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 Problemele apărute în ultima perioa-
dă în sectorul minier şi termoenergetic din 
Valea Jiului şi lipsa de reacţie a auto-
rităţilor competente în domeniu pentru 
soluţionarea situaţiei de criză au deter-
minat-o pe Monica Iacob Ridzi, deputat de 
Valea Jiului, în Colegiul Petroşani-Petrila-

Aninoasa să iniţieze mai multe demersuri 
parlamentare pentru a atrage atenţia, în 
principal asupra problemelor cu care se 
confruntă minerii din Valea Jiului. 
 În acest sens, a fost depusă la Parla-
ment şi moţiunea de cenzură îndreptată 
împotriva miniştrilor Economiei şi Ener-

giei, intitulată “Scăpaţi mineritul din Valea 
Jiului de norocul rău al conducerii bice-
fale Vosganian-Niţă”.  
 Moţiunea, al cărei text vi-l prezentăm 
integral în această ediţie, este susţinută de 
69 de parlamentari şi va fi dezbătută în 
această săptămână la Parlament. (T.V.) 

Veşti bune de la Vulcan ! 

Proiectul de modernizare al Colegiului Tehnic “Mihai Viteazu” 
a intrat în etapa de evaluare pentru finaţare europeană 

 La finele săptămânii trecute, primarul municipiului 
Vulcan, ing. Gheorghe Ile, s-a aflat la Timişoara pentru 
a susţine în faţa funcţionarilor de la Agenţia de Dez-
voltare V Vest un alt mare proiect de investiţii al muni-
cipalităţii vulcănene, asumat de Gheorghe Ile în faţa 
cetăţenilor. Este vorba despre proiectul care prevede 
modernizarea şi dotarea corespunzătoare, la cele mai 
noi standarde în domeniu, a Colegiului Tehnic “Mihai 
Viteazu”. 
 “Aşa cum am reuşit să finalizăm proiectul pentru 
modernizarea tuturor şcolilor primare şi generale din 
municipiul Vulcan, prin accesarea de fonduri europene 
nerambursabile, tot aşa avem în vedere să modernizăm 
şi să dotăm liceul din Vulcan, astfel încât tot ceea ce 
ţine de infrastructura locală de învăţământ să fie cores-
punzător cu cerinţele europene în materie”, apreciază 
primarul Gheorghe Ile.  

continuare în pag. a 2-a 
 

Luminiţa ANDRONACHE 

Start în proiectul pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere şi pietonale din 
oraşul Uricani 

 Străzile din Uricani vor fi modernizate 
ca la carte. Pentru acest proiect major al 
administraţiei locale de la Uricani, a fost 
aprobată o finanţare totală 11.942.366,01 
lei fără TVA, majoritatea banilor provenind 
din fonduri nerambursabile ale Uniunii 
Europene.  
 Zilele trecute a fist lansată şi licitaţia 
pentru desemnarea antreprenorului general 
care va executa lucrările prevăzute în ca-
drul acestui proiect. “În cazul în care licitaţia 
se va derula fără probleme, şi mă refer aici 
la lipsa unor contestaţii, atunci există şanse 
reale ca, încă din vara acestui an să ne 
putem apuca de treabă, astfel încât şi ora-
şul Uricani să poată avea o infrastructură 
similară celorlalte localităţi din Valea Jiului”, 
spune primarul oraşului Uricani, Dănuţ Bu-
hăescu. (T.V.) 



este o marcă înregistrată a  

Publicaţia 

Afaceri în Valea Jiului 
ISSN 1842-4473 

SC EXCLUSIV MEDIA GROUP SRL 
CUI: RO-13603933; RC: J/20/736/2000 

 Contact: Vulcan, str. Coroeşti nr. 75 
 Telefon: 0254-513.406 
 Fax:       0354-814.018 
 E-mail:exclusivmediagroup@gmail.com 
 Web: www.afacerivj.wordpress.com 

Director-Redactor şef: Tiberiu VINŢAN 
Telefon mobil: 0722-554.809 
Adresa e-mail: tiberiuvintan@yahoo.com 
Blog: www.tiberiuvintan.blogspot.com 

Editor: Luminiţa ANDRONACHE 
Telefon mobil: 0724-020.474 

Contabil şef: Gheorghiţa CAŢAN 
Grupul de presă Exclusiv este membru al: 

Patronatului Presei din România (ROMEDIA) 

Tiparul: TIPOGRAFIA PROD COM TG.JIU 

Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Veşti bune de la Vulcan ! 

Proiectul de modernizare al Colegiului Tehnic “Mihai Viteazu” a 
intrat în etapa de evaluare pentru finaţare europeană 

urmare din pagina 1 
 

 Primarul municipiului Vulcan 
este optimist în ceea ce priveşte 
şansele de implementare a acestui 
proiect. “Am făcut toate corecţiile ne-
cesare la proiectul iniţial, în confor-
mitate cu recomandările specialiş-
tilor şi am nu doar convingerea că 
proiectul nostru va fi selectat, după 
evaluarea finală, în vederea finanţării 
din fonduri europene, de către cei de 
la ADR Vest, dar mai mult, cred că 
încă din vara acestui an vom semna 
şi contractul de finanţare şi chiar ne 
vom apuca de lucru”, ne-a declarat 
primarul Gheorghe Ile.  
 În linii mari, proiectul prevede 
modernizarea clădirii principale şi a 
clădirilor anexă ale Colegiului Tehnic 
“Mihai Viteazu”, modernizarea şi 
echiparea corespunzătoare a sălilor 
de clasă, a laboratoarelor de specia-
litate şi a sălii de sport, precum şi 
prin  modrnizarea şi echiparea atelie-
relor liceului. La finalizarea acestei 
investiţii, elevii care vor urma cursu-

rile Colegiului Tehnic “Mihai Viteazu” 
din Vulcan, vor avea la dispoziţie 
cele mai bune condiţii pentru a-şi de-
săvârşi studiile profesionale şi licea-
le. “Dacă vrem să avem tineri pre-
gătiţi care să asigure o generaţie ca-
pabilă să ducă mai departe dezvol-
tarea şi progresul comunităţii noastre 
locale, atunci noi suntem cei care 

avem datoria de a investi în pregă-
tirea copiilor şi a tinerilor şi, în ceea 
ce mă priveşte, acest lucru ocupă un 
loc fruntaş pe lista mea de priorităţi”, 
a concluzionat Gheorghe Ile, prima-
rul municipiului Vulcan. 
 

Luminiţa ANDRONACHE 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a finalizat 
studiul asupra calităţii vieţii în Regiunea Vest 

 Agenţia pentru Dezvoltare Re-
gională Vest (ADR Vest) a finalizat, 
cu sprijinul Institutului Român pentru 
Evaluare şi Strategie (IRES),  studiul 
asupra calităţii vieţii locuitorilor din 
Regiunea Vest. Studiul a fost realizat 
în cadrul proiectului Creşterea impac-
tului utilizării Fondurilor Structurale 
asupra calităţii vieţii locuitorilor din 
Regiunea Vest finanţat în cadrul 
Programului Operațional de Asistenţă 
Tehnică 2007-2013. Acesta este unul 
dintre cele cinci studii realizate de 
către ADR Vest, cu sprijinul partene-
rilor locali şi regionali implicaţi în pro-
cesul de planificare a dezvoltării re-
gionale, care contribuie la realizarea 
unui Plan de Dezvoltare Regională al 
Regiunii Vest bine fundamentat. De 
asemenea, aceste studii contribuie la 
elaborarea portofoliului de proiecte al 
Regiunii Vest pentru noua perioadă 
de programare în care vor fi disponi-
bile fonduri nerambursabile.  
 “Obiectivul ADR Vest şi al Re-
giunii Vest, spune domnul Sorin Ma-
xim – director general al agenţiei, es-
te acela de a alinia strategia şi planul 
de dezvoltare al Regiunii Vest la stra-
tegia de dezvoltare a Uniunii Euro-
pene – Europa 2020 – ce vizează 
cinci domenii principale: locuri de 
muncă, inovare, educaţie, incluziune 
socială şi climat/energie.” 
 Scopul general al acestui tip de 
studii privind calitatea vieţii este acela 
de a verifica percepţia privind nevoile 
şi sprijinul comunităţilor locale faţă de 
iniţiativele şi proiectele administraţiei, 
fiind utilizate ca instrumente de stimu-
lare a participării cetăţenilor la pro-
cesul luării deciziilor. 
 Studiul realizat de ADR Vest 
este rezultatul unui sondaj de opinie 
făcut pe un eşantion reprezentativ la 
nivel regional, prin chestionarea a 
1845 de persoane cu vârste de 18 
ani și peste, pentru care culegerea 

informaţiilor a avut loc în perioada 23 
octombrie – 8 noiembrie 2012. 
 Indicatorii urmăriţi în cadrul 
studiului au vizat calitatea vieţii din 
perspectiva siguranţei cetăţeanului, a 
mediul social al locuitorilor din Regiu-
nea Vest, a confortului locuinţelor a-
cestora, a infrastructurii locale, a pe-
trecerii timpului liber şi al nivelului de 
cultură, al veniturilor şi al muncii.    
 Studiul prezentat a evidenţiat 
diferențele de percepţie dintre mediul 
urban şi cel rural din punctul de ve-
dere al facilităţilor, al accesului la in-
formaţie, precum şi asemănările din-
tre ele în ceea ce priveşte raportul 
dintre cheltuielile și veniturile dintr-o 
gospodărie. Rezultatele au evidenţiat 
presiunea exercitată de costurile în-
călzirii care au determinat în 41,7% 
din cazuri renunţări la cumpărarea al-
tor produse şi servicii, această po-
vară fiind resimţită pe fondul diminu-
ării subvenţiilor la încălzire. Din punct 
de vedere al veniturilor pe gospo-
dărie, media pentru municipiile reşe-
dinţă de judeţ este mai mare decât 
media celorlalte tipuri de oraşe din 
regiune în ciuda faptului că diferen-
ţele între nivelele de cheltuieli nu sunt 
aşa de mari. Cu toate acestea, per-
cepţia locuitorilor din mediul rural pri-
vind valoarea veniturilor indică faptul 
că 72% dintre aceștia consideră a-
ceastă valoare ca fiind insuficientă 
sau că acoperă doar strictul necesar.   
 La nivel general, studiul arată 
că cel mai mare grad de mulţumire al 
locuitorilor Regiunii Vest – în special 
pentru cei din mediul urban - vizează 
şcolile, utilităţile şi cabinetele medica-
le iar cel mai scăzut grad de mulţu-
mire vizează spitalele, posibilitatea 
găsirii unui loc de muncă şi posibili-
tatea de a deschide o afacere pro-
prie. 
 Indicatorul atractivităţii regio-
nale arată că majoritatea celor in-

tervievaţi (75% din totalul subiecţilor) 
vor rămâne în localitatea proprie şi 
peste 5 ani – media celor mulţumiţi 
de modul în care se dezvoltă Regiu-
nea Vest şi de evoluţia acesteia în 
timp fiind destul de mare. De ase-
menea, 35% dintre locuitorii din me-
diul rural intervievaţi au spus că vor 
rămâne în localitatea proprie și peste 
5 ani. 
 Astfel, partenerii ADR Vest în 
procesul de realizare al studiului au 
afirmat că Regiunea Vest – din 
punctul de vedere al mentalităţii 
locuitorilor săi şi al administraţiei de 
care beneficiază – este axată pe ini-
ţiativă şi pe câştigarea de libertăţi 
fiind  o regiune în care dezvoltarea 
continuă, sustenabilă şi în ritm cu ce-
rinţele Uniunii Europene este posibilă 
ca urmare a existenţei premiselor  
pentru susţinerea unor mecanisme 
de gândire europeană. 
 Studiul asupra calităţii vieţii lo-
cuitorilor din Regiunea Vest, realizat 
în cadrul proiectului Creşterea impac-
tului utilizării Fondurilor Structurale 
asupra calităţii vieţii locuitorilor din 
Regiunea Vest finanţat în cadrul Pro-
gramului Operaţional de Asistenţă 
Tehnică 2007-2013, poate fi descăr-
cat de pe pagina web a ADR Vest – 
www.adrvest.ro - la butonul Planifi-
care 2014-2020. 

ANAF implementează un nou serviciu 
pentru contribuabili: 

“Poşta electronică 
securizată” 

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
(ANAF) demarează în data de 1 iunie a.c. testarea 
unui nou serviciu oferit contribuabililor prin care 
aceştia vor primi “Înştiinţarea privind stingerea 
creanţelor fiscale” prin intermediul "Postei elec-
tronice securizate". Perioada de testare este de 
patru luni, urmand ca ulterior, folosind experienţa 
acumulată, ANAF să armonizeze cadrul legislativ 
în vederea transmiterii şi a altor documente prin 
intermediul acestui serviciu. Până la armonizarea 
cadrului legislativ, se va menţine şi actuala 
emitere a documentelor, în format tipărit. 

 Serviciul “Poşta electronică securizată” 
are drept scop îmbunătăţirea comunicării cu con-
tribuabilii. Se facilitează, pe de-o parte, accesul 
contribuabililor la informaţiile autentice deţinute de 
ANAF, printr-un canal electronic standardizat şi 
securizat şi se elimină, pe de altă parte, costurile 
şi timpul consumate cu imprimarea şi transmiterea 
informaţiei pe suport hârtie.   
 Prin utilizarea “Poştei electronice securizate 
a MFP”, beneficiarii primesc documente structu-
rate şi informaţii protejate de prevederile Codului 
Fiscal sau de prevederi specifice ariei de compe-
tenţă a emitentului, în format electronic, semnate 
digital de către emitent. Astfel, contribuabilii au si-
guranţa că documentul primit este autentic şi pro-
vine de la ANAF. De asemenea, formatul electro-
nic şi standardele utilizate fac posibilă utilizarea 
informaţiilor emise de ANAF, direct de către apli-
caţiile informatice ale contribuabililor, fără inter-
venţie umană, cu grad de securitate şi protecţie a 
datelor maxim. Accesul este asigurat tuturor con-
tribuabililor care dispun de certificat digital cali-
ficat, înrolat la ANAF. 

Lucian ISPAS 

Solicită o oferta personalizată la 0722-554.809 
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Sindicatul “Huila“ solicită intervenţia Primului 
Ministru pentru stoparea importurilor nejustificate 

de huilă de către Complexul Energetic Hunedoara 
 Pentru a preîntâmpina apa-
riţia altor sincope în activitatea su-
cursalelor miniere din cadrul So-
cietăţii Naţionale pentru Închideri 
Miniere Valea Jiului, liderii sindica-
tului reprezentativ al societăţii, Sin-
dicatul “Huila” îşi continuă demer-
surile de sensibilizare a factorilor 
de deciziei de la nivelul Guvernului 
cu privire la situaţia şi perspec-
tivele SNÎMVJ.  
 Săptămâna trecută, preşe-
dintele Sindicatului “Huila”, ing. 
Laszlo Domokos a informat opinia 
publică, în cadrul unei conferinţe 
de presă, că a trimis un document 
oficial în atenţia Premiului Ministru 
al României, Victor Ponta, prin ca-
re i-a solicitat acestuia să dispună 
de urgenţă corpului de control e-
fectuarea unei anchete la Com-
plexul Energetic Hunedoara, cu 
privire la legalitatea şi oportunita-
tea contractului de import de căr-
bune încheiat între 2012-2013 de 
către Complexul Energetic Hune-
doara. Liderul minerilor de la so-
cietatea de închideri miniere din 
Valea Jiului este de părere că 
mangementul defectuos al fostei 
conduceri a Complexului Energetic 

Hunedoara şi-a pus amprenta în 
mod direct pe siguranţa econo-
mică hunbedoreană, acest aspect 
fiind resimţit la cote de maximă 
intensitate de către unităţile mini-
ere ale SNÎMVJ odată cu umple-
rea la maxim a silozutilor de depo-
zitare a producţiei de cărbune la 

EM Paroşeni, fapt care a generat, 
la începutul lunii mai, o criză a 
pieţei de desfacere a producţiei de 
huilă din Valea Jiului.  
 În scrisoarea sa adresată 
premierului Victor Ponta, preşedin-
tele Sindicatului Huila avertizează 
că, din păcate, acest fenomen al 
lipsei pieţei de desfacere se poate 
extinde şi la exploatările miniere 
din cadrul SNH. “Este cât se poate 
de evident faptul că importul masiv 
de cărbune făcut de CEH cu ires-
ponsabiltate indică perspective a-
gravante care pot culmina cu un 
blocaj total al activităţii extractive 
din Valea Jiului”, precizează Do-
mokos Laszlo. Ceea ce este şi mai 
grav şi, tocmai de aceea, implică o 
intervenţie imediată a Primului Mi-
nistru, este în opinia liderului sin-
dical, faptul că importul de huilă 
pare să continue la termocentra-
lele Mintia şi Paroşeni, care au 
stocurile de cărbune deja la capa-
citate maximă şi nu vor mai putea 
suporta alte stocuri, fapt care va 
genera restrângerea sau chiar o-
prirea activităţii la minele din Valea 
Jiului şi trimiterea în şomaj a sa-
lariaţilor. (T.V.) 

Ing. Laszlo Domokos,  
liderul Sindicatului “Huila” 

Festivalului de Artă Populară şi 
Culinară din Ţara Moţilor a ajuns 

la a doua ediţie 

 Pentru al doilea an consecutiv, staţiunea turistică Arieşeni din Munţii 
Apuseni a fost gazdă a unui inedit fesival de artă populară şi culinară, care 
a adus în atenţia turiştilor cele mai frumoase obiceiuri populare, tradiţii 
culinare şi obiective turistice din miraculoasa Ţară a Moţilor.  
 Organizat de acelaşi inimos promotor al turismului local, dl. Ioan 
Mocan, proprietarul elegantului complex turistic “Casa Moţului”, în  par-
teneriat cu Clubul Rotary “Floare de colţ” din Cîmpeni (jud. Alba), festivalul 
din acest an şi-a propus - şi a reuşit pe deplin! - să construiască imaginea 
unei noi “vedete” culinare româneşti: balmoşul moţesc.  
 De altfel, pe toată durata festivalului, care a ajuns la cea de-a doua 
ediţie (după succesul ediţiei de debut din toamna anului trecut), reperele 
viaţii arhaice şi inegalabila zestre culinară a Ţării Moţilor au fost “vedetele” 
unui eveniment de succes, pentru care organizatorii merită pe deplin 
sincere felicitări. 
 În ediţia viitoare a publicaţiei noastre vă vom prezenta un amplu 
fotoreportaj de la acest eveniment, care constituie un exemplu despre cum 
trebuie promovată o regiune cu valenţe turistice deosebite, cum este şi 
acest colţ de Rai al României numit “Ţara Moţilor”. De asemenea, acest 

eveniment va 
constitui subiec-
tul central al edi-
ţiei mai-iunie al 
revistei de tu-
rism “Zona alpi-
nă” (nr. 47), ca-
re va apărea în 
curând pe piaţă. 
 

Luminiţa 
ANDRONACHE 

 Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a primit la finalul săptămânii tre-
cute vizita unei delegaţii germane. Delegaţia din Landul Bavaria a ales să viziteze municipiul 
Petroşani pentru a întări relaţiile stabilite în 2008, când un grup de patruzeci de elevi ai Şcolii 
Generale “I.G. Duca” a vizitat zona lor. Coordonatorul delegaţiei a fost domnul Manfred 
Helmert, iar în componenţa acesteia s-au aflat primarul oraşului Ofterschwang, Alois Ried, şi 
mai mulţi oameni de afaceri. 
 În cadrul întrevederii, s-a discutat despre turismul din cele două regiuni. Primarul Ti-
beriu Iacob-Ridzi a vorbit despre stadiul în care se află Domeniul Schiabil din Masivul Pa-
râng şi a cerut specificaţii despre modul în care se desfăşoară turismul în oraşul Ofter-
schwang. La finalul vizitei, primarul Alois Ried a ţinut o prezentare legată de turismul din ora-
şul său, a fost vizionat un film realizat în urma vizitei elevilor petroşăneni din 2008, iar elevii 
de la Şcoala Generală “I.G. Duca” i-au încântat pe oaspeţi cu un spectacol folcloric. (N.T.) 

Schimb de experienţă educaţional Petroşani-Ofterschwang 
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 Moţiunea simplă iniţiată de deputatul de Valea Jiului Monica Iacob-Ridzi şi susţinută de 69 de parlamentari 
ai Opoziţiei, poate avea drept consecinţă demiterea din funcţie a miniştrilor Economiei, Varujan Vosganian, 
respectiv al Energie, Constantin Niţă. Moţiunea prezintă situaţia dramatică a industriei miniere din Valea Jiului şi 
acuză dezinteresul miniştrilor de resort faţă de problemele grave cu care se confruntă mineritul din Valea Jiului. 
 Vă prezentăm, în cele ce urmează, integral, textul moţiunii intitulate: “Scăpaţi mineritul din Valea Jiului de 
norocul rău al conducerii bicefale Vosganmian-Niţă.” 

Stimaţi membrii ai  
Cabinetului Victor Ponta, 
Doamnelor şi domnilor parlamentari, 
 
 În rândul bravilor mineri din Valea 
Jiului circulă o vorbă, a cărei valoare es-
te pentru aceşti oameni bravi mai presus 
decât orice. Ei, minerii, exclamă atunci 
când îşi fac unii altora promisiuni, "un 
om, o vorbă!", iar această sintagmă în-
seamnă pentru orice om cinstit, dar mai 
ales pentru minerii Văii Jiului, dacă nu li-
teră de lege, atunci în mod categoric un 
cuvânt de onoare ce se cere a fi res-
pectat cu stricteţe.  
 Atunci când oamenii politici care 
compun actuala guvernare, mai cu sea-
mă cei care sunt astăzi miniştrii respon-
sabilizaţi de industria energetică a Ro-
mâniei, au venit în Valea Jiului, în cam-
panie electorală, pentru a le cere votul 
lor de încredere, aceştia le-au promis 
minerilor, sub cuvânt de onoare, că vor 
avea grijă ca mineritul din această zonă 
a ţării nu doar să continue, dar să cu-
noască şi o dezvoltare pe baze econo-
mice susţinute de stat.  
 Dincolo de frumoase cuvinte, ceea 
ce constatăm astăzi referitor la acest su-
biect este că intenţiile guvernanţilor noş-
tri nu mai seamănă deloc cu promisiunile 
făcute, sub cuvânt de onoare, minerilor 
din Valea Jiului, ca de altfel tuturor ro-
mânilor, cu doar câteva luni în urmă. Si-
tuaţia prezentă în care se regăseşte as-
tăzi industria energetică românească es-
te o dovadă vie a incapacităţii conducerii 
bicefale a Ministerului Economiei şi a ce-
lui al Energiei.  
 Sub conducerea miniştrilor Varu-
jan Vosganian şi Constantin Niţă, Siste-
mul Energetic Naţional trece prin cea mai 
gravă criză pe care a cunoscut-o Româ-
nia de-a lungul întregii sale istorii. Iar 
onor ministrul Economiei, Varujan Vos-
ganian şi cel al Energiei, Constantin Niţă,  
se dovedesc a fi incapabili să de a face 
faţă acestei provocări economice. Statis-
ticile au demonstrat în mod categoric că, 
în perioada Sărbătorilor Pascale din a-
cest an, în România consumul de ener-
gie a atins cea mai scăzută cotă din is-
torie, fapt care a condus la înregistrarea 
unei crize de supraproducţie, ale cărei 
consecinţe sunt extrem de grave, atât în 
plan economic, dar mai ales în plan so-
cial, pentru ţara noastră.  
 Orice ţară cu o conducere respon-
sabilă caută să-şi asigure nu doar inde-
pendenţa energetică, ci şi pârghiile nece-
sare pentru a-şi valorifica la maximum 

resursele naturale şi potenţialul energetic 
cu care a înzestrat-o bunul Dumnezeu. 
România şi cei care o guvernează astăzi, 
se dovedesc însă partizani ai unei alte 
politici, în care incompetenţa sau diver-
sele interese de moment sunt mai presus 
de interesul naţional, de interesul cetăţe-
nilor români.  
 
Stimaţi colegi, 
 
 Incapacitatea responsabililor de 
bunul mers al Sistemului Energetic Na-
ţional a făcut posibil ca, într-un moment 
de cumpănă al acestuia, soarta a sute de 
mii de oameni şi viitorul acestora să fie 
pusă sub semnul întrebării. Ne referim, 
punctual, la situaţia din Valea Jiului. 
Aceasta era denumită, odinioară, drept 
“cel mai mare bazin carbonifer al Româ-
niei”. Unii o prezentau chiar, mai plastic, 
drept “Valea aurului negru” sau “El 
Dorado al României”. Astăzi, Valea Jiului 
a ajuns, datorită incapacităţii Ministerului 
Economiei, “cel mai mare bazin al 
disperării”. Sau, dacă doriţi o exprimare 
mai plastică, o adevărată “Vale a Plân-
gerii”.  
 Dincolo de frumoasele prezentări 
ale perspectivelor industriei miniere şi 
termoenergetice pe care domnii miniştri 
le fac la posturile de televiziune, dincolo 
chiar de dezbaterile pe această temă la 
nivelul şedinţelor din Guvern şi din 
CSAT, chiar dincolo de actele normative 
emise, de ochii lumii (fără posibilitatea 
concretă de punere în aplicare a aces-
tora), realitatea în ceea ce priveşte situa-
ţia industriei termoenergetice româneşti 
e cea pe care o trăiesc acum oamenii din 
Valea Jiului. 
 Domnul ministru Constantin Niţă, 
însărcinat în mod special de Cabinetul 
Ponta pentru a soluţiona problemele in-
dustriei energetice din România declară, 
cu nonşalanţă la televizor că nu există 
nici un fel de probleme legate de funcţio-
narea Complexului Energetic Hunedoa-
ra, ignorând faptul că, exact în ziua în 
care făcea aceste declaraţii, la mina Pa-
roşeni din Valea Jiului, câteva sute de 
mineri luaseră deja decizia disperată de 
se autobloca în subteran.  
 În realitate, în ultima perioadă de 
timp, în ciuda tablourilor economice op-
timiste prezentate de domnul ministru 
Niţă şi domnul ministru Vosganian, situa-
ţia de la exploatările miniere din Valea 
Jiului a devenit dramatică şi periclitează, 
pe de o parte, situaţia oamenilor din a-
cest bazin monoindustrial al ţării şi, pe de 

altă parte, siguranţa economică naţio-
nală. 
 Toate aceste lucruri par să nu mai 
figureze însă, în acest moment, pe agen-
da domnilor miniştrii Vorganian şi Niţă. 
Aceştia uită că dincolo de promisiunile 
asumate în faţa oamenilor din Valea Ji-
ului, Guvernul României şi-a asumat câ-
teva obligaţii clare în faţa întregii ţări şi a 
întregii comunităţi europene, legate de 
subiectul managementului industriei e-
nergetice. Pentru a reîmprospăta memo-
ria domnilor miniştri, dar şi pentru a vă 
prezenta tabloul corect al perspectivelor 
industriei termoenergetice româneşti, vă 
aducem în atenţie câteva informaţii: 
  1. Termocentralele Mintia şi Paroşeni 
au fost  proiectate  pentru a funcţiona  pe 
baza huilei extrase în Valea Jiului şi au o 
putere instalata cumulată  de 1435 MWh 
reprezentând  puncte strategice în Siste-
mul Energetic Naţional. 
2. Pentru a viabiliza sectorul minier de 
extracţie a huilei energetice, Guvernul a 
decis la sfarsitul anului 2011 reorgani-
zarea fostei Companii Naţionale a Huilei 
din Valea Jiului în două societăţi de stat: 
Societatea Naţională a Huilei SA Petro-
şani (avâmd 5128 salariaţi) şi, respectiv 
Societatea Naţională pentru Închideri Mi-
niere din Valea Jiului SA Petroşani (a-
vând 2420 salariaţi). Prima înglobează 
unităţile miniere din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului considerate drept viabile (Lu-
peni, Vulcan, Livezeni şi Lonea) precum 
şi Preparaţia Coroeşti, S.S.M., Aparatul 
de Conducere, în timp ce a doua socie-
tate cuprinde trei unităţi miniere din Va-
lea Jiului considerate neviabile (Uricani, 
Paroşeni, Petrila) şi care urmează a fi în-
chise până în anul 2018, potrivit Direc-
tivei 787 din 2010.  
 Pentru a viabiliza sectorul termo-
energetic, Guvernul a decis, pe de o par-
te, divizarea fostei companii Termoelec-
trica şi, pe de altă parte, fuziunea Cen-
tralelor termoelectrice Mintia Deva şi Pa-
roşeni Vulcan, constituind Complexul E-
nergetic Hunedoara (având 1960 sala-
riaţi). 
 Potrivit calendarului de acţiuni a-
sumat de Guvernul României, Societatea 
Naţională a Huilei urmează să fuzioneze, 
prin absorbţie, cu CEH, termenul final 
preconizat pentru realizarea acestei fu-
ziuni fiind luna mai 2013. 
 Potrivit notificării făcute de statul 
român către Comisia Europeană, Socie-
tatea Naţională pentru Închiderea Mine-
lor Valea Jiului SA Petroşani, a asumat 
un Program de Închidere a exploatărilor 

miniere neviabile până la finele anului 
2018, în baza Directivei 787, accesând 
pentru acestea şi un program de ajutor 
de stat pentru subvenţionarea activităţii 
şi aplicarea unor măsuri aferente imple-
mentării Programului de Închidere. 
 
Doamnelor şi domnilor, 
 
 Dincolo de aceste măsuri obiective 
pentru repunerea în mişcare a industriei 
miniere şi termoenergetice, ceea ce se 
întâmplă în acest important segment al 
sectorului energetic naţional, sub guver-
narea domnilor miniştri Vosganian şi 
Niţă, aduce mai degrabă cu fapte care ar 
putea fi catalogate drept subminarea e-
conomiei naţionale şi nicidecum salvarea 
economiei naţionale.  
 În acest context, vă aducem la 
cunoştinţă problemele existente la nivelul 
Vaii Jiului, dar şi soluţii pentru  rezol-
varea acestora. 
 Spre exemplu, încă din primele zi-
le ale guvernării, la foarte puţin timp du-
pă ce, în campania electorală pentru ale-
gerile parlamentare, le-au vorbit oame-
nilor din Valea Jiului despre importanţa 
strategică a huilei de Valea Jiului, subal-
ternii domnului ministru Constantin Niţă 
autorizau achiziţia unei cantităţi de 
300.000 de tone de huilă din import pen-
tru termocentrala Mintia Deva. Importul 
masiv de cărbune făcut de CEH la finele 
anului 2012 a creat un stoc inutil de căr-
bune care, în luna mai 2013, odată cu 
scăderea vânzării de energie în piaţă de 
către CEH, a generat practic imposibi-
litatea de a mai prelua cărbunele produs 
la minele din Valea Jiului. În faţa unei 
astfel de situaţii, conducerea CEH invocă 
o serie de criterii economice, forţând 
practic cele două societăţi miniere să 
vândă cărbunele la un preţ subevaluat cu 
aproape 30% faţă de preţul reglementat 
stabilit şi avizat de Guvern.  
 Guvernul României, are obligatia 
să solicite conducerilor SNIMVJ şi CEH 
respectarea  notificării C.E. a programu-
lui integrat al acesteia, în aşa fel încât  
31 decembrie 2018 să  fie data la care 
cele trei exploatări miniere, să fie închise  
în condiţii optime de siguranţă  şi pro-
tecţie socială a salariaţilor.  
 SNH S.A. Petroşani a fost infiin-
ţată în baza OUG 119/2011 şi funcţio-
nează începând cu 1 ianuarie  2013. 
 
 

 continuare în pag. a 5-a 
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Moţiunea simplă: 

urmare din pag. a 4-a 
 
 Preţul de cost al gigacaloriei depă-
şeste cu mult preţul de vânzare în con-
diţiile în care această societate nu mai 
beneficiază de ajutor de stat. Preţul de 
vânzare al gigacaloriei agreat de CEH  
este de 69 de lei pe gigacalorie, şi nu 
trebuie lăsat neamintit faptul  că la nivelul 
socităţii au fost, dar nu mai sunt  luate 
măsuri de eficientizare. Relevant în acest 
sens fiind următoarele: 
- anul 2009 - 113,53 lei preţ de cost pe 
gigacalorie; 
- anul - 2010 – 103,53 lei preţ de cost pe 
gigacalorie; 
- anul 2011 - 92,53 lei preţ de cost pe 
gigacalorie; 
- anul 2012 - 105.62 lei preţ de cost pe 
gigacalorie. 
 Nu mai punem la socoteală faptul 
că, într-o analiză absolut obiectivă asu-
pra contractelor de natură economică 
dintre societăţile miniere din Valea Jiului 
şi Complexul Energetic Hunedoara, Cur-
tea de Conturi a României a constatat, 
într-un raport dat publicităţii la finele a-
nului trecut, că societăţile miniere vând 
cărbunele sub preţul de cost către termo-
centralele beneficiare, calificând acest lu-
cru drept… infracţiune. 
 Ca soluţie nu se  prevede decât 
urgentarea fuziunii dintre  SNH şi CEH şi 
aprobarea de către ANRE a unui preţ  la 
cantitatea de energie  regelementată prin 
HG 138/2013 care să asigure acoperirea 

preţului de cost al MWh produs, utilizând 
cărbune la preţul gigacaloriei  sus amintit 
şi  implementarea  de urgenţă  a unui 
program  de eficientizare  a activităţii cu 
termen 01.07.2015 întocmit de un mana-
gement profesionist, fără implicaţii po-
litice. 
 Este vitală pentru Valea Jiului asi-
gurarea resurselor  financiare, fie pentru 
retehnologizarea minelor  şi a două gru-
puri  energetice de la Mintia, fie pentru 
retehnololgizarea minelor  şi construirea 
unui grup nou la Paroşeni de minim 250 
MWh. Prin retehnologizarea grupurilor de 
la Mintia, se asigură  apa caldă şi încăl-
zirea localităţilor limitrofe, precum şi pro-
ducerea de energie electrică într-un 
punct  strategic pentru  Sistemul Ener-
getic Naţional şi nu va genera  somaj în 
această zonă. Prin construirea unui grup 
nou  la Paroşeni se asigura posibilitatea 
termoficării Văii Jiului, eliminării costurilor 
transportului cărbunelui pe calea ferată şi 

generarea de minim 500 locuri de muncă 
în condiţiile în care până la finele anului  
2018 în Valea Jiului se vor pierde apro-
ximativ 3000 locuri de muncă. 
 Protecţia socială a salariaţilor nu 
este garantată, întrucât aproximativ 22-
26% dintre aceştia nu vor îndeplini con-
diţiile de pensionare la data efectivă  de 
închidere a minelor.Ca soluţie, Guvernul 
României poate, fie să includă SNIMVJ 
în cadru CEH, întrucat această societate 
nu generează pierderi beneficiind de aju-
tor de stat, în acest fel salariaţii putând a-
şi desfăşura activitatea  până la îndepli-
nirea condiţiilor de pensionare. O altă so-
luţie o reprezintă aprobarea  unui pro-
gram special de protectie socială al sa-
lariaţilor care nu vor indeplini condiţii de 
pensie, prin pensionarea anticipată a a-
cestora  având în vedere faptul că Valea 
Jiului este o zonă monoindustirală, iar 
crearea de noi locuri de muncă este doar 
o promisiune neonorată marca USL. 
 
Stimaţi colegi, 
 
 În faţa tuturor acestor realităţi şi în 
faţa incapacităţii de a gestiona, în mod 
eficient şi responsabil, problemele Siste-
mului Energetic Naţional, avem cu toţii 
obligaţia să intervenim, până când lu-
crurile nu vor degenera spre un dezno-
dământ catastrofal pentru întreaga eco-
nomie a acestei ţări şi pentru siguranţa 
noastră energetică. 
 Dacă domnii miniştri Varujan Vos-

ganian şi Constantin Niţă ar fi oameni de 
onoare, la fel cum sunt minerii cu soarta 
cărora par să se joace “de-a Baba Oar-
ba”, în faţa realităţilor pe care vi le-am 
prezentat ar face gestul de onoare al 
demisiei din funcţie.  
 Indiferent însă de decizia domniilor 
lor, ca parlamentari, ca oameni politici 
responsabili, avem datoria de a stopa 
această situaţie catastrofală în care se 
află industria termoenergetică româneas-
că, economia ţării în general, prin de-
miterea miniştrilor incompetenţi Varujan 
Vosganian şi Constantin Niţă.  
 Dacă minerii au bunul obieci de a-
şi spune unii altora “noroc bun” la 
intrarea în şut, şi noi vă spunem, stimaţi 
colegi că, atunci când vine vorba despre 
o chestiune atât de importantă cum este 
soarta Sistemului Energetic Naţional, 
norocul, bun sau rău, şi-l mai face ro-
mânul şi cu mâna lui. În mâinile dum-
neavoastră se află, astăzi, nu doar no-
rocul economiei ţării, ci obligaţia pe care 
o aveţi cu toţii în faţa celor care v-au dat 
votul şi încrederea lor, de a le aduce 
vestea norocului bun. Acest lucru în-
seamnă acum un vot pentru demiterea 
domnului ministru Varujan Vosganian, un 
vot pentru demiterea domnului ministru 
Constantin Niţă. Pentru că au adus în 
economia ţării norocul rău, prin incom-
petenţă şi nepăsare, această moţiune 
trebuie să primească votul dumnea-
voastră şi cei doi miniştri trebuie să 
plece. 

 “Dacă minerii au bunul obieci de a-şi spune unii altora “noroc bun” la 
intrarea în şut, atunci când vine vorba despre o chestiune atât de importantă 
cum este soarta Sistemului Energetic Naţional, norocul, bun sau rău, şi-l mai 
face românul şi cu mâna lui. În mâinile dumneavoastră, al parlamentarilor 
ţării se află, astăzi, nu doar norocul economiei ţării, ci obligaţia pe care o 
aveţi cu toţii în faţa celor care v-au dat votul şi încrederea lor, de a le aduce 
vestea norocului bun. Acest lucru înseamnă acum un vot pentru demiterea 
domnului ministru Varujan Vosganian, un vot pentru demiterea domnului 
ministru Constantin Niţă. Pentru că au adus în economia ţării norocul rău, 
prin incompetenţă şi nepăsare, această moţiune trebuie să primească votul 
dumneavoastră şi cei doi miniştri trebuie să plece.” 

Au semnat moţiunea parlamentari ai PP-DD şi PD-L, după cum urmează: 
 Deputaţi PP-DD:  
 Anghel Gabriela-Lola, Blăjuţ Viorel-Ionel, Blănariu Valentin, Burlacu 
Ştefan, Caloianu Mario-Ernest, Chebac Eugen, Ciobanu Liliana, Ciuhodaru 
Tudor, Codîrlă Liviu, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Dalca Ştefan-Petru, Dea-
conu Mihai, Diaconu Adrian-Nicolae, Dumitru Ioana-Jenica,  Fenechiu Cătă-
lin-Daniel, Grecea Maria, Iacob-Ridzi Monica Maria, Mihai Aurelian, Mincă 
Liliana, Mocioi Niculina, Moisii Constantin, Murgu Neagu, Niculescu Dumitru, 
Nistor Mărioara, Oajdea Daniel Vasile, Puşcaş Iacob, Rotaru Răzvan, Sefer 
Cristian-George, Smarandache Miron-Alexandru, Tănase Răzvan-Ionuţ. 
 Deputaţi PD-L: 
 Anastase Roberta Alma, Ardeleanu Sanda-Maria, Bălan Ioan, Bog-
dănici Camelia-Margareta, Canacheu Costică, Culeţu Dănuţ, Dascălu Con-
stantin, Geantă Florian Daniel, Gheorghe Tinel, Gudu Vasile, Gunia Dragoş-
Ionel, Gurzău Adrian, Ialomiţeanu Gheorghe, Ionescu George, Laza-Matiuţa 
Liviu, Luvanovici Mircea, Man Mircea, Movilă Petru, Muntean Mircia, Nazare 
Alexandru, Paleologu Theodor, Paul Maria-Andreea, Popescu Dan-Cristian, 
Popoviciu Alin Augustin, Preda Cezar-Florin, Rădulescu Romeo, Roman 
Cristian-Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Schelean Valeria-Diana, 
Stoica Ştefan-Bucur, Teodorescu Cătălin-Florin, Toader Mircea-Nicu, Turcan 
Raluca, Udrea Elena Gabriela, Udrişte Gheorghe, Vizitiu Sergiu-Constantin, 
Vladu Iulian. 
 Deputaţi fără apartenenţă la un grup parlamentar: 
 Bucur Constantin-Alin, Popa Radu Mihai 



Afaceri în Valea Jiului - REPORTAJ 

 Se spune că “inima” României 
bate în Ţara Moţilor, pe frumoasa 
vale a Arieşului, un alt ţinut rupt din 
Rai cu care Dumnezeu a binecuvân-
tat ţara noastră. Am pornit, pentru a 
descoperi aceste locuri pline de le-
gende şi frumuseţi, trecând din ju-
deţul Hunedoara în Alba, prin trecă-
toarea Detunatelor, de la Brad la 
Abrud şi de aici, mai departe, prin 
Câmpeni, spre Albac şi Vidra, locul 
de unde şi-au ridicat glasul martirii 
români Horea şi Iancu. 
 În “ţara aurului” minunile naturii 
ţi se dezvăluie în toată splendoarea 
lor, strălucind parcă la fel ca nease-
muita bogăţie a subsolului. Chiar şi 
imensa haldă de steril auriefer de 
lângă Abrud are un farmec impresio-
nant, aducând, prin formele sale, cu 
dunele de nisip fin din deşertul Sa-
hara. Dar adevăratul spectacol al na-
turii, ţi se arată după ce ieşi din Câm-
peni şi până la “tânăra” staţiune turis-
tică Arieşeni, de-a lungul celor mai 
bine de 100 de kilometri prin “Ţara 
de Piatră”, atât de frumos descrisă 
de Geo Bogza. 
 Trecerea prin satele moţilor, 
care păstrează încă naturaleţea şi 
frumuseţea vieţii de la ţară, este o 
experienţă de-a dreptul încântătoare. 
Oameni aşezaţi, harnici şi primitori, 
moţii din “Ţara de Piatră” sunt şi 
astăzi, indiferent de vârstă, oameni 
de neclintit. Nimeni de pe aici nu ar 
da, pentru nimic în lume, viaţa grea 
de la ţară, pe cea de la oraş. Când-
va, cum scrie Geo Bogza, stăpâni-
rea a încercat să-i mute la câmpie, în 
Banat. Oamenii au fugit însă înapoi 
în munţi, între Detunatele lor, şi ni-
meni nu i-a mai putut clinti de acolo. 
De atunci se spune că moţii sunt cei 
mai încăpăţânaţi dintre români. 
 Pe valea Arieşului, de la Câm-
peni la Vârfurile şi de la Vidra la Gi-
lău, în “Ţara Moţilor”, minunile naturii 
ţi se dezvăluie, impresionante, la tot 
pasul. De la majestuoasele creste 
ale Apusenilor,  cu crengile verzi ale 
brazilor şi până la impresionantele 
cascade şi peşteri de gheaţă. Aici, la 
mai puţin de 10 kilometri de centrul 
comunei Gârda de Sus, se află peş-
tera Scărişoara, singurul loc din ţara 
noastră unde gheaţa nu se topeşte 

niciodată. Peştera Scărişoara este 
prima cavernă declarată monument 
al naturii din România. Nici nu e de 
mirare dacă avem în vedere că, pe o 
suprafaţă de 200 de hectare, a-
ceastă peşteră adăposteşte cel mai 
mare depozit de gheaţă fosilă din 
ţară (75.000 mc), care conservă o 
informaţie paleoclimatică cu o ve-
chime de peste 450.000 de ani, ofe-
rind chiar şi turistului neavizat un 
spectacol al naturii desebit de im-
presionant.  
 Tot aici, în imina Apusenilor, se 
află câteva chei săpate de apele 
“tăioase” între crestele munţilor, a 
căror frumuseţe nu poate fi redată 
nici de cel mai performant obiectiv al 
camerei foto: Cheile Ponorului, 
Cheile Galbenei, Cheile Ordăncuţii. 
Şi tot aici se află unicele peisaje ale 
cascadelor Vârciorogului, Patrahăi-
teştilor sau Pişoaiei. 
 Drumul naţional de la Gârda 
(jud. Alba) spre Vârfurile (jud. Bihor), 
trece printr-una dintre cele mai fru-
moase staţiuni turistice montane din 
ţara noastră: Arieşeni. Situată în a-
propierea semeţelor vârfuri muntoa-
se ale Apusenilor - Curcubata Mare, 
Curcubata Mică, Piatra Grăitoare, 
Găina, Ţapul şi Călineasa - staţiunea 
turistică Arie-eni a cunoscut, în ultimii 
ani, o dezvoltare spectaculoasă. 
Pensiuni moderne, dar cu o arhitec-
tură specifică locurilor arhaice din 
Ţara Moţilor şi cu o bucătărie arde-
lenească inegalabilă, în care prepa-
ratele din vânat proaspăt au un loc 
aparte, iar pălinca de prune este “vi-
tamina” care aţâţă la maxim pofta de 
mâncare a turistului scoborât de pe 
crestele munţilor sau, iarna, de pe 
pârtie, sunt tot atâtea ingrediente 
care fac din acest loc un ţinut pe ca-
re, dacă l-ai cunoscut o dată, nu ai 
cum să-ţi înfrângi pornirea de a-l 
revedea, din ce în ce mai des, în 
orice anotimp. Pentru că pe valea 
Arieşului, fiecare anotimp are de 
oferit câte ceva.  
 În Ţara Moţilor, mai mult ca 
orişiunde, România este la ea acasă. 
Aici, fiece casă are arborat, la loc de 
cinste, drapelul naţional. Aşa cum 
aici, nu-i om care să nu rostească, 
cu nedisimulată mândrie, cuvântul 

“român”. N-ai cum să nu te simţi 
mândru când vorbeşti cu un moţ des-
pre ce înseamnă să fii român. Îţi va 
vorbi, negreşit, despre Iancu cel Ma-
re şi te va întreba dacă ai fost acasă 
la Crăişorul Munţilor. Pentru că, pen-
tru arieşeni, cum le mai place moţilor 
de pe Valea Arieşului să-şi zică, locul 
în care se află casa memorială a pa-
triotului paşoptist (în comuna Avram 
Iancu, fostă Vidra) este, fără altă dis-
cuţie, “acasă la Marele Iancu”. Casa 
Crăişorului Munţilor este, de altfel, 
prima casă de la intrarea în comuna 
Avram Iancu, dinspre Câmpeni. Nu e 
o casă de boier, cu toate că, se ştie, 
Iancu nu a fost un om sărac. Ea ilus-
trează însă, cât se poate de clar, mo-
dul firesc, modest, în care înţeleg 
moţii să trăiască, indiferent de 
condiţia lor socială. Aici se găsesc, 
în cămăruţa de sub impresionantul 
acoperiş tipic moţesc, ţuguiat, aco-
perit cu şindrile de lemn, câteva din 
obiectele personale ale celui care a 
fost conducătorul revoluţiei de la 
1848 în Transilvania (tunul, săbiile, 
fluierele şi armele). Tot aici se gă-
seşte originalul “Testament al Iancu-
lui”, un document care exprimă în 
doar câteva cuvinte, dragostea de 
neam şi ţară care a făcut ca acest 
moţ din Vidra apuseană să devină 
cel mai important simbol al români-
lor: “Ultima mea voinţă ! Unicul Dor 
al vieţii mele e să-mi văd Naţiunea 
mea fericită, pentru care şi după pu-
teri am şi lucrat până acuma, durere 
fără mult succes, ba tocmai acuma 

cu întristare văd că speran-ţele mele 
şi jertfa adusă, se prefac în nimică. 
Nu ştiu câte zile mai pot avea; un fel 
de presimţire pare că mi-ar spune că 
viitorul este nesigur. Voesc dară şi 
hotărât dispun ca, după moartea 
mea, toată averea mea mişcătoare şi 
nemişcătoare să treacă în folosul 
Naţiunii, pentru ajutor la înfiinţarea 
unei academii de drepturi, tare cre-
zând că luptătorii cu arma legii vor 
putea scoate drepturile Naţiunii me-
le ! Avram Iancu”. 
 De sus, de pe crestele mun-
ţilor, dincolo de  izvoarele Arieşului, 
şoseaua coboară, şerpuind prin pă-
durea de foioase, spre satele moţilor 
din Hunedoara. Iar traseul te duce, 
inevitabil, la Ţebea. Acolo unde, de 
lângă mormântul lui Iancu, de sub 
gorunul secular, sentimentul de a fi 
român devine unul de o mândrie 
aparte. Aşa încât îţi vine să strigi, cât 
să se audă-n Detunatele Apusenilor: 
“Noi suntem români/ Noi suntem aici 
pe veci stăpâni !”  
 Dacă vă mai îndoiţi că senti-
mentul de a fi român, de a fi patriot, 
de a fi naţionalist în cel mai frumos 
înţeles al termenului este unul de-
păşit, unul fără folos, unul ruşinos, 
faceţi-vă drum pentru a trece, fie şi 
pentru o zi, prin Ţara Moţilor. Acolo 
unde oamenii şi locurile, deopotrivă 
minunate, vă vor face să redescopriţi 
bucuria şi mândria de a fi români. 
Zău că merită ! Pe cuvânt de... moţ ! 
 

Tiberiu VINŢAN 



Afaceri în Valea Jiului - ACTUALITATE 

Cremă de frişcă 
cu frăguţe 

 Se apropie sezonul delicioaselor fragi din care 
se pot prepara multe dulciuri fine. Pe lângă spuma 
clasică cu fragi, am întâlnit o reţetă de o fineţe 
deosebită atât ca textură cât şi gust. 
 Pentru început se pune să dea în clocot un 
amestec de 5 dl smântână lichidă pentru frişcă (este 
foarte bună smântâna pentru frişcă de la Dorna), 100 
grame zahăr şi un baton de vanilie tăiat pe lungime. 
Se ia rapid de pe foc şi se amestecă cu 3 foi de 
gelatină muiate în prealabil în apă rece. După ce s-a 
topit gelatina, amestecul se strecoară printro sită 
deasă şi se toarnă întro formă de chec. Frăguţele, 
spălate delicat şi scurse de apă, se presară în crema 
obţinută. Se introduce tava la rece în frigider pentru cel 
puţin 3 ore. Înainte de servire, se cufundă rapid tava în 
apă fierbinte şi se răstoarnă pe un platou. Se ornează 
cu un sos de fragi obţinut din 50 grame fragi pasate cu 
o lingură miere. 
 La această reţetă se pot folosi cu succes şi alte 
fructe de pădure parfumate, recomandată în mod 
deosebit fiind zmeura.  
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. 

 
Nedeia băbenilor, un alt eveniment de excepţie în Valea Jiului 
 Hotărât lucru, primarul Vulca-
nului şi-a propus să redea nedeilor 
momârlăneşti ale Vulcanului tradiţia 
fermecătoarelor sărbători populare 
de odinioară. 
 După succesul nedeii de Ru-
salii de la Paroşeni, duminică a ve-
nit rândul unei alte importante co-
munităţi rurale din municipiul Vul-
can, Dealu Babii, să trăiască atmos-
fera de sărbătoare a nedeii. Băbe-
nii, aşa cum sunt cunoscuţi îndeob-
şte momârlanii din satul tradiţional 
de la Dealu Babii, s-au gătit de săr-
bătoare şi s-au adunat în număr 
foarte mare la biserica din sat, unde 

preotul Zgârcea Mănăsuc a oficiat 
slujba de duminică. După rugăciu-
ne, în alai de sărbătoare, cu cai şi 
căruţe gătite de sărbătoare, sătenii 
s-au adunat în faţa căminului cultu-
ral din Dealu Babii unde s-a încins o 
petrecere pe cinste, cu muzică şi 
jocuri populare momârlăneşti “ca la 
carte”. Atmosfera a fost întreţinută 
de primarul municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile, care a fost amfitrion 
al nedeii din acest an dar şi de for-
maţiile invitate să facă spectacol. 
Au concertat, bucurându-se de a-
plauzele numerosului public ansam-
blul folcloric “Doruleţ” coordonat de 

înv. Doina Bughe; ansamblul “Flori 
de munte” coordonat de prof. Au-
rora Istratie, formaţia “Parâng 
Style”, grupul “Glasuri de argint” co-
ordonat de prof. Felicia Frigea, gru-
pul Vocal “Veselia” al Colegiului 
Tehnic “Mihai Viteazu” şi grupul 
“Ambasadorii Prieteniei”.  
 Întrucât ediţia prezentă a pu-
blicaţiei noastre a fost trimisă la ti-
par duminică la prânz, cu un amplu 
fotoreportaj de la acest eveniment 
vom reveni în ediţia de săptămâna 
viitoare.  
 

Luminiţa ANDRONACHE 

“Arena Educaţiei” şi-a deschis porţile, în premieră la Petroşani 
 Primul târg de oferte educaţionale organizat sub 
genericul “Arena Educaţiei” a prilejuit, săptămâna tre-
cută, tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi 
universitar din Valea Jiului, dar şi altor unităţi de învăţă-
mânt liceal şi universitar din ţară, oportunitatea de a-şi 
prezenta oferta şcolară pentru anul de învăţământ 
2013-2014 împreună cu cele mai importante note de 
atracţie menite să câştiga opţiunea tinerilor de a urma 
cursurile unui Colegiu preuniversitar din Valea Jiului, 
respectiv cursurile Universităţii din Petroşani.  
 Organizat în eleganta sală de marmură a Primă-
riei Municipiului Petroşani, evenimentul a constituit o 
adevărată competiţie între unităţile de învăţământ din 
Valea Jiului, fiecare încercând să impresioneze şi, în 
mare măsură, reuşind pe deplin acest lucru. Dincolo de 
spectacol, dincolo de oferte publicitare bine ticluite, 
principalul argument în alegerea uneia sau alteia dintre 
unităţile şcolare de către elevi şi părinţi rămâme oferta 
educaţională propusă de fiecare structură educativă în 
parte. Vom încerca şi noi să contribuim la promovarea 
ofertei educaţionale propuse de unităţi de învăţământ 

liceal şi universitar din Valea Jiului. Începem astăzi, 
prin a vă prezenta oferta educaţională a celui mai mare 
Colegiu din Valea Jiului, Colegiul Tehnic “Dimitrie 
Leonida”. 

Luminiţa ANDRONACHE 

 Ca în fiecare an, Colegiul  
Tehnic “Dimitrie Leonida” Petrosani 
are o ofertă educaţională variată, 
pentru orice vârstă şi preferinţe, 
având toate formele de şcolarizare: 
Liceu zi, Liceu seral, A 2-a şansă, 
Şcoală postliceală şi Şcoală de 
maistri. 
 
LICEU ZI: 
Clasele de liceu, curs de zi se 
adresează în primul rând 
absolvenţilor de clasa a VIII-a, unde 
sunt oferite specializările: 
- Coafor stilist, cu engleză intensivă; 
- Tehnician proiectant CAD; 
- Tehnician în instalaţii electrice; 
- Tehnician construcţii şi lucrări 
publice; 
- Tehnician în industrie textilă; 
 
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ: 
Durata învăŢământului profesional 
este de 2 ani şi este organizat după 
clasa a IX-a, ca parte a pregătirii 
prin învăţământul liceal, filiera 
tehnologică. Pe toată durata 
şcolarizării, elevii şcolii profesionale 
vor primi o bursă de 200 Lei/ lună. 
În acest an calificările propuse sunt: 
- Mecanic auto; 
- Costrucţii şi lucrări publice; 
- Confecţioner produse textile. 
 
LICEU SERAL: 
Clasele de liceu curs seral, se 
adresează tuturor celor peste 18 
ani, care din diverse motive nu au 
continuat studiile, având locuri în 

clasele IX – XIII, astfel: 
• Clasa a IX-a  
- Tehnician proiectant CAD; 
- Tehnician mecanic întreţinere şi 
reparaţii. 
• Clasa a X-a 
- Tehnician operator tehnică de 
calcul; 
- Tehnician în instalaţii electrice. 
• Clasa a XI-a 
- Tehnician în electromecanică; 
- Tehnician mecanic întreţinere şi 
reparaţii. 
• Clasa a XII-a rută progresivă, 

pentru absolvenţii de 10 
clase, 10 clase şi 
profesională sau şcoală 
profesională: 

- Tehnician proiectant CAD; 
- Tehnician în instalaţii electrice; 
- Tehnician mecanic întreţinere şi 
reparaţii. 
 Pentru clasele de seral – cu 
excepţia claselor a IX-a – se 
impune susţinerea unui examen de 
diferenţe, pentru care se va afişa 
programa şi data susţinerii, la sediul 
şcolii. 
 
O alternativă pentru „ratarea” 
BAC-ului. 
Şcolile de maiştri şi postliceale din 
acest an, oferă o şansă celor care 
nu trec examenul de BAC, dar şi a 
celor norocoşi, dacă doresc o 
specializare adaptată cerinţelor de 
pe  piaţa muncii. 
Aprobate de la buget avem 

specializările: 
- Maistru electrician staţii şi reţele; 
- Maistru mecanic. 
Şcoala posticeală în specializările: 
- Tehnician laborant pentru protecţia 
mediului; 
- Tehnician echipamente de calcul. 
Cu plată, există specializările: 
- Maistru construcţii civile, 
industriale şi agricole; 
- Maistru mecanic întreţinere şi 
reparaţii utilaje şi instalaţii din 
industria lemnului 
- Tehnician diagnostic auto; 
- Administrator reţele locale şi de 
comunicaţii. 
Şcoala de maiştri, în domeniul 
Mine, Petrol şi Gaze este unică în 
ţară şi are specializările:  
- Maistru electromecanic minier şi  
- Maistru miner. 
 
 Programul a 2-a şansă se a-
dresează celor care doresc comple-
tarea studiilor din învăţământul pri-
mar şi gimnazial, respectiv ciclul in-
ferior al liceului, cu calificare în do-
meniul construcţiilor şi lucrări publi-
ce şi în domeniul mecanic. 
 
Dacă doriţi informaţii detaliate 
despre oferta educaţională de la 
Colegiul  Tehnic “Dimitrie 
Leonida” Petrosani, situat în 
Strada 22 Decembrie, Nr. 6 puteţi 
să le obţineţi direct de la sediul 
liceului sau prin telefon la 
0254.542.482. 
 

Oferta şcolară a Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” Petroşani 

Vând autoturism Peugeot 405 break, în 
stare perfectă de funcționare. An fabricație 
1996, motor 1.6 cmc, aer condiționat, 
servofrână, servodirecţie, înmatriculată în 
România în anul 2008, puțin rulată în țară. 
Preț ușor negociabil, de la 1.790 Euro. 
Relații la telefon 0728.680.278 



Afaceri în Valea Jiului - EVENIMENT 

Petroşaniul sărbătoreşte în week-end  
“Zilele municipiului Petroşani” 

Programul Zilelor Municipiului Petroşani 
Ediţia a XII-a 

30 mai – 2 iunie 2013 
 
Joi, 30.05.2013 
Ora 10.00 
Tenis de câmp 
Locaţie: Clubul Jiul (Stadionul Jiul) 
Ora 13.00 
Concursuri distractive pentru copii 
(role, trasee cu lingura, desene pe 
asfalt.)  
Locaţie: Centru Civic – Piaţa Victoriei 
Ora 14.00 
Spectacole de teatru desfăşurate sub 
egida Festivalului de teatru „Festivalul 
Vostru, al Adolescenţilor!”, ediţia a I-a 
Locaţie: Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu” 
Ora 15.00 
Şah 
Locaţie: Clubul Pensionarilor - Cartier 
Aeroport  
Ora 16.00 
Premierea participanţilor la Festivalul 
de teatru „Festivalul Vostru, al 
Adolescenţilor!” ediţia a I-a 
Locaţie: Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu” 
 
Vineri, 31 mai 2013 
Ora 10.00 
Concurs de ecologizare şi orientare 
turistică în colaborare cu Asociaţia 
Petro Aqua 
Locaţie: Zona de Agrement Brădet 

Ora 10.00 
Concurs de trotinete, biciclete, triciclete 
şi role 
Locaţie: Centru Civic – Piaţa Victoriei  
Ora 13.00 
Premierea participanţilor la Concursul 
de ecologizare şi orientare turistică 
Locaţie: Sala de Marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani 
Ora 14.00 
Tenis de masă  
Locaţie: Baza Sportivă a Colegiului 
Tehnic ,,Dimitrie Leonida” (Fostul Cămin, 
în spatele sălii de sport) 
Ora 15.00 
Aniversarea a 60 ani de existenţă a 
Detaşamentului de Pompieri 
Petroşani 
Locaţie: Sala de Marmură a Primăriei 
Petroşani 
Ora 16.00 
Table    
Locaţie: Casa de Cultură a Sindicatelor 
Petroșani ,,Ion Dulămiţă’’ 
Ora 17.00 
Deschiderea oficială a Zilelor 
Municipiului Petroşani, ediţia a XII-a. 
Se vor acorda distincţii:  medalia Pro 
Urbe, înmânarea de plachete aniversare 
reprezentanţilor oraşelor înfrăţite; 
premierea elevilor şi sportivilor 
câştigători ai unor olimpiade, concursuri 
şi competiții naţionale şi internaţionale. 
Momente artistice  

Locaţie: Sala de Marmură a Primăriei 
municipiului Petroşani 
Ora 17.00 
Spectacol folcloric în aer liber, susţinut 
de solişti vocali şi formaţii locale şi din 
ţară: trupe/artişti de la Casa de Cultură a 
Studenţilor Petroşani, Vlad Teodosiu, 
Cornel Todea, Elena Merişoreanu, 
Claudia Ionas, Petrică Irimică Miulescu şi 
Grupul instrumental „Armenis”, Ionuţ 
Dolănescu şi Angela Rusu. 
Locaţie: zona Teatrul Dramatic „I.D. 
Sîrbu” 
Ora 17.00 
Cros   
Locaţie: Stadionul „Ştiinţa Petroşani” al 
Universităţii Petroşani 
Ora 19.00 
Inaugurarea expoziţiei permanente 
dedicate realizării Coloanei Infinitului 
Locaţie: Muzeul 
Mineritului 
 
Sâmbătă, 1 iunie 
2013 
Ora 11.00  
Parada costumelor 
de carnaval, în 
colaborare cu artiştii 
de Teatrul Dramatic 
I.D. Sîrbu. Participă 
preşcolari de la 
grădiniţe din 
municipiu şi elevii de 

cls. 0 - 6 de la instituţiile de învăţământ 
din Petroşani. 
Traseu: zona Primăria municipiului 
Petroşani– Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu” 
Spectacol, susţinut de copii şi artiştii de 
la Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu” 
Locaţie: Centru civic, zona Teatrul 
Dramatic „I.D.Sîrbu” 
Ora 14.00 - 17.00 
Tir cu arcul (sunt invitaţi toţi iubitorii 
acestui sport) 
Locaţie: Centru civic, zona Teatrul 
Dramatic „I.D. Sîrbu” 
Ora 16.00 
Cupa Văii Jiului la Taekwando 
Locaţie: Sala de Sport a Şcolii 
Gimnaziale „I.G. Duca” (fosta Şcoală Nr. 
5) - str. Oituz 
Ora 17.45 
Fotbal (se desfăşoară în perioada 24 
mai – 1 iunie 2013) 
Locaţie: terenul de sport al Şcolii 
Gimnaziale „I.G.Duca” - sediul nou 
Ora 18.00 
Concert de muzică uşoară, în aer liber, 
susţinut de solişti vocali şi formaţii locale 
şi din ţară: trupe/artişti de la Casa de 
Cultură a Studenţilor Petroşani, 
Harmony, Silvy, Anda Adam, Hara şi 
C.R.B.L. 
Foc de artificii 
Locaţie: zona Teatrul Dramatic „I.D. 
Sîrbu” 
 
Duminică, 2 iunie 2013 
Ora 10.00 
Premierea sportivilor participanţi la 
concursurile sportive organizate cu 
ocazia Zilelor Municipiului Petroşani  
Locaţie: Sala de Marmură a Primăriei  
Ora 10.00  
Spectacol de teatru pentru copii „Mary 
Poppins”, cu intrarea liberă 
Locaţie : Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu” 

Municipiul Petroşani se va afla, la sfârşitul săptămânii 
viitoare, în sărbătoare. A XII-a ediţie a Zilelor Municipiului 
Petroşani va debuta oficial vineri, 31 mai 2013, cu o festivitate 
în cadrul căreia se vor acorda distincţii şi plachete celor mai 
meritorii dintre cetăţenii municipiului, precum şi reprezen-
tanţilor oraşelor înfrăţite. Pe parcursul celor trei zile, vor mai 
avea loc competiţii sportive, concursuri pentru copii, dar şi 
două spectacole de anvergură. 

În seara de vineri, pe scena din centrul municipiului 
Petroşani vor urca artiştii de muzică populară Vlad Teodosiu, 
Cornel Todea, Elena Merişoreanu, Claudia Ionas, Petrică 
Irimică Miulescu şi Grupul instrumental „Armenis”, Ionuţ 
Dolănescu şi Angela Rusu. Sâmbătă, tonurile vor fi schimbate 
şi va fi seara muzicii uşoare. În faţa publicului petroşănean 
vor evolua artişti şi trupe ale Casei de Cultură a Studenţilor 
Petroşani, trupele Harmony şi Hara, precum şi artiştii Silvy, 
Anda Adam şi C.R.B.L.  

“Zilele Municipiului Petroşani sunt sărbătoarea 
comunităţii noastre. Este momentul în care ne cinstim 
valorile, ne bucurăm de succesele copiilor noştri şi 
petrecem împreună cu nume mari ale muzicii populare şi 
uşoare româneşti. Vă invit pe toţi cetăţenii municipiului 

Petroşani, precum şi pe ceilalţi locuitori ai Văii Jiului, să 
petrecem împreună!”, a declarat primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob-Ridzi. 

 
Nicu TAŞCĂ 

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 emisiune realizată de  
 TIBERIU VINŢAN 
la Televiziunea Parâng 
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