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în Valea Jiului 

“Ursul de aur” a ajuns şi la Petroşani 
 Petroşaniul a avut şansa de a se înscrie pe lista 
fericitelor locaţii din lume în care a poposit “Ursul de 
aur”. Mai mult decât atât, statueta care recompensează 
cea mai bună prestaţie cinematografică a anului în 
viziunea exigentului juriu al Festivalului Internaţional de 
Film de la Berlin, a venit în Valea Jiului împreună cu 
filmul recompensat cu râvnitul trofeu - “Poziţia copilului” 
- şi cu regizorul acestuia, petroşeneanul Călin Peter 
Netzer.  
 Elegantul eveniment cultural a putut să aibă loc şi 
la Petroşani graţie unei iniţiative a primarului muni-
cipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi. Acesta propunea 
Consiliului local al municipiului Petroşani, în februarie 
2013, imediat după vestea premierii filmului regizat de 
Călin Peter Netzer la Festivalul de Film “Ursul de aur” 
de la Berlin (prima perfomanţă de acest fel a unui film 
românesc) conferirea titlului de cetăţean de onoare al 
municipiului Petroşani lui Călin Peter Netzer. Aşa am 
aflat cu toţii că reputatul regizor s-a născut în oraşul din 
Valea Jiului, unde a trăit şi... cei şapte ani de-acasă. 
Familia Netzer a emigrat în Germania în 1983, când 
Călin Peter Netzer avea doar 8 ani. A revenit acasă, la 
Petroşani, după alţi 30 de ani, aducând Petroşaniului un 
aşteptat şi extrem de important plus de valoare şi de 
imagine.  

continuare în pag. a 3-a 
 

Tiberiu VINŢAN 

Încă o veste bună pentru vulcăneni: 

Încep lucrările de modernizare 
a drumului turistic  

Vulcan - Pasul Vâlcan 

 Proiectul privind dezvoltarea domeniului schiabil şi a noului sit turistic 
“Castelul din Carpaţi”, iniţiat de administraţia locală din municipiul Vulcan 
continuă în acest an, în care se vor face alţi paşi importanţi în această 
direcţie. O nouă veste bună a venit săptămâna trecută de la Consiliul jude-
ţean Hunedoara, care anunţă demararea lucrărilor de modernizare a căii 
rutiere Vulcan-Pasul Vâlcan. (detalii în pag. a 5-a) 

Monica Iacob 
Ridzi cere 
anularea 
obligativităţii 
de plată a taxei 
radio-TV 

Detalii în pagina a 8-a 

 În timp ce minţile luminate ale patriei îşi bat 
capul cum să facă să închidă, spre exemplu, Mina 
Petrila, alte câteva zeci de minţi luminate importate de 
petrileanul Ion Barbu tocmai din Franţa, de la Acade-
mia de arhitectură Paris Belleville, şi-au stimulat cre-
ierul şi imaginaţia pentru a salva Mina Petrila, în-
cercând să o transforme dintr-un patrimoniu industrial 
într-unul turistic şi cultural. 
 Dacă vă imaginaţi că acest lucru nu este po-
sibil, atunci vă dăm o veste proastă. Câteva zeci de 
tineri arhitecţi au bătut, vreme de o săptămână, Petrila 
în lung şi-n lat, au făcut fotografii, desene şi schiţe, au 
gândit soluţii şi au elaborat proiecte. Proiecte menite 
să descopere şi să ne arate frumosul în Petrila ador-
mită. (continuare în pag. a 7-a) 
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Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Urmăreşte 

în fiecare joi, de la 18,30 la  

Realizator: 
TIBERIU 
VINŢAN 

“În spatele fiecărui om stă o poveste de viaţă. 
Te invit în fiecare miercuri seara, de la 19,30 
pe frecvenţa postului de televiziune  
TV PARÂNG, să descoperim împreună 
poveştile de viaţă ale unor oameni speciali 
din Valea Jiului, în cadrul emisiunii  
VIAŢA REALĂ.” 

Tiberiu Vinţan, 
jurnalist 

O n ouă emisiune de televiziune,  
realizată de  TIBERIU VINŢAN 
la Televiziunea Parâng 

Minerii Văii Jiului cer 
Parlamentului, printr-o scrisoare 
deschisă, implicare în soluţionarea 
problemelor din energie 

 Doamnelor şi domnilor sena-
tori şi deputaţi, 
 
 Minerii de la Societatea 
Naţională de Închideri Mine Valea 
Jiului, prin sindicatul reprezen-
tativ „Huila Valea Jiului”, vă aduc 
la cunoştinţă situaţia economică 
şi socială deosebită în care se află 
activitatea minieră din bazinele 
carbonifere şi vă solicită ca îm-
preună cu Autoritatea Naţională 
de Reglementare în domeniul E-
nergiei, aflată sub controlul direct 
al Parlamentului României, să asi-
guraţi condiţiile pentru o piaţă re-
glementată echilibrată. 
 În ultima perioadă, în ciuda 
tablourilor economice optimiste pre-
zentate de factorii decidenţi, situaţia 
a devenit dramatică şi periclitează 
siguranţa economică naţională. De 
la începutul lunii mai 2013, Socie-
tatea Naţională de Închideri Mine 
Valea Jiului nu a putut livra cărbu-
nele extras din cauza refuzului sin-
gurului beneficiar (Complexul Ener-
getic Hunedoara) de a prelua huila. 
Această situaţie a dus la oprirea 
activităţii de exploatare la Mina Pa-

roşeni şi a culminat în data de 
10.05.2013 cu o mişcare de protest 
a minerilor care timp de mai multe 
ore au solicitat să le fie asigurat 
dreptul de la muncă.   
 Chiar dacă, începând din 
data de 13.05.2013, huila este din  
nou preluată de CEH în baza unei 
comenzi de 50.000 de tone aferente 
perioadei 13 – 31 mai 2013, situaţia 
reală rămâne confuză, tensionată şi 
ireversibilă fără o implicare politico-
economică.  
 În perioada imediat următoa-
re dacă nu vor fi luate decizii con-
crete, ambele societăţi care exploa-
tează huila din Valea Jiului (SNH si 
SNIMVJ) vor fi obligate să îşi o-
prească activitatea. Blocajul va fi 
produs de faptul că însilozările de la 
CE Hunedoara vor ajunge la capa-
citatea maximă, iar energia produsă 
de entitatea hunedoreană rămâne la 
capacitate minimă. Importul masiv 
de huilă făcut de CEH, la sfârşitul 
anului 2012, de aproximativ 300.000 
tone, împiedică preluarea cărbunelui 
din Valea Jiului, ceea ce înseamnă 
subminarea economiei naţionale. 
 Întreruperile din activitatea 

de exploatare în minele de huilă pot 
crea probleme economice majore pe 
termen mediu şi lung şi totodată duc 
la periclitarea securităţii şi sănătăţii 
minerilor, dar şi a securităţii zăcă-
mântului. Mai mult, menţinerea unei 
stări de nesiguranţă pentru lucrători 
va conduce la ample mişcări de 
protest. 
 
 În faţa unei asemenea 
situaţii dramatice, fără precedent, 
vă solicităm să daţi dovada de 
voinţă politică nedisimulată în a-
doptarea în regim de urgenţă a 
unor măsuri care să asigure func-
ţionarea reală a pieţei energetice 
româneşti, în conditii de norma-
litate şi siguranţă, şi implicit a ac-
tivităţii din minele din Valea Jiului 
şi de la Complexul Energetic Hu-
nedoara, astfel încât România să-
şi poată respecta angajamentele 
asumate în acordurile cu organis-
mele internaţionale. 
 

                
Sindicatul „Huila Valea Jiului”, 

Preşedinte, 
Ing. LASZLO DOMOKOS 

 Constantând că un rol extrem de important în soluţionarea 
problemelor mineritului din Valea Jiului şi al funcţionării 
Complexului Energetic Hunedoara este de competenţa Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), instituţie 
aflată sub directa coordonare a Parlamentului României, liderii 
Sindicatelor miniere “Huila” (sindicat reprezentativ la nivelul 
SNÎMVJ) şi “Muntele” (sindicat reprezentativ la nivelul SNH) au 
adresat o scrisoare deschisă  membrilor Parlamentului României, al 
cărei conţinut vi-l, prezentăm integral, în cele ce urmează.  

“AFACERI ÎN VALEA JIULUI” 
Mai mult decât un ziar ! Citeşte mai mult pe: 

Ministrul Energiei a căutat soluţii pentru 
mineritul românesc în China 
 Potrivit unui comunicat dat publi-
cităţii pe situl Ministerului Economiei,  
ministrul Constantin Niţă a prezentat, în 
cadrul recentei sale vizite întreprinse în 
China, o serie de proiecte de interes 
pentru România, cu încrederea faptului  

că un sprijin al guvernului chinez acordat statului român 
poate contribui la dezvoltarea unor parteneriate de succes 
în domeniul energetic.  
 Dialogul ministrului român al Energiei cu repre-
zentanţi ai statului chinez şi ai mediului de afaceri s-a  
concentrat asupra aspectelor logistice ale potenţialelor 
parteneriate dintre companiile de profil din ambele ţări, în 
vederea realizării proiectelor energetice prioritare pentru 
România. În acest sens, un număr de 3 companii chineze 
de profil şi-au exprimat intenţia de a intra pe piaţa din 
România, urmând ca în perioada următoare să aibă loc 
discuţii la nivel de experţi pentru identificarea soluţiilor 
adecvate legate de structurarea şi finanţarea proiectelor 
vizate.  
 “În proiectele propuse spre analiză partenerilor din 
China avem în vedere şi modernizarea termocentralelor. 
Trebuie să gândim pe termen lung, principalele obiective 
ale României fiind reprezentate de echilibrarea sistemului, 
asigurarea securităţii energetice şi dezvoltarea de proiecte 
care să  genereze oportunităţi pentru noi locuri de muncă. 
Mizăm pe atractivitatea acestor proiecte pentru care com-
paniile chineze şi-au exprimat deja interesul. Seriozitatea, 
detaliile tehnice şi angajamentul nostru faţă  de proiecte 
cred că sunt factori determinanţi pentru ca investitorii să 
vină în România. Avem toate aceste elemente şi sunt con-
vins că, în scurt timp, vor veni şi rezultatele”, a declarat  
Constantin Niţă, ministrul delegat pentru Energie. 

Lucian ISPAS 



Afaceri în Valea Jiului - EVENIMENT 

“Ursul de aur” a ajuns 
şi la Petroşani 
urmare din pagina 1 
 
 Înainte de a participa la programul oficial pus la punct de 
administraţia locală de la Petroşani pentru a marca acest eve-
niment, Călin Peter Netzer a trecut, cu responsabilitatea unui om 
onorat la rândul său de distincţia ofertă de autorităţile locale, pe la 
Serviciul Comunitar Local pentru Evidenţa Populaţiei, de unde şi-a 
procurat o carte de identitate cu viză de flotant în municipiul Pe-
troşani. “Deşi sunt şi cetăţean român, până acum am avut doar 
paşaport şi trebuia să îmi fac şi buletin. Gestul domnului primar din 
oraşul meu natal de a-mi conferi titlul de cetăţean de onoare al 
Petroşaniului m-a determinat să îmi fac, cu această ocazie, şi un 
nou act de identitate românesc”, a declarat Călin Peter Netzer la 
conferinţa de presă prilejuită de festivitatea decernării titlului de 
“Cetăţean de onoare” al municipiului Petroşani.  
 De altfel, Călin Peter Netzer a ţinut să vină la Petroşani în-
soţit de mama sa, care a trăit ani frumoşi în acest oraş, ani din 
care, aşa cum a recunoscut cu părere de rău reputatul regizor, 
patina timpului a şters memoria amintirilor sale despre Petroşani. 
“Din păcate, nici acum nu voi avea ocazia să vizitez acest oraş 
frumos care este Petroşaniul, din cauza programului care nu-mi 
permite şederea aici mai mult de o zi, dar sper ca, în viitor, să pot 
găsi timpul necesar pentru a petrece câteva zile de vacanţă aici, la 
Petroşani”, a arătat Netzer.  
 Sala de spectacole a Teatrului Dramatic “Ion D. Sârbu” s-a 
umplut până la refuz de oamenii veniţi la întâlnirea cu celebrul 
cineast român născut la Petroşani, cu toţii având de această dată 
ocazia de a trăi emoţia unui eveniment cultural de cea mai înaltă 
ţinută. Gazdele au aştenut la intrarea în sala de spectacol covorul 
roşu, iar în foaier a fost expus, spre admiraţia generală, râvnitul 
trofeu al cinematografiei europene: “Ursul de aur”. Premiera la Pe-
troşani a filmului distins cu acest trofeu, “Poziţia copilului”, a fost 
precedată, la rândul ei de momentul amoţionant al decernării titlului 
de “Cetăţean de onoare al municipiului Petroşani” regizorului Călin 
Peter Netzer de către primarul Tiberiu Iacob Ridzi. Cu acest prilej, 
primarul Petroşaniului a exprimat public felicitări pentru succesul 
obţinut de regizorul român la celebrul festival de film de la Berlin şi, 
totodată, gratitudinea comunităţii locale din Petroşani pentru ac-
ceptarea titlului de cetăţean de onoare al oraşului. “Distincţia dum-
neavoastră mă onorează, la fel cum premiul obţinut de filmul meu 
mă responsabilizează. Sunt fericit că filmul a fost foarte bine primit 
în ţară, am ajuns deja la peste 100.000 de intrări în cinema, ceea 
ce este un record în ultimii 10-15 ani, mai ales pentru un film ro-
mânesc. Vă mulţumesc pentru invitaţia pe care mi-aţi făcut-o şi 
pentru această distincţie de “Cetăţean de onoare”. Sun bucuros şi 
că am putut veni să prezint filmul şi aici la Petroşani şi salut efortul 
făcut de gazdele noastre în această direcţie, pentru că altfel nu am 
fi putut reuşi să aducem aici filmul, având în vedere că în zonă nu 
există săli de cinema şi iată, în acest sens, o interesantă temă de 
dezbatere”, a spus, în discursul său, Călin Peter Netzer. 
 Dincolo de emoţia festivităţii prilejuite de decernarea acestui 
titlu de “Cetăţean de onoare al municipiului Petroşani”, cei care au 
reuşit să “prindă” un loc în sala de spectacol, au avut parte şi de un 
regal cinematografic de excepţie, prilejuit de vizionarea filmului 
“Poziţia copilului”, peliculă apreciată de publicul petroşenean, ale 
cărui aplauze frenetice de la finalul proiecţiei consemnează faptul 
că filmul petroşeneanului Călin Peter Netzer a fost un real succes 
în oraşul natal al acestuia, fapt recunoscut de altfel şi de primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi, care scrie pe pagina sa de facebook: “Dincolo 
de faptul că noi, toţi cei prezenţi la teatrul dramatic I.D.Sârbu (şi 
trebuie să spun că regret că nu a fost suficient spaţiul pentru toţi 
cei dornici să participe la acest eveniment), am fost onoraţi să pri-
mim un oaspete de talia regizorului Netzer, am fost beneficiarii 
unui moment cultural deosebit. Filmul “Poziţia Copilului” este o 
oglindă realistă a relaţiilor interumane din România zilelor noastre 
pe care merită să-l vedeţi. Eu felicit încă o dată regizorul acestui 
film, care ne-a adus şi Ursul de Aur câştigat la Festivalul de Film 
de la Berlin şi acum pentru că a devenit şi cetăţean al municipiului 
Petroşani, adică are buletin de Petroşani, o să caut să-i oferim 
motive, mai ales culturale pentru a-i consolida legătura cu loca-
litatea în care s-a născut.” 

Tiberiu VINŢAN 

Viitorul mineritului sună bine la nivel declarativ. 
Cu proba faptelor e ceva mai greu ! 

 Dacă mai era nevoie de 
încă o declaraţie optimistă cu 
privire la perspectivele sectoru-
lui energetic şi, implict, al indus-
triei miniere din ţara noastră, 
atunci acest lucru a fost făcut, la 
mijlocul săptămânii trecute, 
chiar de premierul Victor Ponta, 
la evenimentul prilejuit de lan-
sarea Pactului pentru Ener-
gie.  “O ţară dependentă de 
importul de energie este o 
ţară slabă şi cred că Româ-
nia poate şi are şansa naturală 
de a fi independentă din punct 
de vedere energetic. Cred într-
adevăr că România trebuie să 
ia toate acele măsuri pentru a-şi 
salva toate tipurile de producţie 
a energiei. Avem potenţial şi 
hidro, şi de cărbune, şi nuclear 
şi pentru energii regenerabile şi 
trebuie să avem grijă ca niciuna 
din aceste tipuri de energie să 
nu o ucidă pe cealaltă. Tocmai 
de aceea, trebuie să găsim 
echilibrul corect al mixului de 
energie”, a declarat Victor Pon-
ta cu acest prilej. 
 Declaraţiile Primului Mi-
nistru vin după alte frumoase 
cuvinte similare, rostite, cu di-
verse prilejuri, de multe alte per-
soane oficiale, de la oameni po-
litici cu sau fără responsabilitate 
guvernamentală pe domeniul e-
nergetic şi până la Preşedintele 
României. Cu toate acestea, din 
nefericire, realitatea “din teren” 
este cu totul şi cu totul alta. 
Spre exemplu, în sectorul ter-
moenergetic, de care depinde 
în foarte mare măsură întreaga 
economie a Văii Jiului, ecuaţia 
prezentului şi a perspectivelor 
are prea multe necunoscute şi 
exagerat de multe variabile.  
 În contextul unei crize de 
consum energetic, cu care se 
confruntă în prezent ţara noas-
tră, industria termoenergetică 
este cel mai puternic afectată, 
ca urmare a faptului că energia 
produsă prin arderea cărbunilor 
este cea mai scumpă energie 
de pe piaţă. Reamintim faptul 
că, la mijlocul lunii mai, SNÎMVJ  
a fost pusă în situaţia de lua 
decizia închiderii minelor Pa-
roşeni, Petrila şi Uricani, ca ur-
mare a faptului că toate capa-
cităţile de stocare a producţiei 
aferente acestor exploatări au 
fost ocupate. În urma presiunilor 
publice, la nivel sindical, politic 
(guvernamental şi parlamentar), 

CEH a acceptat emiterea unei 
comenzi pentru achiziţionarea 
unei cantităţi de 50.000 de tone 
de huilă de la aceste mine, la 
un preţ de 50 lei/Gcal, până la 
finele acestei luni. Soluţia, în 
opinia preşedintelui Sindica-
tului “Huila”, ing. Laszlo Domo-
kos este însă doar una “de ava-
rie”, garantând însă, din ferici-
re, fondul de salarii pentru an-
gajaţi pentru luna în curs.  
 În faţa unei asemenea si-
tuaţii, dar şi în perspectiva peri-
culoasă ca şi sucursalele mini-
ere din cadrul SNH să ajungă 
într-o situaţie similară, Sindica-
tul “Huila” şi Sindicatul “Munte-
le” (organizaţii reprezentative la 
nivelul celor două societăţi mini-
ere, au făcut apel la sprijinul 
parlamentarilor de Valea Jiului, 
la membrii Cabinetului Ponta, la 
Primul Ministru şi chiar la pre-
şedintele Traian Băsescu. “Am 
adresat o scrisoare deschisă 
către toţi cei care, în opinia 
noastră, pot lua acele decizii 
care să conducă la prevenirea 
unui dezastru economic şi so-
cial în Valea Jiului. Nu am pri-
mit, până acum nici un răspuns, 
în afara doamnei deputat Mo-
nica Iacob Ridzi, care ne-a asi-
gurat că va depune acele dili-
genţe care intră în competenţa 
funcţiei sale de parlamentar 
pentru a susţine deblocarea si-
tuaţiei minelor din Valea Jiului”, 
a declarat, într-o conferinţă de 
presă, liderul sindical Laszlo 
Domokos. 
 Într-adevăr, deputatul 
Monica Iacob Ridzi a demon-
strat că este preocupată de 
situaţia din Valea Jiului. Aceas-
ta a depus la Camera Depu-
taţilor o interpelare pe adresa 
ministrului Energiei, Constantin 
Niţă cu privire la situaţia din 

Valea Jiului, dar şi o declaraţie 
politică pe aceeaşi temă inti-
tulată “Cine urmăreşte destabili-
zarea situaţiei economice şi so-
ciale din Valea Jiului ?” Mai 
mult, în această săptămână, la 
iniţiativa deputatului Monica 
Iacob Ridzi, la Parlament va fi 
depusă o moţiune simplă în-
dreptată împotriva miniştrilor E-
conomiei, Varujan Vosganian şi 
al Energiei, Constantin Niţă. 
Moţiunea, intitulată “Scăpaţi in-
dustria energetică românească 
de norocul rău” şi-a găsit susţi-
nători şi în rândul parlamen-
tarilor altor partide decât PP-
DD, urmând a fi depusă, în 
zilele următoare, la Parlament.  
 În paralel, liderii sindica-
telor din mineritul Văii Jiului au 
remis Parlamentului o scrisoare 
deschisă, solicitând sprijin şi im-
plicare pentru soluţionarea pro-
blemelor apărute la nivelul in-
dustriei energetice româneşti, al 
cărei conţinut vi-l prezentăm in-
tegral, în pagina a 2-a a ziarului.  
 De asemenea, Laszlo 
Domokos atenţionează repre-
zentanţii statului că asigurarea 
unei funcţionări coerente a 
SNÎMVJ ţine şi de anumite obli-
gaţii asumate de statul român în 
faţa Comisiei Europene. “Noi 
am putea ajunge şi în situaţia 
de a depune o plângere la 
Bruxelles, fapt care ar avea 
consecinţe extrem de grave 
pentru ţara noastră, dar eu nu-
mi doresc să ajungem până la 
adoptarea unei astfel de soluţii 
extreme, aşa cum nici ortacii 
noştri nu-şi doresc să adopte 
soluţii extreme pentru a atrage 
atenţia guvernanţilor asupra 
problemelor noastre, probleme 
de care, sub nici o formă, sa-
lariaţii nu pot fi făcuţi respon-
sabili”, a declarat liderul sindi-
cal.  
 Între timp, ca un răspuns 
concret privind dezamorsarea 
situiaţiei din Valea Jiului, so-
cietatea Nuclearelectrica a de-
cis decuplarea unui reactor de 
producţie de la Cernavodă, 
dând astfel o necesară “gură de 
oxigen” producţiei şi vânzării pe 
piaţa din România a energie 
termoelectrice, care să asigure 
funcţionarea, la limită, a com-
plexelor energetice din Oltenia 
şi a celui din din Valea Jiului. 
 Până la rezolvarea ecua-
ţiei numită “Soluţii pentru viabi-
lizarea Sistemului Energetic Na-
ţional” au mai rămas însă multe 
necunoscute de identificat şi 
multe decizii de luat.  

Tiberiu VINŢAN 

 

În imagine: liderii sindicali Ion Temneanu,  
Lazlo Domokoş, Emil Grosu şi Petru Nica 



Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Încă o veste bună pentru vulcăneni: 

Încep lucrările de modernizare a drumului turistic  
Vulcan - Pasul Vâlcan 
 Proiectul privind dezvoltarea domeniului schiabil 
şi a noului sit turistic “Castelul din Carpaţi”, iniţiat de 
administraţia locală din municipiul Vulcan continuă în 
acest an, în care se vor face alţi paşi importanţi în 
această direcţie. O nouă veste bună a venit săptămâna 
trecută de la Consiliul judeţean Hunedoara, care anun-
ţă demararea lucrărilor de modernizare a căii rutiere 
Vulcan-Pasul Vâlcan. 
 Informaţia a fost furnizată de biroul de presă al 
Consiliului Judeţean Hunedoara, prin intermediul unui 
comunicat de presă şi confirmată de primarul munici-
piului Vulcan, ing. Gheorghe Ile. “Într-adevăr, am primit 
şi noi cu bucurie vestea că, zilele trecute, domnul pre-
şedinte al Consiliului judeţean Hunedoara, Mircea Ioan 
Moloţ a semnat contractul de finanţare pentru moder-
nizarea drumului de acces în Pasul Vâlcan, fapt care 
constituie un alt capitiol important din cadrul proiectului de 
dezvoltare turistică intitulat “Castelul din Carpaţi” pe care 
Vulcanul îl implementează în frumoasa zonă turistică a 
Pasului Vâlcan”, a declarat Gheorghe Ile, primarul munici-
piului Vulcan. 
 Tronsonul de drum care urmează să fie modernizat, 
prin intermediul unei finanţări europene obţinute de Con-
siliul judeţean Hunedoara este cel cuprins între km. 38 şi 
41+700 al DJ 664 Pasul Vulcan-Vulcan. “Este vorba despre 
o porţiune de drum de aproape 4 kilometri, prin asfaltarea 
căreia vom asigura practic un acces facil oricărui timp de 
autoturism în zona satului de vacanţă din Pasul Vâlcan, 
între cele două puncte (de pornire, respectiv de întoarcere) 
ale telegondolei”, spune primarul Ile. Acesta mai arată că 
drumul judeţean 664 reprezintă una din cele mai vechi 
punţi de legătură între Ardeal şi Ţara Românească, drumul 
fiind cunoscut graţie utilizării sale de-a lungul istoriei, drept 
“drumul romanilor”, “drumul lui Mihai Vizeazu” sau “drumul 
poştalioanelor”. De altfel, deja de anul trecut, un alt im-
portant tronson al acestui drum se află în plin proces de 
reabilitare şi modernizare, urmând să pună în valoare le-
gătura dintre comuna Merişor şi municipiul Vulcan, printr-o 
altă zonă cu veleităţi turistice, respectiv satul tradiţional 
Dealu Babii.  
      Contractul de finanţare încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice, în calitate 
de Autoritate de Management pentru Programul Opera-
ţional Regional 2007-2013 şi Agentia pentru Dezvoltare 

Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar, a fost 
semnat pentru o valoare totală a proiectului de 
12.063.160,17 lei, din care finanţarea nerambursabilă 
FEDR este în sumă de  8.434.296,83 lei. 
      Durata contractului de execuţie a lucrărilor este de 20 
de luni de la data semnării, acest lucru însemnând că până 
la finalul anului viitor accesul spre Pasul Vâlcan va fi, şi pe 
cale rutieră, unul demn de statutul turistic al noului “Castel 
din Carpaţi”. 
 Între timp, aşa cum a ţinut să precizeze primarul 
municipiului Vulcan, în cadrul unui duplex televizat TV 
Parâng Petroşani-Transilvania live Cluj Napoca pe care l-
am realizat săptămâna trecută, în Pasul Vâlcan vor con-
tinua investiţiile necesare pentru punerea în valoare a noii 
staţiuni care, la finalul proiectului comun cu Straja, va da 
naştere celui mai mare domeniu schiabil din România, 
echipat corespunzător pentru facilitarea sporturilor de 
iarnă, dar şi o staţiune turistică de ţinută, în care se vor 
regăsi elemente de natură turistică (unităţi de cazare, 
restaurante, stâne tradiţionale etc.) a căror arhitectură este 
inspirată de descrierile făcute de celebrul scriitor francez 
Jules Verne în romanul său de succes “Castelul din Car-
paţi”. În acest sens, în scurt timp, administraţia locală de la 
Vulcan urmează să scoată la licitaţie parcelele de teren pe 
care investitori interesaţi să poată construi, conform Pla-
nului de Urbanism Zonal, noul castel al Carpaţilor.  
 

Tiberiu VINŢAN 

Monica Iacob Ridzi cere explicaţii 
Ministrului Educaţiei cu privire la 

suspendarea deconturilor de 
transport şcolar pentru elevi 

Un model al tradiţiei nedeilor: “Nedeia Paroşeană” 
 Nu încape nici umbră de îndoială că, în acest an, nedeia tradiţională din Paroşeni (cea care 
deschide sezonul nedeilor la Vulcan) a fost cu adevărat o sărbătoare a momârlanilor din zonă. Cu mic, 
cu mare, cei care au venit în acest an la Nedeia Paroşeană au îmbrăcat cu mândrie frumoasele straie 
populare, au încins hora paroşeană pe dreapta şi au pus pe mese bucate alese din gospodăria 
tradiţională. Toate acestea au contribuit la reuşita unui eveniment, despre care primarul municipiului 
Vulcan vorbeşte acum cu mândrie: “Nedeia din Paroşeni este un stâlp al vieţii celor ce locuiesc, trăiesc 
şi muncesc aici, pe care noi îi respectăm, le respectăm obârşia, tradiţiile, obiceiurile şi dorinţa de a le 
arăta şi celorlalţi ori de cate ori este posibil. De aceea în agenda de activităţi culturale ale Consiliului 
Local şi Primăriei Municipiului Vulcan este cuprinsă şi această Nedeie, pe care anul acesta am reuşit 
să o îmbogăţim ca şi conţinut, astfel încât bucuria şi mândria momârlanilor din Paroşeni să fie mai mari, 
mai puternice. Mulţumesc tuturor momârlanilor din Paroşeni care s-au implicat în organizarea acestei 
nedei”, spune Gheorghe Ile. (L.I.) 

 Deputatul PP-DD Monica Iacob-Ridzi a 
aflat că în judeţul Hunedoara, elevii nu şi-au 
mai primit dreptul cuvenit la decontarea bile-
telelor de transport spre şi de la şcoală, fiind 
nevoiţi astfel să se deplaseze, în multe cazuri, 
pe distanţe de până la 50 de kilometri către 
şcoală, pe bani proprii. Având în vedere faptul 
că foarte mulţi copii provin din familii cu ve-
nituri modeste, deputatul consideră că acest 
aspect este în măsură să contribuie la creş-
terea absenteismului sau chiar a abandonului 
şcolar al acestora, aspecte cu consecinţe ex-
trem de grave în plan personal, dar şi social. 
 Monica Iacob-Ridzi i-a cerut explicaţii 
pe marginea acestui subiect ministrului Educa-
ţiei, Remus Pricopie. Această precizează, în 
textul interpelării parlamentare că “într-un mo-
ment în care problemele sistemului educa-
ţional românesc sunt foarte mari, într-un mo-
ment în care statisticile la nivel de ţară se 
arată deosebit de îngrijorătoare pentru noi la 
indicatorii legaţi de rezultatele şcolare ale ele-
vilor şi, mai ales, de rata abandonului şcolar, 
faptul că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tine-
retului şi Sportului contribuie la adâncirea 
acestei crize a educaţiei constituie deja un fapt 
absolut inacceptabil.” 
 Monica Iacob Ridzi i-a solicitat Minis-
trului Educaţiei să rezolve de urgenţă această 
situaţie având în vedere că, potrivit prevede-
rilor legale, decontul abonamentului lunar de 
transport se face integral de către Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pentru elevii care parcurg zilnic aproximativ 50 
km până la unităţile de învăţământ, respectiv 
în limita unui număr de 8 călătorii pe semestru 
pentru cei care parcurg distanţe mai mari de 
50 km. (Lucian ISPAS) 



Afaceri în Valea Jiului - EVENIMENT 

 Dacă ne raportăm pur şi simplu la datele 
statistice care ne arată că, de la începutul anului 2013, 
în municipiul Petroşani s-au încheiat 47 de căsătorii 
dar, în acelaşi timp au fost consemnate 45 de divorţuri, 
în mod evident ilustrul scriitor britanic Oscar Wilde avea 
perfectă dreptate când cugeta despre căsnicie că este 
acea cetate în care cei din afară tânjesc să intre dar, în 
egală măsură, cei care sunt înăuntru, vor să iasă. 
 Poate că privind din această perspectivă lu-
crurile, sărbătorirea unei “Zile a Familiei” la Petroşani ar 
putea părea, la prima vedere, un nonsens. Că nu este 
deloc aşa, a ţinut încă o dată să ne convingă primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi (el însuşi un familist desăvârşit) 
atunci când a invitat alte 19 familii care, în acest an, au 
împlinit deja 50 de ani de căsnicie, la un moment festiv 
organizat sub generciul forumului comunitar “Pro 
Urbis”.  
 Nea Petru Strîmb s-a gătit de dimineaţă pentru 
evenimentul de la Primărie, după ritualul pe care l-a 
făcut şi în urmă cu 50 de ani, când a venit la Primăria 
din Petroşani pentru a-şi uni destinele cu Viorica, cea 
care avea să-i fie soţie vreme de jumătate de secol. Şi 
pentru că tanti Viorica nu s-a simţit suficient în putere 
ca să vină, împreună cu soţul ei la eveniment, nea 
Petru a venit singur. Dar a adus cu sine un act de mare 
preţ pentru dânsul: fotografia făcută acum 50 de ani, la 
nunta cu aleasa lui Viorica. Fotografia poartă cu ea nu 
doar patina galbenă a timpului, ci şi amintirea unei vieţi 
de basm trăită, cu bune şi cu rele, de această familie 
destoinică de momârlani. Nu-i de mirare că nea Petru 
Strîmb se făleşte şi astăzi, nevoie mare, cu această 
fotografie al cărei motto poate fi şi acela că acolo unde 

există respect, preţuire şi dragoste, familia poate fi acel 
“stâlp de bază al comunităţii”. Iar pentru această 
categorie de oameni, Ziua Familiei poate fi în fiecare zi.  
 Fără îndoială, o poveste la fel de frumoasă de 
viaţă au trăit, în ultima jumătate de secol şi familiile 
Marin şi Dumitra Antonescu, Teodor şi Ana Apostu, 
Iosif-Carol şi Irma Biro, Pantilie Izvor şi Lucreţia Călina, 
Vasile şi Elena Chelariu, Valer şi Paulina Draia, 
Dumitru şi Lăpăduţa Găman, Alexandru şi Dorina 
Gherasim, Constantin şi Bucura Jumancă, Ioan şi 
Maria Junc, Nicolae şi Iuliana-Varvara Mitea, Victor şi 
Felicia-Anca Muntean, Ion şi Elena Posteucă, Ştefan şi 
Elena Rodica Prilipcianu, Marin şi Ecaterina Săpaşu, 
Vasile şi Verginia Tamaş, Dumitru şi Georgeta Ţurnă, 
Vasile şi Ida Zamfir. Unii au simţit nevoia de a împărtăşi 
tuturor din secretul longevităţii căsniciei lor. Spre 
exemplu, Georgeta Ţurnă, soţia fostului director al TCM  
Valea Jiului, unul dintre oamenii cel mai puternic im-
plicaţi în viaţa comunităţii locale, este de părere că “o 
soţie care-şi iubeşte soţul cu adevărat este o femeie 
care are puterea şi înţelepciunea de a-l ierta pentru 
micile greşeli şi de a-l înţelege în orişice face”. Cu o 
astfel de tactică, familia Ţurnă a reuşit să ajungă la 
nunta de aur, după o viaţă în care destinul lui Dumitru 
Ţurnă s-a împărţit, după cum se vede într-un mod 
fericit, între familie, carieră şi comunitate.  
 Ca de fiecare dată, cu prilejul acestui gen de ani-
versare, primarul municipiului Petroşani a ţinut să le în-
mâneze personal familiilor semicentenare o diplomă de 
fidelitate, un buchet de flori şi un mic dar de nuntă. Im-
presionat, ca de fiecare dată, de personalitatea acestei 
categorii de cetăţeni ai Petroşaniului, Tiberiu Iacob 

Ridzi a precizat în discursul său că “felul dumnea-
voastră de a fi, modul de viaţă pe care aţi înţeles că 
trebuie să o duceţi, în deplin respect faţă de familie, dar 
şi faţă de comunitatea din care faceţi parte, este pentru 
mine şi, în mod edvident, pentru foarte mulţi dintre 
membri comunităţii noastre un exemplu. Mă bucur că 
Petroşaniul are astfel de modele, astfel de oameni care 
au demonstrat prin tot cea ce au făcut că fac cinste 
comunităţii noastre şi este pentru mine, de fiecare dată, 
o onoare să le strâng mâna şi să-i felicit pentru această 
performanţă absolut de invidiat, care este aniversarea a 
50 de ani de căsnicie”, a arătat, în discursul său, rostit 
cu ocazia acestui eveniment, primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 Iar pentru ca serbarea nunţii de aur să fie trăită 
într-o adevărat atmosferă de sărbătoare, pentru bunici 
şi bunicuţe, doi nepoţei din rândul celor mai mici artişti 
plin de talent ai Petroşaniului, Raisa Bulf şi Andrei 
Ititesc, au cântat câteva frumoase melodii de muzică 
uşoară şi populară pentru cei prezenţi la acest eve-
niment şi le-au urat, cu glasul lor cristalin, “La mulţi ani”.  
 Cun stă bine unui eveniment de o asemenea 
importantă, la final, după deja tradiţionala forografie de 
familie, sărbătoriţii şi invitaţii au fost invitaţi de către 
primarul Petroşaniului la o cupă de şampanie. Întru 
mulţi şi fericiţi ani, tuturor ! 
 

Tiberiu VINŢAN 

 Despre performanţa căsniciei 
semicentenare şi onorul comunităţii locale 
din municipiul Petroşani  

 
“Zilele trecute am trăit din nou emoţia întâlnirii cu 
acele cupluri care au trecut cu bine de jubileul 
căsătoriei. Nunta de aur, adică 50 de ani de căsătorie, 
pentru cele 19 cupluri felicitate de administraţia 
locală şi de membrii Forumului Pro Urbis, este arcul 
de boltă pe care orice cuplu în care Iubirea, 
Respectul, Prietenia, susţinerea reciprocă sunt 
prezente, doreşte să-l atingă. Doresc tuturor celor 
căsătoriţi să preţuiască valorile familiei şi să ajungă 
la acest minunat moment din viaţa lor, nunta de 
aur.” 

 
Tiberiu Iacob Ridzi 

Primarul municipiului Petroşani 

 



Afaceri în Valea Jiului - REPORTAJ 

 O destinaţie cu totul specială  
pentru vacanţă sau pentru un sfârşit de 
săptămână este Lacul Sfânta Ana.  
 Situat în judeţul Harghita, în apro-
piere de Băile Tuşnad, la o altitudine de 
946 m, lacul este aşezat pe fundul cra-
terului unui vulcan stins numit Ciomatu, 
situat în masivul vulcanic Puciosul. Se 
spune că pe aceste meleaguri au avut 
loc ultimile erupţii vulcanice din Carpaţi 
şi din Europa de Est acum peste 40.000 
de ani. De o formă aproape circulară, la-
cul are  lungimea de 620 m, lăţimea de 
460 m, iar adâncimea maximă este de 7 
metri. Puritatea apei care se apropie de 
cea a apei distilate, având doar 0,0029 
ml minerale este o caracteristică a la-
cului ceea ce conduce la o capacitate 
trofică redusă (ceea ce înseamnă că din 
lac lipsesc orice fel de vieţuitoare) dato-
rată atât emanaţiilor mofetice prin fundul 
şi prin pereţii craterului cât şi lipsei iz-
voarelor, lacul completându-şi apele ex-
clusiv din precipitaţii.  
 Turiştii veniţi în zonă nu au nevoie 
de prognoza meteo. Ei pot stabili cu pre-
cizie dacă vremea va fi bună sau nu 
după emanaţiile de gaze din cele două 
fisuri ale muntelui. Dacă presiunea at-
mosferică scade, anunţând vreme rea, 
gazele, precum bioxidul de carbon şi 
sulful urcă spre suprafaţă prin fisuri, 
emanaţiile având un miros înţepător. Da-
că nimic nu deranjează mirosul, atunci 
vremea este bună, tocmai potrivită pen-
tru drumeţii. Aşa cum am avut parte şi 
noi în documentarea acestui articol.  
 Drumul spre lac s-a dovedit o 
adevărată plăcere. Deşi presărat din loc 
în loc cu gropi, aşa cum îi şade bine u-
nei şosele din România, acesta şerpu-
ieşte prin păduri de o frumuseţe nemai-
văzută, păduri luminoase de foioase cu 
arbori seculari, drepţi şi înalţi de abia li 
se zăreşte vârful. Dar şi mai interesant 
este faptul că pădurile sunt deosebit de 
curate ceea ce înseamnă că localnicii 
sunt oameni harnici şi ecologişti con-
vinşi. Intrarea cu maşina în zona lacului 
se face, de asemenea, doar reglementat 
şi contra cost. Camparea pe malul la-
cului este interzisă, iar cortul şi maşina 
se amplasează la câteva sute de metri 
de lac, întro zonă frumos amenajată în 
care turiştii îşi pot face şi un grătar.  
 Intrarea în zona protejată se face 
contra cost, dar dacă te uiţi la curăţenia 
din jur îţi dai seama că banii sunt chel-

tuiţi pentru a păstra colţul de rai intact, 
aşa cum l-a hărăzit Dumnezeu. Lacul, cu 
apa limpede precum cristalul, este în-
conjurat de o mică plajă cu nisip foarte 
fin, o adevărată încântare pentru cei ve-
niţi la bronzat şi la o bălăceală în apele 
curate şi călduţe ale lacului.   
 Turiştii care vor să facă mişcare 
pot pleca de la pontonul amenajat într-o 
frumoasă plimbare cu barca cu vâsle, iar 
pentru cei care vor să se reculeagă, pot 

face acest lucru la mica capelă situată la 
câteva sute de metri depărtatre de lac. 
 La lacul Sfânta Ana, omul se află 
într-o armonie pefectă cu natura. Este 
un loc unde Dumnezeu îţi este aproape 
datorită măreţiei frumuseţilor create de 
el. În ceea ce priveşte denumirea de 
sfântă a lacului, se spune că o fată, pe 
nume Ana, s-ar fi sinucis în apele lacului 
pentru a evita o căsătorie aranjată de 
părinţi. O alta spună că o fetiţă, orfană 

de mamă, era foarte milostivă cu oa-
menii sărmani, împărţind cu aceştia hra-
na şi hainele. Prinzând de veste, tatăl 
său ar fi ucis-o în bătaie, în locul unde a 
fost îngropată, formându-se lacul care îi 
poartă numele. Dar astea sunt numai 
legende care dau însă un aer de mister 
acestor minunate locuri.  
 După câteva ore în care ne-am 
încărcat bateriile, am plecat la drum dar 
nu înainte de a savura un colac se-
cuiesc, un bol cu fructe de pădure şi un 
pahar cu apă rece, făcându-ne în gând 
promisiunea de a reveni cât mai curând, 
de data aceasta pentru o şedere mai 
lungă.  
 

Luminiţa ANDRONACHE 

locul în care omul  
se află în armonie 
perfectă cu natura 

 

  



Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Somon cu 
brânză 

 Poate din cauza sloganului din vremurile 
comuniste “nici o masă fără peşte” românii sunt 
printre  europenii care consumă cel mai puţin 
această delicioasă carne. Din acest motiv, în 
afară de zona Dunării, prepararea peştelui se 
rezumă la prăjirea lui, o ciorbă sau o saramură. O 
reţetă delicioasă este o combinaţie dintre somon 
şi brânză.  
 Pentru aceasta, se iau câteva fileuri de 
somon fără piele, şi în fiecare bucată se face un 
buzunăraş. În buzunăraşul format se pune ceapă 
verde tocată mărunt, o felie de brânză de tip 
emental sau caşcaval, puţin cimbrişor verde şi 
mărar tocat mărunt. Se presează uşor fileul, se 
stropeşte cu suc de lămâie, se condimentează şi 
se înveleşte într-un staniol sau într-o hârtie de 
copt. Se introduce pentru 15 minute în cuptorul 
încins. 
  Peştele se serveşte cu salată verde şi car-
tofi noi pregătiţi nature şi se însoţeşte musai de 
un pahar de de vin Chardonnay.  
 
Poftă bună! 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

Situat în localitatea Petroşani ,Complexul Hotelier 
Rustic & Palace reprezintă o marcă de referinţă în 

domeniul hotelier din Valea Jiului.Complexul Hotelier 
Rustic &Palace constituie un punct de atracţie în 

afaceri şi turism, serviciile şi condiţiile moderne de 
cazare, iar restaurantele şi experienţa în organizarea 

evenimentelor ne recomandă. 

Vând autoturism Peugeot 405 break, în stare 
perfectă de funcționare. An fabricație 1996, motor 

1.6 cmc, aer condiționat, servofrână, 
servodirecție, înmatriculată în România în anul 

2008, puțin rulată în țară. Preț ușor negociabil, de 
la 1.790 Euro. Relații la telefon 0728.680.278 

 
Vând la prețuri convenabile 2 (două) cărucioare 
de transport cu acționare manuală: un cărucior 
cu 4 roți, la prețul de 90 Euro și unul cu 3 roți, la 
prețul de 50 Euro. Relații, la telefon: 0728.680.278 

Ai noştri tineri la 
Cognac învaţă 

 
 În cadrul Programului european „Tineret 
în Acţiune”, Asociația Culturală „Les Amis de la 
France” - Petrila, în parteneriat cu Asociaţia 
ADIF - Cognac, Franţa, va organiza un schimb 
de tineri, cu tematica „Face à la crise, les jeunes 
s'organisent” / „În fața crizei, tinerii se 
organizează”. Acest eveniment internaţional, la 
care va participa şi un grup de tineri din partea 
unei asociaţii din Spania, va avea loc în lo-
calitatea Cognac din Franţa, în perioada 20 - 27 
mai 2013. 
 Asociaţia va fi reprezentată de Radu Da-
cian Chinţa şi Manuela Luminiţa Mihoc, pro-
fesori şi membri ai asociaţiei. Apoi, de voluntari 
ai asociaţiei, dar și de elevi cu merite deosebite 
de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” - Pe-
troşani: Vlad-Theodor Ciontescu, Anamaria Iulia 
Dioane, Florinela-Sidonia Doica, Flavius Ale-
xandru Hagiu, Erika-Jahel Istvan, Iulia-Maria 
Moldovan, Vlad-Ilie Teodosiu, Dragoș Terteci-
Popescu... 
 Ne-am propus şi o mică „diversiune”, 
adică o expoziţie de artă fotografică: „Couleurs 
de Petrila”... 
 Să le urăm „Drum bun!” „ambasadorilor” 
noștri...  

Ionel ZMĂU 

Frumosul din Petrila adormită 
urmare din pagina 1 
 La finalul proiectului intitulat 
“Petrila-regenerarea unui peisaj in-
dustrial”, iniţiat anul trecut de Fundaţia 
“Condiţia română” condusă de Ion 
Barbu, s-au identificat nu una, ci chiar 5 
soluţii care pot transforma mina Petrila 
într-un reper cultural de excepţie al 
Europei.   
 1. Proiectul „Steril Fertil”  pro-
pune reutilizarea bunurilor si perime-
trelor deja existente în vederea dezvol-
tarii comunităţii, folosind resurse lo-cale, 
procese de reciclare a sterilului, 
apelând la memoria socială pentru a 
readuce în actualitate tradiţia industrială 
şi implicând tradiţiile locale momârlă-
neşti. 
 2. Proiectul „Petrila be mine”  

este un proiect de restructurare care are 
aplicabilitate pe toată Valea Jiului, 
propunând dezvoltare unilaterală pentru 
fiecare localitate şi formând un sistem 
de interdependenţă. Pe scurt, dacă toa-
te oraşele se axează pe aceeaşi indus-
trie şi nu se reinventeză, se elimină al-
ternativele. Un oraş, două ar putea ră-
mâne miniere, unul se poate axa pe 
prelucrarea şi exploatarea lemnului, al-
tul pe industrie grea etc. 
 3. Proiectul „coPetrila” face fu-
ziunea între sistemele local şi cel global 
şi transformă conceptul de mină a ora-
şului în oraş al minei. 
 4. Proiectul „Undergroud revi-
val” propune o strategie în patru paşi 
de refolosire a bogăţiilor subsolului: e-
cologizare, atragere, dezvoltare, oraşul 

mixt. 
 5 .  Proiectul  “Din cen-
trul  pământului în centrul oraşului” 
prevede conectarea între perimetrul 
fostei mine cu oraşul, în trei etape, în 
funcţie de importanţa clădirilor ce rămân 
şi de necesarul investiţiilor. Vorbim de 
un proiect de reamenajare şi conectare 
a perimetrului cu restul oraşului, dar şi 
cu restul Văii, care ar putea fi realizat în 
decursul a cel putin 20 de ani şi prijn 
care, la final, am avea un parc cultural, 
cu spaţii publice, largi, ofertante, cu pie-
ţe, ori locuri destinate diferitelor activităţi 
de socializare, un perimetru care să în-
globeze şi componenta educaţională, 
dar şi cea industrială, prin crearea unei 
micro-hidrocentrale şi a unei centrale de 
cogenerare. (L.I.) 

Săptămâna naţională a 
Voluntariatului i-a mobilizat şţi 
pe tinerii de la Colegiul  
“Dimitrie Leonida” din Petroşani 

 În ultima perioadă, în Petroşani şi nu numai au avut 
loc o serie de manifestări în care voluntariatul a fost la 
ordinea zilei.  
 O astfel de acţiune s-a desfăşurat zilele trecute şi la 
Colegiul Tehnic “Dimitrie  Leonida” din Petroşani. Elevii cole-
giului, alături de Primăria Petroşani au participat la o acti-
vitate de înfrumuseţare a zonei din jurul şcolii, sărbătorind 
astfel Săptămâna Naţională a Voluntariatului. Acţiunea, 
coordonată la nivel internaţional de Pro Vobis – Centrul Na-
ţional de Resurse pentru Voluntariat, a ajuns la a XII-a ediţie 
şi are drept scop conştientizarea la nivel de comunitate a 
acţiunilor de voluntariat prin implicarea mai ales a tinerilor în 
astfel de acţivităţi.  
 Coordonatorul acţiunii de la Leonida, prof. Paraschiv 
Camelia apreciază că “tinerii sunt foarte receptivi la acest 
gen de proiecte. Se implică cu dăruire în tot ceea ce fac 
pentru că sunt convinşi că împreună pot schimba ceva, chiar 
dacă este vorba despre zonele verzi din jurul şcolii sau din 
oraş. Împreună pot face o lume mai curată şi mai bună, iar 
prin exemplul lor, numărul voluntarilor creşte de la an la an”. 



Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Monica Iacob Ridzi vrea anularea obligativităţii 
de plată a taxei radio-TV 

Deputatul de Valea Jiului Monica Iacob-Ridzi 
a iniţiat împreună cu mai mulţi deputaţi ai PP-DD, un 
proiect de lege referitor la modificarea unor preve-
deri legislative privind regimul de colectare a taxei 
de radio şi televiziune. Documentul a fost depus 
săptămâna trecută la Camera Deputaţilor. 

Iniţiatorii legii consideră că prevederile HG 
977/2003 şi HG978/2003 privind colectarea obliga-
torie a taxei prin intermediul furnizorului de energie 
electrică, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru 
cele juridice, nu mai este de actualitate. Deputatul 
Monica Iacob Ridzi apreciază că atât contextul eco-
nomic şi social actual, cât şi criza de credibilitate şi 
managementul defectuos, cu puternice ingerinţe 
politice, al SRR şi SRTV,  dar şi alte motivaţii obiec-
tive, sunt tot atâtea elemente care susţin propunerea 
iniţiatorilor privind abrogarea textelor de lege care 
prevăd obligativitatea achitării acestui tip de taxe. 

Astfel, în argumentarea necesităţii adoptării 
modificărilor legislative propuse, Monica Iacob-Ridzi 
arată că: 

- Obligativitatea de a achita taxa chiar dacă 
potenţialul beneficiar recepţionează posturile publice 
în urma încheierii unui abonament cu un operator de 
cablu. Astfel, aceştia plătesc dublu taxa radio-TV, 
atât prin factura la curent, cât şi prin contractul 
încheiat cu un distribuitor de programe. 

- Obligativitatea de a achita taxa chiar dacă 
beneficiarul nu a încheiat un contract cu un operator 
de cablu-TV. Utilizarea unui aparat TV cu o antenă 
simplă, de cameră, nu permite recepţionarea tuturor 
canalelor SRTV, ci doar a posturilor TVR 1 şi TVR 2. 
Este inechitabil ca persoana ce poate beneficia doar 
parţial de serviciile SRTV să achite aceeaşi taxă cu 
cea care poate beneficia de emisia tuturor canalelor. 

- Obligativitatea de a achita taxa atât ca 
persoană fizică, cât şi ca persoană juridică, în 
situaţia în care persoana fizică este unic asociat într-
o societate comercială (persoană juridică) care are 
sediul social la aceeaşi adresă cu domiciliul 
acesteia. 

“TVR-ul şi Radioul Public au ajuns 2 
instituţii de stat ale căror pierderi şi datorii se 
încearcă a fi acoperite doar din banii cetăţenilor, 
iar acest lucru nu mai poate continua. Situaţia 

financiară a SRR şi SRTV este o consecinţă a 
managementului defectuos. O profesionalizare a 
activităţii şi o politică de management coerentă 
ar putea reprezenta soluţii mai viabile decât 
impunerea unor taxe cetăţenilor şi aşa împo-
văraţi de numărul prea mare al acestora. Totoda-
tă, apreciez că este injust ca cele două societăţi 
să beneficieze de trei surse de finanţare, res-
pectiv venituri din surse bugetare, venituri din 
contracte de publicitate şi venituri din taxa radio-
TV, în timp ce operatorii particulari reuşesc să fie 
performanţi atât din punct de vedere financiar 
căt şi în ceea ce priveşte cota de piaţă, având ca 
unică sursă de finanţare veniturile realizate din 
difuzarea spoturilor publicitare”, precizează depu-
tatul Monica Iacob-Ridzi. 

Aceasta arată că, mai mult decât atât, pe 
fondul scăderii puterii de cumpărare, dar şi a veni-
turilor reduse pe care le realizează o parte însem-
nată a populaţiei, valoarea taxei este în mod clar 
mult prea ridicată, mai ales pentru un serviciu de 
care o persoană nu doreşte să beneficieze sau care, 
aşa cum arată audienţele, nu mai satisface gusturile 
telespectatorilor sau ale ascultătorilor. 

Iniţiativa legislativă propune abrogarea tex-
telor de lege care prevăd obligativitatea achitării 
acestui tip de taxe, măsură aşteptată cu interes nu 
doar de cei cu venituri scăzute, dar în special de cei 
care văd în taxa radio-TV o măsură inechitabilă, fiind 
obligaţi să achite un serviciu care nu le satisface 
exigenţele şi care, conform Constituţiei, reprezintă 
un drept ce nu poate fi transformat într-o obligaţie. 

Lucian ISPAS 

Majoritatea românilor crede că ţara 
merge într-o direcţie greşită 

 Cei mai multi dintre români - 70% - consideră că în 
România lucrurile merg într-o direcţie greşită, potrivit unui 
sondaj al Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie 
(IRES), realizat în zilele de 14 şi 15 mai şi citat de Agerpres. 
 Potrivit sondajului, la intrebarea "Credeţi că în Ro-
mânia lucrurile merg într-o direcţie bună sau într-o direcţie 
greşită", 70% dintre cei intervievaţi spun că nu, 25% susţin 
că direcţia este bună, 4% nu ştiu, în timp ce 1% nu au 
răspuns. Totodată, mai mult de jumătate dintre români - 
56% - spun că trăiesc mai prost comparativ cu anul 2012, 
30% susţin că la fel, şi doar 14% dintre respondenţi 
apreciază că trăiesc mai bine. Luând ca referinţă anul 2008, 
românii consideră, în proporţie de 68%, că în 2013 trăiesc 
"mai prost", 22% declară că au o viaţă mai bună, 8% spun 
că e la fel şi 2% nu ştiu. 
 Volumul eşantionului IRES a fost de 1.160 de 
persoane, cu vârste pornind de la 18 ani. Chestionarele au 
fost realizate în zilele de 14 şi 15 mai. Eroarea maximă 
tolerată este de +/- 2,9%. (L.I.) 

Dascăplii de la Colegiul “Dimitrie Leonida” 
din Petroşani caută  soluţii pentru 
consilierea şi orientarea elevilor în 
ciontext european 
 La finalul săptămânii trecute, la Cole-
giul Tehnic “Dimitrie Leonida” din Petroşani 
s-a desfăşurat Simpozionul Internaţional cu 
tema “Consilierea şi Orientarea Elevilor în 
Context European”. Ajuns la ediţia a VI-a, 
simpozionul s-a adresat atât cadrelor di-
dactice, cât şi elevilor.  
 Participarea numeroasă la această 
manifestare ne demonstrează că, an de an, 
prestigiul acesteia a crescut proporţional cu 
interesul celor implicaţi în sistemul de în-
văţământ de a găsi soluţii la problemele cu 
care societatea se confruntă zi de zi în o-
rientarea profesională a elevilor. 
 “Finalitatea actului de învăţământ în-
seamnă elevi bine pregătiţi  nu numai pen-
tru absorbţia acestora pe piaţa muncii ci şi 
pentru a face faţă dificultăţilor cu care ne 
întâlnim în lumea secolului XXI. Se prezintă 
în ultimul timp statistici tot mai îngrijoră-
toare privitoare la gradul de adaptabilitate 

al tinerilor în societate, după ce părăsesc 
sistemul de învăţământ. Prin lucrările pre-
zentate încercăm să găsim soluţii pentru ca 
elevii noştrii să dispună de tot sprijinul 
nostru în orientarea profesională, iar noi, 
cadrele didactice să găsim modalităţile 
pertinente de a-i consilia” , a declarat Oana 
Niculescu, director adjunct al Colegiului 
Tehnic “Dimitrie Leonida”. 
 

Luminiţa ANDRONACHE 

21 mai - Hram la  Schitul Straja 

 Praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, pe 
care credincioşii îi sărbătoresc la 21 mai, este şi zi de mare 
sărbătoare pentru schitul Straja din staţiunea cu acelaşi 
nume, care-şi sărbătoreşte hramul. 
 Schitul Straja a fost zidit, cu voia lui Dumnezeu şi prin 
efortul unei familii de oameni drept credincioşi în anul 1999, 
piatra de temelie fiind pusă pe 22 mai, după praznicul Sfin-
ţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Biserica schitului Straja 
este construită din lemn, în formă de navă, pe fundaţie de 
beton. Are o lungime de 10 metri şi o lăţime de 7,5 metri. 
Biserica adăposteşte peste an crucea de lemn pe care, în 
Vinerea patimilor, credincioşii o poartă în  procesiunea celui 
mai lung drum al crucii din lume.  
 Şi în acest an, la hramul de la Schitul Straja, cre-
dincioşii sunt aşteptaţi la slujba oficiată de părintele stareţ 
Dimitrie Ivaşco. (L.A.) 
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