agenţii
Poliţiei Române.
În perioada ianuarie – aprilie 2015,
Poliţia Locală Vulcan a desfăşurat o

activitate susţinută conform atribuţiilor
legale care îi revin. La finalul celor 4
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SERVICIUL DE PRIMIRI URGENŢE DE LA SPITAL
Proiectul de modernizare al
acestui serviciu medical
finalizat de curând răspunde
normelor spitaliceşti pentru
această activitate mult mai
bine decât în foarte multe
dintre spitalele din România.
Circuitul de intervenţii în
cadrul acestui serviciu a fost
gândit de echipa de
management a spitalului în

cel mai mic amănunt.
Este un proiect dedicat
tuturor cetăţenilor care pot
ajunge într-o astfel de situaţie
de viaţă, fie ei vulcăneni sau
din alte localităţi, aflaţi cu
sănătatea în situaţie de
urgenţă.
Iată cum a fost percepută
această informaţie pe contul

AMENAJAREA CURŢII
SPITALULUI
A sosit momentul să schimbăm şi
modul în care arată spaţiul de lângă
spital, mai bine spus dintre spital şi
colegiu (care este în etapa de
modernizare a curţii interioare).
Împreună cu conducerea spitalului am stabilit ce anume dorim să facem.
Realizăm astfel lucrarea de reamenajare a acestei zone care va rezolva mai multe
aspecte: pacienţii care se pot deplasa vor putea să beneficieze de un spațiu plăcut,
unde să petreacă o parte din timp. În plus, pe această latură a spitalului va fi creat
accesul către o parte din serviciile spitaliceşti.

COLECTAREA SELECTIVĂ LA FINAL
Acțiunea organizată și anul
acesta de firma Pregoterm în
colaborare cu Primăria
Municipiului Vulcan, pentru
educarea elevilor în spiritul
unei atitudini civice corecte în
relaţia cu mediul înconjurător,
cu nevoia de a avea un oraş
curat şi frumos, prin noţiuni şi
aplicații practice legate de
colectarea selectivă a
deşeurilor menajere s-a
încheiat cu succes.

materiale reciclabile care au
fost jurizate şi premiate.
Conducerea Pregoterm, prin
directorul Marius Danci şi cea
a Primăriei, prin viceprimarul
Cristian Merișanu au
organizat, la final, o întâlnire
cu toţi elevii participanţi.

În urma jurizării, locul I a fost
obţinut anul acesta de echipa
Şcolii Nr.6 din Vulcan. Se
cuvine să felicităm însă toţi
La acţiune au participat elevii elevii şi coordonatorii
tuturor şcolilor din Vulcan şi
acestora pentru implicarea şi
Aninoasa.Ei au participat şi la creativitatea pe care le-au
această ediţie cu machete
investit în această perioadă
realizate în totalitate din
dedicată colectării selective.

de Facebook al Primăriei:
Cristian Vlăduţ: “Felicitări !!
Mă bucură faptul că rămâne
câte puţin după fiecare dintre
noi, cei care am participat
puţin câte puţin la
modernizarea spitalului din
municipiul nostru. Felicitări
celor care şi-au adus aportul
în mod considerabil,
Manager Cristina Baleia,
Director adj. Popa Cătălin,
asistentelor,
infirmierelor, celor care
asigură bunul mers al
acestuia (brancardieri ,
ambulanţieri, zidari, finisori,
portari) ...au şi ei rolul lor.”

Comunitate

ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI

Numărul veteranilor de război
scade de la an la an. Doar 2
dintre ei mai sunt în viaţă:
Plutonierul major Vasile Cornea
şi Sublocotenentul Emil
Abalaşei. De ziua lor i-am
omagiat împreună cu tinerii de
la Colegiul Tehnic Mihai
Viteazul într-un moment de
mare sensibilitate pe care mă
bucur că am reuşit să-l trăim
încă o dată.
Timpul lor se scurge rapid...iar
noi, cei care simţim în adâncul
nostru importanța efortului
fiecăruia dintre ei pentru ca
România să fie liberă, ne
bucurăm de prezenţa lor aşa
cum ne pricepem. Personal

OMAGIUL NOSTRU PENTRU EROII NEAMULUI

sunt recunoscător tuturor
acestor bărbaţi care şi-au
dedicat o bună parte din anii
tinereţii pe fronturile de luptă.
A fi contemporan cu un veteran
de război este un motiv de
bucurie personală care poate fi
întrecut doar de sentimentul de
a nu mai cunoaşte niciodată
suferinţa unui război pentru
libertatea unui neam, a unei
ţări. Mulțumesc colegilor mei
din Asociația Cultul Eroilor care
s-au îngrijit ca şi evenimentul
din acest an dedicat veteranilor
de război să poată fi la aceeaşi
înălţime a emoţiilor ca de
fiecare dată.
Gheorghe ILE

Festivităţile organizate
de administraţia publică
locală în memoria
tuturor eroilor românilor
s-au bucurat ca de
obicei de prezenţa
tuturor celor ce simt să
îşi amintească în ziua
sfântă de Înălţare, că
suntem liberi datorită sacrificiului tuturor celor ce şi-au
jertfit viaţa pentru România.
Am fost prezenţi la Cimitirul Eroilor de la Coroieşti şi la
Osuarul de la Paroşeni. Mulţumim tuturor participanţilor
precum şi celor ce s-au îngrijit ca totul să decurgă
conform tradiţiei.

ZIDEŞTE CU INIMA – ediţia a II-a
Părintele Zgârcea a reuşit şi
anul acesta să ne umple
inimile de bucuria întâlnirii cu
micii iconari. Activitatea de
educaţie făcută de acesta la
Centrul Creştin pentru
Tineret Axion Estin dă roade
frumoase.
Talentul de iconari al copiilor
părintelui este preţuit în sine
şi dă plus-valoarea cuvenită
prin destinaţia caritabilă a
muncii depusă cu multă
dăruire de preot și discipolii
săi.
În acest cadru s-a derulat
ediţia a II-a a spectacolului
caritabil ”Zideşte cu inima” ,
cu tineri... pentru tineri, care
a avut şi dimensiunea de
concurs între micii iconari.

Cu un juriu exigent format
din : Cristian Merişanu –
Viceprimar, Rodica Peter Jurist, Pătru Ioan Aurel—
Pictor, Rodica Mihu Primăria Vulcan, Boţoroga
Daniela-Consilier local,
Ţugulea Cătălin - Sponsor,
Manuela Dudescu Comitetul Parohial, concursul
Micul Iconar şi-a desemnat
câştigătorii.
Categoria 6-10 ani :
Premiul I—Suciu Amelia,
Şcoala 4 Vulcan
Premiul II - Orban Maria,
Şcoala 4 Vulcan
Premiul III - Hodăian Andrei,
Şcoala 5 Vulcan
Menţiune - Matac Delia,
Şcoala 6 Vulcan

Menţiune - Blaj Simona,
Şcoala 5 Vulcan
Categoria 11-16 ani:
Premiul I - Predatu Anca
Gabriela, Clubul elevilor
Vulcan
Premiul II - Krausz Eliza,
Şcoala 4 Vulcan
Premiul III - Munteanu
Simona, Clubul elevilor
Vulcan
Menţiune - Bugiulescu

Alexandru, Şcoala 6 Vulcan
Menţiune - Muşat Andrada,
Şcoala 4 Vulcan
Premiul Special pentru cel
mai tânăr participant:
ILIESCU ROXANA MARIA 5
ani.
Evenimentul s-a bucurat de o
prezentare de suflet făcută
de Şchiopu Ioan Dorel, un
apropiat al activităţii de la
Axion Estin.

Comunitate

NEDEIA DIN DEALU BABII
Cine ar fi spus văzând ploaia
care nu a contenit deloc că
am putea avea parte de
Soare la Nedeia din Dealu
Babii ?
Dumnezeu a vrut însă să fie
o zi minunată în Dealu Babii,
în a treia duminică după
Paşti, când organizam
serbarea câmpenească a
momârlanilor de aici.
Nedeia a avut şi de această
dată impactul bine-meritat,
multumită numărului mare de
artişti amatori iubitori de
folclor care abia asteaptă să
vină la Nedeie, ca să
participe la programul artistic
oferit tuturor celor ce vor să
se bucure în mod tradiţional,
la aceste momente de
serbare campenească... care
desigur, evoluează.
Bătrânii satului, care nu prea
mai participă pentru ca nu-i
mai ajută sănătatea îşi
deleagă nepoţii, copiii să vină

la nedeie. Dorinţa lor este
ca nedeia să continue, dar
să arate mai altfel ... să fie
mai ... modernă...
Cu toate acestea am
urmărit ca programul artistic
oferit să fie 100%
traditional, momârlănesc şi
credem că am reuşit cu
aportul tuturor artiştilor mici
şi mari din Vulcan,

Petroşani şi Petrila, care au
venit să cânte şi să joace în
Dealu Babii.
Se cuvine să mulţumim
tuturor celor ce s-au implicat
în buna desfăşurare a
acestui eveniment pe care ne
străduim să-l menţinem în
viaţă, din dorinţa de a le oferi
baştinaşilor şi orăşenilor fideli
acestei serbări locale, un
moment de bucurie.

NEDEIA PAROŞANĂ
Duminica Rusaliilor i-a strâns pe momârlanii din
Paroşeni laolaltă, pe platoul Căminului Cultural, la
Nedeia organizată de Primărie şi Consiliu Local.
Tradiţia locului a fost şi de această dată respectată
în totalitate. Momârlanii și-au răsfăţat oaspeţii cu
bunătăţi făcute special pentru acestă zi. Muzica şi
dansul au fost la ele acasă, iar vremea a ţinut cu
toţi cei prezenți pentru câteva ore la frumoasa
Nedeie Paroşană.
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Radio Pro Diaspora a ales municipiul Vulcan pentru
a sărbătorii 6 ani de activitate
Talent, dragoste de frumos, calitate şi
valoare. Calităţi recunoscute care ne
reprezintă ca popor şi pe care nu avem
dreptul să le ignorăm, niciodată ! De la
acest motto a pornit, în urmpă cu 6 ani,
proiectul iniţiat în Germania şi destinat
românilor de pretutindeni: Radio
ProDiaspora – un post online, dedicat cu
toată dragostea tuturor românilor aflaţi în
pribegie prin lume.
Radio Pro Diaspora a fost înfiinţat în anul
2009 de către doi români aflaţi la câteva mii
de kilometri distanţă unul de altul –
Ecaterina Cîmpean (România) şi Robert
Landmann (Germania) – cu scopul de a
oferi o platformă de comunicare românilor
de pretudindeni şi de a transmite limba,
cultura şi tradiţiile poporului român. În
principal, radioul se adresează celor plecaţi
definitiv sau temporar din ţară şi a găsit
ascultători fideli pe toate continentele.
“Postul de Radio Prodiaspora emite online
muzică, ştiri, informaţii în limba română,
pentru a suplini imposibilitatea celor plecaţi
din ţară de a asculta melodiile româneşti de
acasă. Acest radio este destinat românilor
din diaspora şi nu numai… un radio născut
din dorinţa de a micşora distanţele dintre
români, oriunde s-ar afla aceştia. Initiativa
are ca scop promovarea imaginii României,
a românilor, a tradiţiilor, a culturii româneşti

în afara ţării, în cadrul comunităţilor de
români din lumea întreagă”, spune
Ecaterina Cîmpean, directorul genberal al
Radio ProDiaspora.
Pentru că Ecaterina Cîmpean este
originară din Valea Jiuilui, pentru al doilea
an consecutiv, spectacolul aniversar al
postului de radio Pro Diaspora a fost
organizat la Vulcan. Un oraş în care Radio
Pro Diaspora a găsit o gazdă primitoare în
primarul Gheorghe Ile. “Suntem mândri de
faptul că Vulcanul este oraşul european în
care cei de la radio Pro Diaspora
organizează pentru a doua oară
spectacolul aniversar de gală, aşa cum
suntem foarte mândri de faptul că vocile
talentate ale Văii Jiului ajung la inimile
oamenilor din întreaga lume pe frecvenţele

acestui post de radio al diasporei
româneşti. Îi felicit şi le doresc succes în tot
ceea ce fac pentru promovarea valorilor
româneşti autentice şi pentru spetacolul de
calitate pe care l-au oferit, cu titlu gratuit,
cetăţenilor din municipiul nostru”, a declarat
Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.
Pe scena de la Vulcan, au urcat anul
acesta, în cadrul spectacolului “Români
pentru români”, apreciaţi solişti din dispora
românească din Germania, precum:
Eugenia Filip, Vlad Tătaru, Marian Filip sau
Doina Muntean, dar şi voci cu rezonanţă
ale scenei culturale locale precum Cătălin
Stepa, Geo Popa, Florin Camen, Ileana
Berki, Petronela Baldovin sau Karina Matei.
Totul într-un spectacol aplaudat la scenă
deschisă de publicul vulcănean.

ZIUA MONDIALĂ A FAMILIEI
Membrii asociaţiei Eu și Tu pentru Vulcan au organizat cu ocazia
Zilei Mondiale a Familiei un eveniment sensibil la sediul din
Vulcan, care a avut menirea să transmită opiniei publice câteva
mesaje legate de importanţa familiei.
Mediatizarea evenimentului a avut un impact surprinzător de mare.
Peste 3000 de accesări ale postării făcută pe contul de Facebook,
confirm reușita evenimentului. Organizatorii acestuia consemnau
la data de 15 mai 2015, următoarele: “Am reuşit să punctăm astăzi
un moment important din calendarul anual de zile dedicate
oamenilor la nivel mondial și în același timp din programul de
activităţi al asociaţiei noastre. Pentru tot ceea ce înseamnă familia
ne sunt necesare toate cele 365 de zile ale anului. Am considerat
însă că Asociaţia noastră poate transmite cu acest prilej un mesaj
către toţi semenii noştri nu doar din comunitatea Vulcanului, ci şi
din toate rotundurile acestei planete. Festivitatea noastră de astăzi
ne-a permis să creăm o stare de sărbătoare la sediul asociaţiei, ca
într-o familie adevărată, în care ne-am bucurat să putem primi
oaspeţi foarte preţioşi cu care am petrecut clipe frumoase: domnul
Primar Gheorghe Ile, domnul Viceprimar Cristian Merişanu,
doamna prof. Carmen Udrea de la şcoala nr. 4, domnul Martin
Steinuechel - Expert SERS - Bohn - Germania, copiii grupului
Doruleţ (însoţiţi de părinții şi bunicii acestora) coordonaţi de colega

noastră doamna prof.
Doina Bughe, elevii şcolii
nr. 6 coordonaţi de
doamna profesoară Felicia
Frigea. Au fost rostite
cuvinte deosebit de
potrivite pentru această zi.
Copiii ne-au încântat din
nou cu cântecele lor, care l-au impresionat foarte mult pe domnul
Steinuechel, care ne-a felicitat că reuşim la nivel de comunitate să
păstrăm prin copii folclorul românesc autentic. Mulţumim prietenei
noastre doamna Camelia Coţovanu care ne-a răsfăţat cu o
prăjitură de casă special făcută pentru această întâlnire.”

Comunitate

FESTIVALUL FLORI DE MUNTE EDIŢIA a V-a
PĂDUCEL VLAD – Colegiul
Național M. Eminescu Petroșani
Premiul II – PETROI ELENA –
Ș coala Gimnazială Aninoasa Organizator : Colegiul Tehnic
Mihai Viteazul în parteneriat cu Gorj
Premiul II - STRĂUNEANU
Asociația Flori de Munte
coordonată cu multă dragoste de MĂDĂLINA – Ș coala Populară
prof. Aurora Istratie - director al de Artă Petroșani
școlii nr.5. Eveniment realizat cu Premiul III - STRUGARIU ANA
o puternică susținere locală. 250 MARIA – Şcoala Gimnazială
de participanți din mai multe
Petros Baru
localități ale județului nostru.
Prezență nu doar numeroasă
Secțiunea Ansambluri
dar și deosebit de talentată care folclorice:
a dat de lucru membrilor juriului, Premiul I - ANSAMBLUL
în vederea stabilirii ordinii de
BUJORII MUNTELUI - Liceul
premiere.
Tehnologic C-tin Brâncuși Petrila
Premiul II - ANSAMBLUL
La final lucrurile au arătat astfel: PĂDUREANCA – Liceul Teoretic
Premiile Festivalului de folclor
Ghelari
”Flori de munte”, Ediția a V-a
Premiul III - ANSAMBLUL
2015:
MOMÂRLANII – Liceul
Tehnologic C-tin Brâncuși Petrila
Secțiunea Grupuri:
Premiul I – Grupul Jiulețul –
Centrul Ș ansa Vulcan
Premiul prichindel:
Premiul II – Grupul Mojoatcă –
1. Ititesc Andreea - Şc.
Liceul Tehnologic Retezet
Gimnazială IG Duca Petroşani
Uricani
2. Sima Tudor - Asociația Lirica
Premiul III – Grupul Anena –
Petroșani
Ș coala Gimnazială Sf. Varvara
3. Moldovan Radu - Liceul
Aninoasa
Tehnologic Retezat Uricani
4. Cigmăian Miruna - Colegiul
Național M- Eminescu Petroşani
Secțiunea Soliști:
Premiul I - TEODOSIU
29 mai 2015 - Cinematograful
Luceafărul

Premiul de fidelitate:
1. Ititesc Andrei - Şc. Gimnazială
IG Duca Petroşani
2. Țugulea Monica - CTMV – Şc.
Gimn. Nr. 5 Vulcan
3. Leonte Andra - CTMV – Şc.
Gimn. Nr. 5 Vulcan
4. Strugariu Ana Maria - –
Şcoala Gimnazială Petros Baru

Dragomir Hurmuzescu Deva

Premiul pentru interpretare
instrumentală: Ansamblul Flori
mureșene – Ursuleț

Premiul pentru originalitate: Junii petrileni - Colegiul Național
M. Eminescu Petroşani

Premiul pentru cel mai frumos
costum: - Petroi Elena - Ș coala
Gimnazială Aninoasa - Gorj
Premiul de popularitate: Leonte Andra - CTMV, Ș c.
Gimn. Nr. 5 Vulcan

Premiul special – Ansamblul
Premiul pentru ținută scenică:
Flori mureșene - Colegiul Tehnic - Ititesc Andrei - Ș c. Gimnazială
Dragomir Hurmuzescu Deva
I.G. Duca Petroșani
Premiul pentru interpretare
instrumentală: Ansamblul Flori
mureșene - Colegiul Tehnic

Premiul juriului: - Ansamblul
Mesagerii iubirii - – Liceul
teoretic Mircea Eliade Lupeni

HANDBALISTELE VULCĂNENE ŢINTESC O FINALĂ DE SUCCES
După victoria netă obținută în turneul
de la Sânnicolaul-Mare la începutul
lunii mai, handbalistele junioare ale
Vulcanului se pregătesc pentru finala
campionatului national, care va avea
loc la jumătatea lunii iunie.
Antrenorii fetelor sunt optimiști după
rezultatele bune obținute în ultima
etapă de campionat. Ținta lor este între
primele 8 locuri la nivel national.
La această oră, clasamentul în grupă
este acesta:
1. HC Vulcan
2. Chimia Râmnicu Vâlcea:
3. LPS Banatul: o victorie,
4. HC FEFS 2 Craiova:

