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Cu Cornel Pintea, de 
la “Ziua Fericirii”  

la o zi fericită 

Detalii în pag.  a 9-a 

scrie din nou istorie, la Petroşani 
Temerarul sportiv 

Avram Iancu din 
Petroşani vrea să 

traverseze înot 
Canalul Mânecii Detalii în pag.  a 10-a 

Detalii în pag.  a 6-a 

Peste 4 milioane 
de lei pentru  
redeschiderea 
ambulatoriului 
medical de la 
Uricani 
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COSTEL AVRAM 
Preşedinte PNL Petrila 
 
Pentru că, într-o societate “fără moral şi 
fără principii”, a reuşit să demonstreze 
că mai există şi oameni de omenie; 
Pentru că a reuşit să transpună în faptă 
sensul proverbului “prietenul la nevoie 
de cunoaşte”, implicându-se în mod 
voluntar, ca intervenient în procesul 
dintre ANI şi Mircea Ioan Moloţ; 
Pentru calitatea de a fi om de omenie şi 
prieten de nădejde, dar şi pentru încă 
multe alte motive, considerăm că 
premiantul acestei săptămâni merită să 
fie Costel Avram, liderul liberalilor din 
Valea Jiului.   

Codurile IBAN aferente conturilor în care pot fi 
plătite contribuţiile  de asigurări sociale de 

sănătate datorate de persoanele care realizează 
venituri  din cedarea folosinţei bunurilor 

Florian ŞERBAN 
 
Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Timişoara prin 
Activitatea  de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică face 
cunoscut contribuabililor 
persoane fizice,  că urmare a 
prevederilor Cap.III, art. 47, pct.5 
din O.U.G. nr. 88/2013  “privind 
adoptarea unor măsuri  
fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente 
convenite cu organismele 
internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative”, în Clasificaţia 
veniturilor bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate,  a fost introdus 
subcapitolul: “Contribuţii 
individuale datorate de 
persoanele care realizează 
venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor” cod 21.05.23.  

  
Codurile IBAN aferente conturilor 
în care pot fi plătite Contribuţiile 
de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele care 
realizează venituri din  cedarea 
folosinţei bunurilor (venituri din 
închirieri) deschise la trezoreriile 
din judeţul  Hunedoara sunt: 
Trezoreria Deva:    
RO10TREZ36626A212300XXXX                 
Trezoreria Petroşani:          
RO54TREZ36826A212300XXXX
Trezoreria Orăştie:  
RO98TREZ37026A212300XXXX
Trezoreria Hunedoara:       
RO32TREZ36726A212300XXXX 
Trezoreria Brad: 
RO76TREZ36926A212300XXXX 
Trezoreria Hateg:   
RO23TREZ37126A212300XXXX 
 
Codurile IBAN  pot fi accesate la 
adresa: www.anaf.ro/Asistenta 
contribuabili/Coduri IBAN 2014 

Costel Avram poate fi salvatorul 
funcţiei lui Mircea Ioan Moloţ în 
procesul cu ANI  
Tiberiu VINŢAN 
 
O vorbă înţeleaptă spune că 
“prietenul la nevoie se  
cunoaşte”. Fără îndoială,  
sensul adevărat al acestui 
proverb nu-i este străin nici lui 
Costel Avram, liderul  
liberalilor din Valea Jiului.  
 
Cu toate că “pe surse” multe 
voci acreditau idea că Avram 
se pregăteşte să-i “sufle” 
prietenului său Ioan Mircea 
Moloţ scaunul de preşdinte al 
Consiliului judeţean  
Hunedoara, cursul  
evenimentelor par să  
dovedească exact contrariul.  
Calculele pe care cei care-l 
vedeau ca şi demis pe Mircea 
Ioan Moloţ din funcţia de  
preşedinte al Consiliului  
judeţean Hunedoara după  
termenul de judecată din 19 
martie, fixat de ÎCCJ în  
procesul acestuia cu Agenţia 
Naţională de Integritate au 
fost date peste cap tocmai de 
intervenţia lui Costel Avram. 
Acesta a depus la instanţa de 
judecată, chiar în dimineaţa 
zilei de 19 martie, o cerere de 
intervenţie în acest proces, 
cerere aprobată de instanţa 
de judecată. 
 
De ce vrea Costel Avram să 
intervină în procesul pe care 
ANI i l-a intentat lui Mircea 
Ioan Moloţ ? Dincolo de faptul 
că Mircea Ioan Moloţ îi este 
bun prieten, Avram consideră 
că în evaluarea acestui caz 
Agenţia Naţională de  
Integritate cel puţin s-a pripit, 
dacă nu cumva a greşit în  
totalitate. Costel Avram  
explică lucrurile astfel: “ANI îl 
acuză pe domnul preşedinte 
Moloţ de faptul că în perioada 
septembrie 2008-ianuarie 
2009 a făcut parte din  
Adunarea generală a  
Acţionarilor de la Societatea 
de Drumuri Judeţene, 
ocupând în acelaşi timp şi o 
funcţie de conducere în  
Consiliul judeţean Hunedoara.  
Pentru acest motiv, ANI 
spune că domnul preşedinte 

Moloţ trebuie să fie demis din 
funcţia de preşedinte al  
Consiliului judeţean  
Hunedoara şi să nu mai aibă 
dreptul, timp de 3 ani, să  
candideze pentru acest post. 
Interesant este că, în  
perioada respectivă, şi eu dar 
şi domnul Ioan Rus de la PSD 
ne aflam în exact aceeaşi 
situaţie ca domnul Moloţ, în 
calitatea noastră de  
vicepreşedinţi ai CJH şi de 
membrii ai AGA de la 
DRUPO. Şi mai interesant 
este faptul că deşi situaţia 
mea a fost de două ori 
evaluată de ANI, eu nu am 
fost declarat incompatibil, în 
timp ce în cazul domnului Rus 
nici măcar nu a fost deschisă 
procedura de verificare a  
incompatibilităţii. Iată de ce, 
nu doar pentru că sunt prieten 
şi coleg de partid cu domnul 
Moloţ, ci pentru că asistăm la 
o situaţie în care ANI măsoară 
cu jumătăţi de măsură, am 
cerut să fiu intervenient în 
procesul de la ÎCCJ, pentru că 
judecătorii trebuie să  
cunoască exact situaţia  
înainte de a lua o decizie în 
acest caz.” 
 
Costel Avram va fi audiat în 
cadrul procesului dintre ANI şi 
Mircea Ioan Moloţ, la termenul 
fixat pentru 30 aprilie 2014, în 
calitate de martor. El este 
convins că depoziţia sa va fi 
în măsură să conducă la o 
decizie corectă, prin care şi 
Mircea Ioan Moloţ să fie  
achitat în acest caz de  
acuzaţiile aduse de ANI.  

IMPORTANT ! 
 

Următorul număr al publicaţiei 
AFACERI ÎN VALEA JIULUI va apărea 

pe piaţă miercuri 2 aprilie 2014. 
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Autorităţile locale fac front comun împotriva deciziei CNADNR de a bloca 
circulaţia în Defileul Jiului, dar cetăţenii  direct afectaţi încă sunt  
corigenţi la capitolul solidaritate 
Tiberiu VINŢAN 
 
Perspectiva ca circulaţia în  
Defileul Jiului să fie blocată timp 
de 6 zile pe săptămână, în  
următoarele cel puţin 3 luni de 
zile, pentru continuarea  
lucrărilor de modernizare a DN 
66 A, a determinat  
reprezentanţii comunităţii locale 
din Valea Jiului să abordeze 
chestiunea cu o firească  
îngrijorare, dar şi cu o necesară 
atitudine menită să atragă  
atenţia reprezentanţilor  
Companiei Naţionale de  
Drumuri şi Autostrăzi din 
România că o astfel de măsură 
este una absolut neinspirată. 
 
În acest sens, primarii tuturor 
localităţilor din Valea Jiului s-au 
întâlnit, în urmă cu o  
săptămână, la iniţiativa edilului 
de la Petroşani Tiberiu Iacob 
Ridzi, pentru a căuta, împreună, 
o soluţie de abordare a acestei 
probleme. “Am convenit  
împreună să luăm o atitudine 
faţă de decizia unilaterală a  
celor de la CNADNR, care au 
luat decizia de a închide  
circulaţia rutieră prin Defileul 
Jiului, fără ca măcar noi, cei 
care-I reprezentăm pe cetăţenii 
din Valea Jiului, să fim consulaţi 
în această chestiune care  
afectează grav pe foarte mulţi 
dintre cei mai bine de 130.000 
de cetăţeni ai Văii Jiului”, a  
declarat Tiberiu Iacob Ridzi,  
primarul municipiului Petroşani.  
 
Toţi primarii Văii Jiului sunt de 
acord că închiderea circulaţiei 
pe Defileul Jiului timp de 6 zile 
riscă nu doar să izoleze Valea 
Jiului, ci să creeze grave  
disfuncţionalităţi în derularea 
unor importante activităţi  
comerciale şi de natură socială 
din regiune. Spre exemplu,  
primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile a declarat că 
“întreaga activitate economică şi 
socială din Valea Jiului va fi grav 
afectată de închiderea circulaţiei 
spre sudul ţării. Oamenii din 
Valea Jiului rămân izolaţi faţă de 
restul ţării. Considerăm că  
programul se poate face astfel 

încât să avem şi noi accesul  
către Bucureşti, pentru marfă, 
pentru tot ceea ce este nevoie. 
Dacă răspunsul nu va fi  
favorabil, noi vom insista până 
când se înţelege de fapt cât de 
important este Defileul pentru 
Valea Jiului.” 
 
La rândul său, primarul oraşului 
Aninoasa, Nicolae Dunca  
apreciază că ”această decizie 
afectează toată populaţia Văii 
Jiului. Cetăţenii sunt nemulţumiţi 
de această măsură şi am luat 
decvizia de a acţiona împreună, 
toţi primarii Văii Jiului pentru a 
convinge compania de drumuri 
să ia o altă măsură, favorabilă 
Văii Jiului.” 
 
Chiar şi cei mai arigi susţinători 
din Valea Jiului ai PSD, partid 
care şi-a asumat investiţia  
reabilitării DN 66 Petroşani -  
Tg. Jiu, sunt de accord că, în 
această problemă,  
reprezentanţii puterii întrec 
măsura. “Este nevoie ca Defileul 
să fie terminat, dar trebuie să 
fim puţin şi rezonabili cu  
cetăţenii noştri. Consider că în 
acest moment, cineva vrea să 
ne închidă de tot, ne lipseşte pur 
şi simplu un dig undeva pe  
Defileu să dăm drumul la Barajul 
de la Valea de Peşti şi terminăm 
astfel cu Valea Jiului. Nu se 
poate aşa ceva !” a declarat 
ironic primarul municipiului  
Lupeni, Cornel Resmeriţă.  
 
Reprezentanţii autorităţilor  
publice locale din Valea Jiului au 
întocmit o notă de protest pe 
care au anexat-o unei adrese 
oficiale remise, încă de la  
începutul săptămânii trecute 
CNDNR, prin care solicită  
adoptarea unui program de  
restricţii de circulaţie ceva mai 
relaxat, similar celui de anul  
trecut, când circulaţia prin  
Defileu a fost închisă doar în 
zilele de marţi, miercuri şi joi, 
între orele 10,00 şi 18,00. 
Demersul reprezentanţilor 
autorităţilor locale din Valea  
Jiului este susţinut şi de  
Instituţia Prefectului judeţului 
Hunedoara care a emis  

constructorului de la DN 66 un 
accord de principiu pentru 
execuţia lucrărilor care să  
implice restricţii de circulaţie 
doar pe timp de 3 zile pe  
săptămână.  
 
Dincolo de demersul oficial al 
liderilor administraţiilor locale din 
Valea Jiului, consilierul judeţean 
Adrian David a iniţiat la rândul 
său, pe de o parte un demers 
oficial prin intermediul  
Consiliului judeţean Hunedoara 
privind reducerea perioadei de 
restricţionare a traficului în  
Defilul Jiului la doar 3 zile pe 
săptămână şi, pe de altă parte, 
printr-un demers public realizat 
în acelaşi scop, în mediul  
on-line. Astfel, prin intermediul 
sitului de specialitate 
“petiţiionline.ro”, Adrian David a 
iniţiat o campanie publică de 
strângere de semnături pentru 
susţinerea unei petiţii care 
vizează această temă. 
“Cetăţenii Văii Jiului protestează 
față de această măsură 
abuzivă deoarece extinderea 
orarului restricţiilor ar afecta atât 
traficul de călători, cât şi cel 
comercial. Defileul este  
principala rută a mărfurilor spre 
Vale, iar folosirea rutei  
alternative pentru transportul 
comercial, pe Valea Oltului 
(întrucât Transalpina nu este 
deschisă traficului greu), ar 
putea determina inclusiv o 
creştere locală a preţurilor. 
Transportatorii ar trebui să  

parcurgă astfel circa 200 de km 
în plus, ceea ce va suplimenta 
costurile, iar locuitorii Văii sunt 
cei ce vor resimți acest fapt. Îi 
invităm pe toţi cei care se simt 
nedreptăţiţi de abuzul CNADNR 
să semneze această petiţie, 
scopul nostru fiind de a  
determina instituția să revină 
asupra deciziei şi să nu izoleze 
Valea Jiului de restul ţării !” 
Până în prezent însă, doar 544 
de cetăţeni au subscris acestui 
demers public, fapt care poate 
însemna că fie o bună parte a 
cetăţenilor Văii Jiului nu se simt 
afectaţi de impunera acestor 
restricţii, fie au decis să lase  
rezolvarea acestei probleme 
doar pe seama reprezentanţilor 
aleşi ai comunităţii locale.  

Cert este că, urmare a tuturor 
acestor demersuri oficiale făcute 
de autorităţile locale din Valea 
Jiului, CNADNR a decis 
amânarea cu o săptămână a 
măsurii de închidere a traficului 
rutier pe Defileul Jiului. 
Reprezentanţii Companiei au 
anunţat însă că vor aplica  
efectiv aceste restricţii începând 
de luni, 24 martie. Dacă  
programul stabilit iniţial nu va fi 
modificat atunci Defileul Jiului va 
fi închis în fiecare zi, de luni 
până sâmbătă, în intervalul oral 
6,00-12,00 şi 14,00-22,00. Iar 
restricţiile urmează a fi 
menţinute cel puţin până la data 
de 15 iunie 2014.  
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Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Ziariştii Văii Jiului au pus pixul deoparte şi, de Ziua Jandarmeriei 
Românie, s-au întrecut cu pistolul 

Tiberiu VINŢAN 
 
În întâmpinarea Zilei 
Jandarmeriei Românie, 
jurnaliştii din Vale Jiului au fost 
invitaţi de către jandrmii 
hunedoreni la o competiţie de tir 
cu pistolul. Evenimentul a avut 
loc la poligonul de trageri din 
Petroşani, unde reporterii, 
redactorii şi directorii de ziare şi 
posturi de radio şi televiziune  
s-au aliniat la linia de tragere, au 
ţintit bine (mă rog, uni mai bine, 
alţii mai puţin !) şi au tras. 
 
La numărătoarea găurilor din 
“ţinta piept nr. 1”, jandamii au 
concluzionat că, la nivel 
individual cea mai bună 
pistolară dintre jurnalistele Văii 
Jiului este Ana Toader (reporter 
Kapital TV), în timp ce maiorul 
în rezervă Claudiu Moldovan 

rămâne, fireşte, cel mai bun 
pistolar dintre jurnaliştii Văii 
Jiului. Pe podiumul competiţiei 
au mai urcat şi Angella 
Dumitraşcu (publicaţia “Valea 
Jiului”, locul II la proba destinată 
jurnalistelor) şi Monika Kiss (TV 
Parîng, locul III la aceeaşi 
probă), respectiv Cornel Pintea 
(televiziunea hd.365.ro şi Grupul 
Exclusiv Media - locul II la proba 
destinată jurnaliştilor) şi Andrei 

Vlad (publicaţia “Valea Jiului”, 
locul III la aceeaşi probă). 
 
În schimb, la proba pe echipe, 
chiar şi fără prezenţa, din motive 
medicale, a subsemnatului (sau 
poate tocmai de aceea !) echipa 
hd.365.ro şi Exclusiv Media, 
formată din Ilie şi Cornel Pintea 
s-a dovedit a fi şi la tir, am putea 
spune la fel ca şi în profesia de 
bază, cea mai bună.  
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Georgiana Irimia 
 
În perioada 14-16 Martie 2014 a 
avut loc Întâlnirea Regională 
IMPACT IDEEA, Sud-Vest, 
organizată de Fundaţia Noi 
Orizonturi și susținută financiar 
de Romanian-American 
Foundation. Evenimentul, 
primul de acest gen din regiune, 
s-a desfășurat la cabana ”La 
Moşu” din Staţiunea turistică 
Straja şi a a avut ca participanți 
peste 50 de lideri şi membri din 
16 cluburi de inițiativă 
comunitară pentru tineret 
IMPACT, din judeţele 
Hunedoara, Mehedinţi şi Dolj. 
 
La deschiderea evenimentului 
au participat reprezentaţi de 
seamă ai comunităților locale, 
care au susținut de-a lungul 
timpului Programul IMPACT: 
domnul Dana Bates – 
fondatorul Fundației Noi 
Orizonturi, domnul Mircea Moloţ 
– preşedinte al Consiliului 

Judeţean Hunedoara, doamna 
Nicoleta Demeter – director al 
Şcolii Europene I.G. Duca 
Petroşani, domnul Dicu 
Constantin – patronul firmel SC 
Diacom SRL, domnul Aydin 
Onuk – patronul firmei SC 
Eceba SRL, domnul Cornel 
Lungan - viceprimar al 
Municipiului Lupeni. Acești 
invitaţi au ţinut un discurs 
motivaţional pentru tinerii 
beneficiari ai Programului 
IMPACT. 
 
Începând cu a doua zi a 
activităţilor, membrii IMPACT 
(elevi de gimnaziu şi de liceu), 
alături de liderii lor (profesori 
care îi îndrumă în acţiunile de 
voluntariat IMPACT) au avut 
ocazia să ia parte la activităţi de 
muncă în echipă cu ajutorul 
cărora au descoperit cum pot să 
îşi îmbunătățească 
comunicarea, vizibilitatea sau 
strângerea de resurse în cadrul 
cluburilor din care provin, cum 

pot să crească calitatea 
proiectelor pe care le 
implementează în comunitate 
sau cum pot folosi mai eficient 
instrumentele IMPACT. 
Participanţii au avut ocazia să 
îşi împărtășească din realizările 
şi provocările lor, precum şi să 
găsească împreună soluţii care 
să îi ajute să depăşească 
obstacolele întâmpinate. Nu au 
lipsit activităţile distractive 
precum Carnavalul IMPACT 
sau Vânătoarea de comori. 

Tinerii şi acţiunile lor de 
IMPACT în Valea Jiului 

Vulcanul sub imperiul curăţeniei generale 

Lucian ISPAS 
 
Odată cu primele semne ale 
primăverii, la Vulcan autorităţile 
locale au dat startul activităţilor 
specifice de gospodărie a 
domeniului public. 
 
Sute de oameni de la ajutorul 
social şi angajaţi ai societăţii 

locale de gospodărie Pregoterm 
s-au aflat în ultimele săptămâni 
în oraş, acţionând sistematic şi 
cu simţ de răspundere pentru 
îndepărtarea deşeurilor, pentru 
curăţarea străzilor şi a 
drumurilor publice de nisip, dar 
şi pentru curăţarea spaţiilor 
verzi, toaletarea pomilor şi 
curăţarea rigolelor de pe 

marginea drumurilor publice. 
 
În paralel, angajaţii Pregoterm 
au încedut campania de 
plantare de flori în punctele 
principale de vizibilitate. 
 
“Toate aceste activităţi, pe care 
noi le desfăşurăm în mod 
permanent la Vulcan, au o 
semnficaţie mai aprate la 
început de primăvară, când 
cosmetizarea şi înfrumuseţarea 
oraşului necesită o atenţie ceva 
mai aparte decât în restul 
timpului. Eu sunt foarte mulţumit 
de faptul că avem oameni 
responsabili, atât în echipele de 
la ajutorul social cât şi în rândul 
muncitorilor de la sopcietatea 
de gospodărie a Consiliului 
local, oameni cu ajutorul cărora 
reuşim să facem aceste lucrări 
de care ne bucurăm cu toţii”, 
apreciază primarul municipiului 
Vulcan, ing. Gheorghe Ile. 
 
Acesta spune că, odată cu 
venirea primăverii, vor fi reluate 

şi lucrările de infrastructură, în 
primul rând în zona centrului 
vechi, unde pentru acest an 
este programată finalizarea unei 
noi etape din modernizarea 
căilor de acces rutier şi pietonal, 
dar şi amenajarea de noi locuri 
de parcare pentru autoturismele 
cetăţenilor care locuiesc în zona 
respectivă. “Vor mai fi şi alte 
lucrări de acest fel în anul 2014 
la Vulcan, pentru că ne dorim 
să transformăm, desigur în 
limita posibilităţilor pe care şi 
bugetul local le poate acoperi, 
toate zonele Vulcanului, astfel 
încât infrastructura de calitate, 
curăţenia şi aspectul fiecărui 
cartier din municipiul Vulcan să 
fie o chestiune la ordinea zilei”, 
este de părere edilul şef al 
Vulcanului.  
 
În egală măsură, acesta 
consideră că şi cetăţenii trebuie 
să răspundă eforturilor depuse 
de administraţia locală şi să 
păstreze oraşul curat şi să-i 
sancţioneze pe cei care distrug. 
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Peste 4 milioane de lei pentru redeschiderea 
ambulatoriului medical de la Uricani 
Tiberiu VINŢAN 
 
Seria proiectelor de  
investiţii derulate cu  
fonduri europene  
continuă, în acest an, la 
Uricani prin demararea 
efectivă a unui nou proiect 
deosebit de important 
pentru comunitatea locală 
din această localitate.  
 
Au trecut deja câţiva ani 
de când fondurile pentru 
derularea proiectului ce 
vizează modernizarea şi 
dotarea corespunzătoare 
a ambulatoriului medical 
de la Uricani au fost  
aprobate, însă procedurile 
birocratice şi contestaţiile 
în instanţele de judecată 
ale participanţilor la  
licitaţia de atribuire a 
execuţiei lucrărilor au 
făcut ca termenul de  
începere al acestui proiect 
să fie mult timp amânat. 
 
Lucrurile au intrat acum 
pe un făgaş normal şi  
primarul oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu anunţă 
că, zilele trecute, a  
semnat ordinul de  
începere al lucrărilor la 
acest important proiect de 
infrastructură pentru  
uricăneni. “Marţi 18 martie 
am semnat oridinul de 
începere al lucrărilor la 
Ambulatoriul medical. 
Dacă totul va merge de 
acum încolo aşa cum  
trebuie, şi nu am motive 
să mă îndoiesc de acest 
lucru, atunci până la finele 
acestui an, acest proiect 
va fi finalizat”, spune  

primarul Dănuţ Buhăescu. 
 
Proiectul privind  
modernizarea  
ambulatoriului medical de 
la Uricani vizează  
refacerea circuitelor  
medico-sanitare, conform 
noilor norme europene, 
amenajrea unei  reţele de 
celule fotovoltaice pentru 
asigurarea independenţei 
energetice a clădirii, 
achiziţIonarea unei staţii 
de oxigen care va  
funcţiona în cadrul unităţii 
şi amenajarea celor 7 
cabinete de diferite  
specialităţi care vor  
funcţiona în cadrul  
ambulatoriului. În afară de 
lucrările de amenajare şi 
reabilitare, proiectul are şi 
o componentă care ţine 
de dotarea cu aparatură 
medicală modernă, după 
toate standardele  
medicale europene.  

“Odată cu finalizarea 
acestui proiect, cetăţenii 
din oraşul Uricani vor 
avea parte de servicii  
mediale de calitate. După 
cum vedeţi, chiar dacă 
este greu, uneori foarte 
greu, nu abandonăm 
proiectele necesare 
comunităţii noastre, aşa 
cum deseori se grăbesc 
să afirme cei care vrând 
să se declare opozanţii 
mei se dovedesc a fi doar 
duşmani ai comunităţii, 
care nu doresc ca astfel 
de lucruri bune şi  
necesare să se întâmple 
şi la Uricani”, mai spune 
primarul Dănuţ Buhăescu.  
 
Proiectul de la  
Ambulatoriu are un buget 
total de 2.405.839,77 lei + 
TVA, la care se adaugă 
dotarea cu aparatură 
medicală, în sumă de 
1.780.000 lei + TVA, 
sume din care  
administraţia locală va 
achita doar 2%.  
 
După finalizarea  
proiectului de reabilitare a 
casei de cultură şi a celui 
privind promovarea  
turismului, împreună cu 
proiectul privind  
reabilitarea arterelor 
rutiere şi pietonale din 
centrul oraşului, acesta 
este cel de-al patrulea 
proiect major al  
administraţiei de la  
Uricani care se  
implementează cu bani 
europeni nerambursabili, 
dar primarul Buhăescu 
promite că vor mai urma, 
în anii următori, şi altele. 

Relaţii la telefon 0722-807.221 

www.afacerivj.wordpress.com 

Fotoreporter junior 
Lucian ISPAS 
 
Asociaţia culturală “Iosif Tellmann” din Lupeni, 
Sindicatul “Muntele” şi redacţia ziarelor “Afaceri 
în Valea Jiului” şi “Curierul Văii Jiului” 
organizează o nouă ediţie a concursului 
“Fotoreporter junior”.  
 
Tema din acest an este ,,Cǎlǎtor prin ţara mea’’. 
Fotografia prezentǎ în concurs trebuie sǎ fie de 
mǎrime A4, pusǎ în folie iar eticheta va conţine: 
numele, şcoala şi localitatea elevului, iar pe 
verso numele profesorului coordonator.  
 
Fotografia trebuie însoţitǎ de un reportaj, care va 
cuprinde date importante despre aceste 
obiective, astfel încât sǎ punǎ în evidenţǎ 
bogǎţiile şi frumuseţile patriei noastre.  
Lucrǎrile vor fi predate pânǎ în data de 
30.04.2014, la Galeria de Artǎ ,,Iosif 
Tellmann’’Lupeni. Relaţii la numărul de  telefon: 
0726084047.  
 
Vernisajul şi festivitatea de premiere vor avea loc 
în data de 16.05.2014.  
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Asociaţia “Casa Pro Urbis” şi-a definitivat programul 
activităţilor de interes public din acest an 

Tiberiu VINŢAN 
 
Continuatoare a Forumului “Pro 
Urbis”, mecanismul care a 
generat o coagulare a societăţii 
civile din municipiul Petroşani în 
ultimii doi ani, Asociaţia “Casa 
Pro Urbis”, înfiinţată la începutul 
acestui an la Petroşani îşi 
propune să devină un punct de 
reper în ceea ce priveşte 
implicarea cetăţenilor în viaţa 
comunităţii locale.  
 
Modul în  care acest deziderat 
poate face saltul de la teorie la 
practică a fost subiectul central 
de discuţie pe care membri 
fondatori ai Asociaţiei “Casa Pro 
Urbis” l-au abordat la prima 
întâlnire de lucru din acest an, 
care a avut loc, săptămâna 
trecută la sediul Primăriei 
municipiului Petroşani.  
 
Adunarea Generală a Asociaţiei 
“Casa Pro Urbis” Petroşani, a 
luat în discuţie o serie de 
aspecte importante care privesc 
atât activitatea asociaţiei, cât şi 
acţiunile care vor fi realizate în 
cursul anului 2014 sub egida 
acesteia. Astfel, pe lângă 
aspecte de ordin organizatoric, 
prin care a fost stabilit 
cuantumul cotizaţiei de membru 
al Asociaţiei “Casa Pro 
Urbis” (50 de lei/an/membru) şi 
a fost validat primul exerciţiu 
financiar-contabil, în cadrul 
întâlnirii de lucru a membrilor 
asociaţiei a fost adoptat 
“Programul de activităţi” al 
Asociaţiei pentru anul 2014.  
 
În cadrul acestui program sunt 
propuse o serie de activităţi 
care deja au fost asumate de 

Forumul Pro Urbis în cei doi ani 
de existenţă ai acestuia, dar şi o 
serie de activităţi noi, iniţiate de 
membri ai asociaţiei.  
 
Din prima categorie de activităţi 
fac parte acţiuni cunoscute 
generic sub titulatura de “Ziua 
Verde”, “Ziua Familiei”, “Ziua 
Societăţii Civile” sau “Fabrica lui 
Moş Crăciun”, activităţi care  
s-au bucurat de succes în 
ediţiile derulate în anii 
precedenţi, sub egida Forumului 
Pro Urbis de la Petroşani.  
 
Din categoria activităţilor noi, 
propuse a fi demarate în acest 
an, se numără un proiect privind 
promovarea turismului montan 
în rândul tinerilor, marcarea 
“Zilei Mondiale a Mediului”, 
înfiinţarea unui club destinat 
persoanelor de vârsta a treia, 
sub titulatura “Tinereţe fără 
bătrâneţe”, organizarea unor 
activităţi de promovare a 
tradiţiilor populare în parteneriat 
cu “Muzeul Momârlanului”, 
marcarea printr-un eveniment 
public a Zilei Mondiale a Presei; 
organizarea unui club al 
“Oamenilor fără Stress”, 
realizarea unor tabere de 
creaţie, sănătate şi reconectare 
în natură sau organizarea “Zilei 
Îngerilor”.  
 
“Toate aceste propuneri de 
activităţi au fost adoptate în 
unanimitate de Adunarea 
Generală a Asociaţiei, urmând 
ca, în perioada următoare, să 
finalizăm un calendar al 
activităţilor şi să stabilim modul 
în care le vom pune în practică. 
Sigur că pentru o bună parte a 
acestor activităţi vom avea 

parte de sprijinul administraţiei 
locale a municipiului Petroşani, 
dar în acelaşi timp suntem 
deschişi tuturor celor care vor 
să susţină proiectele asociaţiei 
noastre care, după cum se 
poate vedea, sunt proiecte 
destinate coagulării întregii 
comunităţi locale din municipiul 
Petroşani şi participării active a 
cetăţenilor la diverse activităţi 
de interes general”, a declarat 
Eduard Wersanski, preşedintele 
Asociaţiei Casa Pro Urbis 
Petroşani.  
 
Prima activitate de larg interes a 
Asociaţiei Casa Pro Urbis din 
2014 urmează să aibă loc pe 
data de 5 aprilie, când la 
Petroşani va fi sărbătorită, în 
mod tradiţional, “Ziua Verde”. 
Dincolo de activităţile deja 
cunoscute, organizate în cadrul 
acestei manifestări în partenriat 
cu unităţile de învăţământ de pe 
raza municipiului Petroşani
(activităţi de curăţenie şi 
ecologizare a zonelor verzi, 

plantarea de puieţi de brad, de 
arbuşti şi gard viu în diverse 
zone ale localităţii etc.) 
Asociaţia “Casa Pro Urbis”, în 
parteneriat cu Primăria 
municipiului Petroşani, 
intenţionează să extindă paleta 
de activităţi organizate cu acest 
prilej, prin derularea unor acţiuni 
noi, inedite, cu un impact social 
sporit. Asupra activităţilor care 
vor fi organizate cu acest prilej, 
vom reveni, în scurt timp, cu noi 
informaţii, detaliate. 
 
Tot în cadrul Adunării Generale 
a Asociaţiei Casa Pro Urbis de 
săptămâna trecută a fost 
validată cererea de înscriere în 
cadrul asociaţiei a domnului 
prof. Constantin Toroapă. 
Preşedintele asociaţiei, Eduard 
Wersanski spune însă că lista 
celor care doresc să devină 
membri ai acestei asociaţii de 
interes public rămâne deschisă 
şi altor persoane care subscriu 
statutului şi care doresc să 
activeze în cadrul acesteia. 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Dincolo de numeroasele 
subiecte “contra” care vizează 
judeţul Hunedoara, acesta este 
capabil să furnizeze celor 
interesaţi şi câteva teme demne 
de calificativul “Pro Hunedoara”. 
Acesta este, de altfel şi motivul 
pentru care trei tineri bloggeri 
hunedoreni (Sebastian Bârgău, 
Denisa Bârgău şi Călin Bobora), 
în parteneriat cu Camera de 
Comeţ şi Industrie Hunedoara 
au organizat, săptămâna 
trecută, un inedit turneu de 
documentare, prin intermediul 
căruia 17 bloggeri din România 
au fost invitaţi să descopere 
câteva din proiectele de succes 
ale mediului de afaceri 
hunedorean. 
 
Cum printre bloggerii invitaţi să 
ia parte la acest eveniment se 
numără şi laureatul “Premiului 
Exclusiv” pentru jurnalism  
on-line din acest an, doamna 
Steluţa Ghiocela Şerb, am trăit 
la rândul nostru, graţiei 
frumoaselor reportaje ale 
acesteia, experienţa “Pro HD” a 
bloggerilor din România.  
 
“Aştept cu nerăbdare să văd ce 
se fabrică în Judeţul 
Hunedoara, mai ales că prin 
dreptul obiectivelor am trecut de 
foarte multe ori. Sunt curioasă 
cum se fabrică şi de unde 
pleacă apa minerală, carnea de 
pui, ouăle, cimentul, confecţiile 
metalice. Sigur aşa vor afla şi 
alţii că este potenţial în judeţ, 
sunt oameni dornici de muncă, 
dar şi investiţii ridicate cu trudă”, 
sunt rândurile prin care, la 
începutul săptămânii trecute, 

Steluţa Ghiocela Şerb ne capta 
atenţia asupra acestui inedit 
demers de imagine derulat în 
judeţul nostru.  
 
În timp, experienţa s-a dovedit a 
fi din ce în ce mai atractivă. 
“Prima zi din cadrul 
evenimentului Pro HD - Fabricat 
în Hunedoara a avut ca obiectiv 
vizitarea Fermelor AVIS 3000 
sub îndrumarea d-nei Alina 
State, managerului fermelor, un 
om deosebit din toate punctele 
de vedere. Dupa 8 ore în care 
am schimabt 6-7 halate, bonete 
şi papuci de unică folosinţă, în 
care am vizitat Staţia de 
incubaţie, Ferma de 
reproducţie, Ferma de pui de 
carne, Ferma de găini mature, 
Abatorul, magazinele PRO 
Hunedoara, Staţia de furaje, 
dupa ce ne-am plimbat de la 
Leşnic la Şoimuş şi Mintia, pot 
spune că ouăle şi carnea de pui 
rămân în continuare favoritele 
mele în alimentaţie. Nu mi-am 
închipuit că ceea ce ajunge la 
noi pe masă are un proces 
tehnologic atât de complex şi 
complicat. (...) Este foarte greu 
să ajungi să vizitezi o fermă 
avicolă, regulile sanitare sunt 
stricte pentru că şi riscul de 
contaminare a păsărilor este 
foarte ridicat. Pentru aceasta 
sunt recunoscătoare şi 
mulţumesc organizatorilor care 
mi-au dat ocazia să văd întregul 
proces tehnologic de la ou la 
găină şi …. de la găină la ou”, 
descrie Steluţa Ghiocela Şerb 
una din experienţele trăite în 
cadrul acestui proiect.  
 
Proiectul “Pro HD - fabricat în 

Hunedoara” a condus blogerii 
români invitaţi să cunoască 
mediul de afaceri hunedorean şi 
la alte obiective economice de 
prestigiu din oraşul Hunedoara. 
Printre acestea se numără, spre 
exemplu, RECOM SID 
Hunedoara, Carpatcement sau 
Aqua Sara. Despre toate aceste 
experienţe vă invit însă să aflaţi 

mai multe, accesând situl celui 
mai bun blogger din Valea Jiului 
(cel puţin în anul 2013), la 
adresa htttp: 
www.ghiocel07.wordpress.com 

Bloggerii din România invitaţi să descopere Hunedoara  
într-un inedit turneu de documentare derulat sub genericul 
“Pro HD - Fabricat în Hunedoara” 

Fotografiile pentru acest articol 
au fost preluate de pe blogul 
doamnei Steluţa Şerb, căreia îi 
adresăm, o dată în plus,  
mulţumirile noastre. 
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Lucian ISPAS 
 
Asociaţia Studenţilor de Basarabeni din 
Petroșani organizează „Festivalul 
Basarabia” cu ocazia împlinirii celor 96 de 
ani de la Unirea Basarabiei cu Ţara, votat 
de Sfatul Ţării la 27 martie 1918.  
 
Tinerii basarabeni din Petroşani vor 
desfăşura, cu acest prilej, o serie de 
activităţi culturale în cadrul Festivalului.  
 
Evenimentul va avea loc între 24 şi 27 
martie şi cuprinde seri culturale, 
spectacole, tradiţionala „Horă a Unirii” şi 
multe altele. Astfel, pe 24 martie la Jiul 
Shoping Center va avea loc expoziţia cu 
titlul “Cultură şi tradiţii în sânge românesc”. 
Pe 25 martie este programat, la Teatrul 

Ion D. Sîrbu, spectacolul intitulat “O ţară, o 
limbă, un popor”, iar pe 26 martie, la 
Biblioteca Universităţii din Petroşani va 
avea loc dezbaterea cu tema “Unirea. 
Concluzii, realităţi şi perspective”, precum 
şi o vizionare de filme. 
 
Festivalul are drept scop comemorarea 
eroilor Unirii, păstrarea valorilor şi trezirea 
spiritului naţional, precum şi extinderea 
conceptului de „naţiune” în rândul tinerilor. 
 
 Deja de 2 ani ani Asociaţia Studenţilor 
Basarabeni de la Petroşani dovedeşte un 
interes sporit vis-a-vis de promovarea şi 
elogierea personalităţilor neamului şi 
momentelor istorice marcante pentru 
istoria noastră.  

Festivalul Basarabiei la Petroşani 

Cu Cornel Pintea, de la  
“Ziua Fericirii” la o zi fericită 

Tiberiu VINŢAN 
 
Ce legătură poate exista între ziua de 
naştere a unui coleg şi prieten şi “Ziua 
Fericirii” ? Răspunsul, prieteni, l-am aflat 
şi eu, în week-end, la Azteck Caffe (în 
Petroşani), unde m-am numărat printre 
cei onoraţi de invitaţa jurnalistului Cornel 
Pintea la aniversarea celor 26 de ani de 
viaţă ai săi.  
 
Într-o astfel de zi fericită din viaţa lui, 
Cornel şi-a dorit să împartă fericirea cu 
familia, prietenii şi colaboratorii săi. Ştia, 
probabil că, în definitiv, pentru marea 
majoritate a bărbaţilor, fericirea se 
rezumă la trei elemente: o muzică bună, 
un vin de calitate şi câteva femei 
frumoase. Aşa se face că la acest 
eveniment, cei prezenţi au avut parte şi 
de o muzică de primă clasă, dar mai ales 
de... vin şi femei. 
 
Orice consumator de vinuri nobile ştie că 

savoarea fiecărui pahar de vin e o 
adevărată artă. La ziua lui Cornel însă, 
toată lumea a aflat ce şi cum trebuie să 
faci ca să te bucuri cu adevărat de 
aromele afrodisiace ale Sauvignonului şi 
Merlotului sau ale Muscatului ori 
şampaniei, graţie prezentării romanţate 
(dar şi practice, cu sticlele pe masă şi 
paharele în mâini) a directorului de 
vânzări pentru Transilvania al Companiei 
“Jidvei”, dl. Cosmin Lisenchi. 
 
De la sărbătoarea lui Cornel nu au lipsit 
nici femeile. Surprinse de ochiul magic al 
aparatului foto din dotarea lui Cornel 
Pintea, câteva frumoase forme venusiene 
ale Petroşaniului au fost ridicate la rang 
de mare artă şi prezentate, ca atare, la 
noua expoziţie personală a lui Cornel 
Pintea cu această inedită, dar graţioasă 
temă. Pentru cei care au ratat vernisajul, 
din fericire, nu e prea târziu. Pentru că 
frumoasele fotografii ale lui Cornel Pintea 
vor mai sta ceva vreme pe simezele de la 
Azteck Caffe, ca să le vadă, să le 
aprecieze şi să se bucure toată lumea.  
 
În ceea ce mă priveşe, aflându-mă încă 
sub eurforia evenimentului numit “women, 
blues & wine” sau, mai pe româneşte, 
“zîua lui Cornel”, îmi vine să strig: du-mă 
fericire, în sus, şi izbeşte-mi tâmpla de 
stele, până când...  
 
Până când va mai trece un an şi va fi din 
nou... ziua lui Cornel. Şi-atât ! Şi încă 
ceva: La mulţi ani ! 
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Avram Iancu vrea să treacă înot Canalul Mânecii 
Tiberiu VINŢAN 
 
Performanţa este, pentru 
anumiţi oameni, mai mult decât 
un ţel, fiind realmente un mod 
de viaţă. În  rândul oamenilor 
care fac parte din această 
categorie se numără şi tânărul 
sportiv petroşenean Avram 
Iancu.  
 
Purtând numele ilustrului 
luptător transilvan Avram Iancu, 
tânărul sportiv din Petroşani ale 
cărui ambiţii s-au concretizat în 
plan sportiv prin obţinerea unor 
distincţii de mare valoare 
obţinute în competiţii naţionale 
de triatlon a anunţat public 
intenţia de a concretiza un 
ambiţios proiect sportiv demn de  
cartea recordurilor.  
 
Astfel, în cadrul unei conferinţe 
de presă desfăşurate la 
Biblioteca municipală din 
Petroşani, unde Avram Iancu 
este salariat, acesta a anunţat, 
cu mândrie, că abordează din 
punct de vedere sportiv dar, în 
egală măsură naţional, 
realizarea unei performanţe 
istorice. Cunoscut drept înotător 
de mare fond în ape deschise,  
sportivul, supranumit “Omul de 
fier din Valea Jiului” pentru 
rezistenţa sa fizică şi pentru 

îndârjirea cu care-şi derulează 
proiectele sportive, vrea acum, 
nici mai mult, nici mai puţin 
decât să-şi treacă în palamares  
performanţa de a fi primul 
român  care a reuşit să treacă 
înot peste Canalul Mânecii.  
 
În acest scop, Avram Iancu a 
început deja, în mod intens, 
pregătirile, sub coordonarea 
antrenorului său, prof. Ioan 
Cordea. Iar pregătirile nu sunt 

deloc uşoare. Un astfel de 
proiect presupune, pe lângă o 
foarte bună condiţie fizică şi 
pregătire de înot speciale, şi 
adaptarea la condiţii climatice 
severe, ştiut fiind faptul că apa 
din Canalul Mânecii nu are mai 
mult de 15 grade.  

 
Aventura lui Avram Iancu se va 
derula vara aceasta, iar 
“culoarul marin” pe care va înota 
sportivul petroşenean pentru a 
uni Marea Britanie de Franţa 
porneşte din oraşul englez 
Folkestone şi ajunge în oraşul 

frances Cap Gris Nez. 
 
“Dacă, în 1848, Avram Iancu 
scria frumoase pagini în istoria 
românilor, îmi doresc ca, în 
2014, Avram Iancu să scrie o 
filă de succes în istoria nataţiei 
româneşti. Ştiu că drumul spre 
acest succes este unul lung, 

anevoios şi cu multe sacrificii, 
dar vă promit că am să-l străbat 
până la capăt !”, a declarat, cu 
siguranţa tipică unui moţ 
adevărat şi cu ambiţia unui 
sportiv de excepţie, Avram 
Iancu. 

 

Tiberiu VINŢAN 
 
Sub semnătura reputatului scriitor, istoric şi 
documentarist Ioan Velica, la editura “Edyro 
Press” din Petroşani a văzut lumina tiparului 
o carte aşteptată şi necesară. Intitulată 
simplu, dar cuprinzător, “Lexicon Valea 
Jiului - persoane, personaje, 
personalităţi de la A la Z”, lucrarea 
reuneşte informaţii despre câteva sute de 
personalităţi care au marcat, prin activitatea 
lor profesională, viaţa comunităţii locale din 
Valea Jiului, de-a lungul ultimului secol. 
 
“Această idee, de a alcătui un “Lexicon al 
Văii Jiului”, care să cuprindă persoane, 
personaje şi personalităţi care sunt 
recunoscute de comunitatea noastră, am 
avut-o mai demult. Iată că a venit şi timpul 
în care m-am decis să abordez această 
temă, semnalând câţiva participanţi la viaţa 

social-economică şi cultural-sportivă a Văii 
Jiului. Despre unele persoane am avut ce 
scrie, despre altele informaţiile sunt însă 
ceva mai vagi, dar important este că toţi 
aceşti oameni au rămas în memoria 
colectivă pentru ceea ce au făcut. Dincolo 
de toate acestea, ceea ce trebuie reţinut 
este faptul că Valea Jiului a avut, are şi va 
avea oameni cu adevărat valoroşi, care au 
participat activ la dezvoltarea economică, 
socială, culturală sau sportivă a localităţilor 
din minunata şi fascinanta Ţară a Jiurilor”, 
scrie Ioan Velica, în prefaţa la noua sa 
carte.  
 
Lucrarea “Lexicon Valea Jiului - 
persoane, personale, personalităţi de la 
A la Z” poate fi procurată direct de la autor 
sau de la Editura “Edyro Press” din 
Petroşani. Costul unui exemplar este de 50 
de lei.  

Sub semnătura reputatului documentarist Ioan Velica a apărut primul 
“Lexicon al personalităţilor din Valea Jiului” 
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AGERPRES 
 
Un atelier medieval de fierărie vechi de 
câteva sute de ani şi o sală special 
amenajată pentru ca turiştii să poată lua 
în mână o sabie şi un scut sau să  
îmbrace o cămașă de zale, au fost 
deschise vineri la Castelul Corvinilor din 
Hunedoara, ca parte a unui proiect mai 
amplu de promovare a monumentului 
istoric, ce va încuraja conceptul de 
“muzeu viu”. 
  
Astfel, în aripa administrativă a  
castelului, turiştii pot vedea, la scară  
normală, cum arăta un atelier de fierărie 
în urmă cu peste 500 de ani, de la 
sculele folosite de fierari până la  
echipamentele cunoscute, cum sunt 
foalele pentru înteţirea focului. Toate 
piesele au fost obţinute din donații 
oferite de sătenii din jurul municipiului 
Hunedoara. 
 
“Am încercat să refacem întreg atelierul, 
inclusiv şopronul. Un sătean ne-a oferit 
grinzile masive din lemn, pentru că nu le 
mai folosea acasă. Celelalte piese le-am 
primit de la diverși donatori, iar noi am 
muncit aproape două săptămâni, pe 
brânci, pentru a putea crea un produs 
turistic reușit pentru cei vor veni la castel 
în această vară. Vor fi o mulţime de  
surprise”, a declarat Ioan Bodochi,  
preşedintele Asociației pentru Protejarea 
şi Conservarea Castelului Corvinilor. 
Într-o altă încăpere, situată la baza  
Turnului Alb, a fost amenajat un spațiu 

în care turiştii vor putea pune mâna pe o 
sabie sau un scut, toate replici ale celor 
originale. Oamenii se vor putea  
fotografia cu aceste obiecte, iar dacă 
noul concept va avea succesul scontat, 
tot aici va putea fi îmbrăcată partea  
superioară a unei armuri, cu ajutorul 
cavalerilor din Asociația Ordinul  
Cavalerilor de Hunedoara. 
 
“Din experiența noastră, omul matur 
poate deveni un copil atunci când atinge 
nişte obiecte cărora le poate simţi forma 
sau greutatea. Replicile permit ca turiştii 
să le poată simţi. Se desfiinţează astfel 
acele bariere care sunt legate de 
prezenţa unor vitrine. Atunci când 
suntem noi acolo ne asigurăm că  
vizitatorul poate îmbrăca o cămaşă de 
zale, poate purta un coif sau simte  
greutatea unei arme”, a explicat  
preşedintele Asociaţiei Ordinul  
Cavalerilor de Hunedoara, Marius Badiu. 
 
Proiectul de promovare turistică a  
monumentului istoric de la Hunedoara a 
fost inițiat de Asociația pentru Protejarea 
şi Conservarea Castelului Corvinilor și 
Asociația Ordinul Cavalerilor de  
Hunedoara, cu sprijinul autorităţilor  
locale. Scopul principal al acestuia este 
de a oferi vizitatorilor activităţi interactive 
prin diverse evenimente culturale de 
calitate. “Castelul este foarte important 
pentru promovarea turismului în  
municipiul Hunedoara. Este un  
monument unic în ţară şi este de 
referință între castelele medievale din 
Europa. Este foarte important că mai 
multe ONG-uri se implică pentru a  
realiza evenimente pe gustul turiștilor”, a 
declarat primarul municipiului  
Hunedoara, Viorel Arion. Potrivit  
acestuia, Castelul Corvinilor din  
Hunedoara se bucură de o creştere  
constantă a numărului de turişti, astfel 
că anul trecut acesta a fost vizitat de 
circa 300.000 de oameni, plătitori de 
bilet. 

Castelul Corvinilor propune turiştilor 
să devină din spectatori actori ai  
experienţelor medievale 

Câştigători tombolei la 
concursul de reciclare 

din Petroşani 
Lucian ISPAS 
 
Primăria municipiului Petroşani şi compania de 
gestionare a deşeurilor RoRec au desfăşurat, la 
mijlocul acestei luni, o campanie de colectare a 
deşeurilor electronice şi electrocasnice, acţiune 
care a vizat depunerea de către cetăţeni a unor 
deşeuri rezultate din maşini şi echipamente  
electrice, electronice şi electrocasnice la  
punctele special amenajate în acest scop la  
Petroşani. 
 
Pentru a încuraja participarea cetăţenilor la 
acest proiect, Primăria Municipiului Petroşani şi 
RoRec au iniţiat şi o tombolă în cadrul căreia 10 
personae au fost răspălătite pentru participarea 
la acest proiect cu aparate sau echipamente de 
uz casnic noi.  
 
Potrivit anunţului postat de organizatori pe situl 
official al Primăriei municipiului Petroşani,  
câştigătorii tombolei sunt: Gabriela Costinaş, 
Alexandru Clenciu (ambii beneficiari ai câte unui 
polizor unghiular), Dumachim Lucica, Luceveanu  
Raul, Paraschivba Romona (fiecare fiind  
beneficiar al câte unui mixer electric), Savu  
Marcel, Diaconu Ionela, Deak Andrei, Pirje  
Roxana, Sloveszky Oana (fiecare fiind beneficiar 
al câte unui set nivelă). 
 
Organizatorii acţiunii de colectare selectivă a 
deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice 
se declară mulţumiţi de succesul acţuiunii 
derulate pe 15 martie la Petroşani şi apreciază 
că astfel de ayctivităţi se vor mai derula,  
periodic, la Petroşani.  
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Tiberiu VINŢAN  
 
Din călătoriile noastre prin 
locurile pitoreşti ale patriei vă 
prezentăm azi un oraş aparte, 
cu totul special: cetatea 
Sighişoara.  
 
Aflată la o distanţă de aproape 
350 de km de Petroşani, pentru 
o vizită de o singură zi la 
Sighişoara trebuie să pleci la 
drum cu noaptea în cap.  
Tra-seul turistic poate trece prin 
Sibiu, deşi drumul este puţin 
mai lung, sau, pe varianta GPS, 
pe la Alba Iulia - Blaj - Copşa 
Mică - Mediaş. Oricare din 
aceste drumuri le-ai alege, 
destinaţia finală merită tot 
efortul, deoarece la Sighişoara 
şi în satele din împreujurimi, 
dacă timpul îţi permite, ai ce 
vedea. 
 
Cetatea Sighişoara este una 
dintre cele mai spectaculoase şi 
pline de mister cetăţi medievale 
încă locuite din Transilvania, 
reprezintând un veritabil  

monument istoric ce păstrează 
vie emoţia întâlnirii cu trecutul, 
călătorul descoperind aici o 
lume de un farmec  
nemaiîntâlnit. Este situată, aşa 
cum îi stă bine unei cetăţi, pe un 
deal. De acolo, de sus, din  
vârful cetăţii, panorama este 
spectaculoasă, oraşul nou  
aşternându-ţi-se la picioare  
exact aşa cum este: modern, 
curat şi liniştit.  
 
După un tur prin oraşul nou (el 
însuşi sistematizat în deplin 
consens cu zona istorică) 
ajungem într-o parcare situată 
la poalele cetăţii. Accesul cu 
autoturismul în cetate este  
permis, dar “domnia” are un preţ 
de cost destul de piperat. La fel 
ca ceilalţi turişti, nu puţini !, o 
pornim încet, la pas, pe drumul 
pavat cu pietre şi după nici zece 
minute de urcuş suntem la 
porţile masive ce străjuiesc  
intrarea în cetate. Intrăm cu o 
uşoară grabă mânată de  
curiozitatea de a afla de ce 
Sighişoara este considerată  ca 
fiind cea mai frumoasă cetate 
din Europa.   
 
Ştim deja că istoricul cetăţii este 
unul tumultos. Cu toate că pe 
teritoriul cetăţii s-au găsit  
vestigii dacice şi mai apoi  
romane, semn că strămoşii  
noştri locuiseră pe aceste  
meleaguri din cele mai vechi 
timpuri, înfiinţarea aşezării şi-o 
adjudecă saşii, prima atestare 
documentară a acesteia datând 
din anul 1298, când localitatea 
este menţionată sub denumirea 
germană de Schespurch. De 

atunci cetatea este pomenită în 
diverse documente istorice, 
dovadă a dezvoltării şi a  
importanţei crescânde a acestei 
localităţi. În anul 1367 este 
menţionată drept „civitas”, adică 
oraş, iar numele românesc al 
localităţii este înscris pentru 
prima oară în anul 1435 fiind 
adoptat din limba maghiară 
„Segesvar”, adică cetatea 
Segheş.  
 
Cetatea este celebră şi datorită 
turnurilor sale, nouă la număr, 
fiecare dintre ele fiind  
reprezentativ pentru o breaslă 
meşteşugărească. La început în 
număr de 19, breslele  
meşteşugăreşti din Sighişoara 
şi-au primit primele statute  
oficiale în anul 1376, având la 
bază legi şi obiceiuri mai vechi. 
Se luau măsuri pentru  
interzicerea măririi numărului de 
angajaţi, planificarea procurării 
materiei prime, pieţe de  
desfacere, etc. Concurenţa între 
bresle era acută, iar cea dintre 
breslele din diferite oraşe era 
de-a dreptul crâncenă. De 
exemplu, dacă lăcătuşii din 
Braşov aduceau la târgul din 
Sighişoara "lacăte şi broaşte 
proaste", lăcătuşii sighişoreni 
aveau dreptul să le confişte. Cu 
timpul, meşteşugarii devin tot 
mai înstăriţi şi ajung să aibă 

reprezentanţi în sfatul cetăţii, 
lucru care era rezervat iniţial 
doar patricienilor feudali. 
 
Primul meşteşugar care a ajuns 
să intre în sfatul cetăţii, cu 
funcţie de jurat, a fost un 
reprezentant al breslei aurarilor, 
Nikolaus, în 1393. Breslele au 
fost desfinţate în 1884 deoarece 
îşi pierduseră 
semnificaţia.Totuşi cetatea mai 
păstrează intacte 9 turnuri, cel 
mai spectaculos fiind cel al 
ceasornicarilor, poate şi datorită 
jocului păpuşilor ce anunţă 
trecerea fiecărei ore sau poate 
a faptului că pe lângă acesta a 
funcţionat secole întregi 
primăria şi magistratura 
oraşului. 
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O altă locaţie demnă de vizitat în 
cetate este casa lui Vlad Dracul. 
Se ştie că între anii 1431 şi 1435, 
Vlad al II-lea Dracul, fiu al lui 
Mircea cel Bătrân, a locuit aici, 
aşteptând momentul prielnic urcării 
pe tronul Ţării Româneşti. În 
această perioadă el stăpânea 
regiunile din jur în numele regelui 
Ungariei, Sigismund de  
Lu-xemburg, în anul 1431 
născându-se şi fiul acestuia, nu 
mai puţin celebrul Vlad Ţepeş. La 
ora actuală casa adăposteşte un 
restaurant tradiţional şi o cofetărie 
cochetă, cu produse ale 
ciocolateriilor belgiene, având însă 
şi preţurile demne de centrul 
Bruxellesului.  
 
Nu e zi de la Dumnezeu ca, în 
cetatea Sighişoarei să nu întâlneşti 
vizitatori străini şi autohtoni  care 
bat străzile pietruite, înguste, sau 
casele în care ambientul medieval 
este încă “viu”, pe care negustorii 
care te îmbie să le vizitezi fie şi 
doar pentru a cumpăra măcar un 

mic suvenir. Ici-colo, întâlneşti 
artişti care pictează sau cântă 
muzică veche, cu dedicaţie 
specială, pentru o monedă sau o 
bancnotă. Atmosfera este cu totul 
aparte şi după o vizită temeinică a 
părţii de jos a cetăţii, trebuie să-ţi 
iei având pentru a vizita... centrul.  
 
Acolo se află Biserica din Deal, 
unde se poate ajunge numai  
printr-un tunel, construit în anul 
1662, urcînd nu mai puţin de 175 
de trepte construite din grinzi mari 
de lemn, păstrate într-o excelentă 
stare până în zilele noastre. 
Lucru... nemţesc, zicem cu 
convingere ! Tunelul este cunoscut 
sub denumirea de scara şcolarilor, 
pentru că la capătul lui se găseşte 
o şcoală, astăzi Liceul German din 
Sighişoara.  
 
Biserica din Deal este cel mai  
valoros monument arhitectonic al 
cetăţii din Sighişoara. Pusă sub 
patronajul Sfântului Nicolae, 
biserica a fost construită între anii 
1345-1525, înglobând două 
construcţii mai vechi de pe platoul 
superior al dealului: o capelă 
romanică şi un donjon patrulater. 
Monumentul este valoros şi prin 
existenţa singurei cripte cunoscute 
în Transilvania aflată dedesubtul 
corului, ce conţine morminte din 
sec. XVI-XVIII. Biserica a fost 
parţial pictată în exterior şi integral 
în interior. În 1776 s-a decis să se 
distrugă pictura veche cu condiţia 
de a se realiza copii exacte pe 
pergament, din păcate dispărute 
între timp.  
 
Trăind preţ de o zi în atmosfera de 
basm a Sighişoarei, între localnici 

prietenoşi şi turişti veniţi din toate 
colţurile pământului, înţelegem de 
ce fascinanta cetate medievală are 
reputaţia de a fi un oraş încremenit 
în cea mai frumoasă perioadă a 
Evului Mediu. Un oraş care merită 
văzut şi revăzut, mereu. 
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Catrene cu... tâlc 

Onirică 
 

Aveam bani, maşini, palat, 
Şi o majoretă-n pat, 
Dar, când ceasul a sunat, 
Mi-am dat seama c-am visat. 

de Gheorghe Niculescu 

 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la radio şi 
televiziune, preucm şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
 * campanii de promovare şi publicitate; 
 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
 * relaţii publice şi management comunicaţional (inclusiv gestionarea situaţiilor 
de criză); 
 * redactare comunicate şi organizări de conferinţe de presă şi/sau alte 
evenimente publice; 
 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 

Ciocolata, cel mai 
apreciat dulce din lume 

Ciocolata, dulcele cel mai apreciat din lume are 
ca orice dulce beneficii şi dezavantaje.  
 
Consumul de ciocolată induce o stare de bine, 
ajută memoria şi este o puternică sursă de  
antioxidanţi reducând efectele nocive ale  
radicalilor liberi. Ciocolata amăruie, cu un  
conţinut de 70-80% cacao este cea mai bogată 
în flavonoizi, ciocolata cu lapte conţinând mai 
puţini antioxidanţi şi mai mult zahăr. Cât despre 
ciocolata albă, în afară de plăcere nu aduce  
corpului uman aproape nici un beneficiu. 
 
Studii recente au demonstrate că ciocolata  
amăruie, consumată în cantităţi moderate zilnic, 
reduce tensiunea arterială, scade riscul de  
infarct şi procesele inflamatorii din organism. 
Chiar şi cei cu probleme ale pielii (acnee) pot 
consuma o cantitate redusă de ciocolată  
amăruie, de bună calitate. 
 
Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze este însă  
efectul nociv al consumului  masiv de ciocolată 
de proastă calitate. Pe rafturile magazinelor au 
fost descoperite table de ciocolată ale unor 
mărci cunoscute care conţin nu mai puţin de opt 
E-uri. Este vorba mai ales de ciocolata cu lapte 
cu diverse sortimente de crème. Studiile au 
arătat că singura ciocolată cu zero E-uri este 
cea amăruie. Pentru sănătatea noastră şi a 
copiilor noştri trebuie citită cu foarte mare atenţie 
eticheta cu compoziţia. Şi mai trebuie să avem 
grijă la cantitate.  
 
Orice aliment este benefic pentru organism cu o 
singură condiţie: moderaţie. În rest vă doresc 
poftă bună la...ciocolată! 
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Numit fie ştiinţific - elevator, fie 
popular - lift, fie în limbaj minier 
- colivie, ascensorul este un  
extreme de util mijloc de  
transport, care face nu doar 
utilă ci şi deosebit de comodă 
deplasarea oamenilor şi  
transportul mărfurilor în plan 
vertical.  
 
Astăzi, ascensorul este un 
transportor fără de care ne este 
deosebit de greu să trăim, mai 
ales dacăî locuim într-un bloc 
cu 10 etaje. În urmă cu un sfert 
de mileniu însă, atunci când a 
apărut prima maşinărie de acest 
fel, invenţia a fost catalogată 
drept o minune şi, firesc,  
singurul beneficiar a fost un 
rege. Istoria ştiinţei  
consemnează că primul  

ascensor a fost construit în  
perioada lui Ludovic al XV-lea, 
la Versailles, în 1743, special 
pentru rege. El a fost instalat în 
exteriorul clădirii, într-o curte 
interioară mică şi îi permitea 
monarhului să se urce în  
apartamentul său, fără a mai 
folosi scările. 
 
Primul ascensor pentru uz  
public a fost inaugurat abia 
după aproape un secol, mai  
exact la 23 martie 1857, la New 
York. El a fost construit de către 
americanul Elisha Graves Otis, 
pentru compania “E.V.  
Haughtwout & Co.” care deţinea 
un magazin cu cinci etaje pe 
Broadway. 
 
În 1867, în cadrul Expoziţiei  
universale de la Paris, francezul 
Léon Edoux (1827-1910) 
prezenta două aparate  
elevatoare cu pistoane  
hidraulice având o înălţime de 
21 m pe care le-a denumit  
ascensoare. Tot el a realizat şi 
pentru Turnul Eiffel, în 1889, un 
ascensor înalt de 160 m. În 

1984, ascensorul hidraulic care 
urca până la etajul al treilea al 
Turnului Eiffel a fost înlocuit de 
un nou model produs de  
societatea Ascinter-Otis. Patru 
cabine permiteau transportarea 
unui număr de 80 de pasageri 
cu o viteză de 1,8 m pe 
secundă. 
 
În timp, ascensoarele au  
devenit tot mai necesare iar 
tehnicienii au fost puşi în faţa 
provocării de a căuta soluţii 
pentru modernizarea continuă a 
acestora. În acest sens, primul 
ascensor electric a fost construit 
de firma germană SIEMENS 1 
Halske pentru Expoziţia  
industrială de la Mannheim, 
care a avut loc în 1880. El urca 
la o înălțime de 22 m în doar 11 
secunde şi putea transporta 
8.000 de pasageri în vârful unui 
turn de observație ce domina 
expoziția. 
 
În prezent ascensoarele au  
devenit tot mai moderne, fiind 
echipate cu senzori sau celulă 
fotoelectrică, iar condiția ca un 

ascensor să fie plasat în  
interiorul unei clădiri nu mai e 
absolut necesară, fiind din ce în 
ce mai des întâlnite clădiri cu 
ascensoare exterioare. De  
asemenea, ascensoarele au 
devenit utile în stații de metrou 
sau în parcări subterane  
construite pe mai multe niveluri. 
 
În plus, în hotelurile de lux sau 
în marile lanţuri de magazine 
comerciale, ascensorul nu este 
doar un element de facilitare a 
transportului, ci şi o încăpere de 
lux din care oamenii pot viziona 
peisaje de belvedere.  
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Liftul, maşina de 
transport pe verticală 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un om trece pe langa un betiv si il in-
treaba: 
- De ce bei mai, omule? 
- Ca sa-mi inec amarul. 
- Si, l-ai inecat? 
-Nu, ca al dracului stie sa inoate !  
*** 
Micuţul Giogel se plînge mamei: 
- Mă doare stomacul… 
- E gol, Gigele, de-aia te doare. Mai 
bagă şi tu ceva-n el! 
Vine tatăl. Soţia: - Îţi pun să mănînci? 
- Nu,… lasă-mă puțin, mă cam doare 
capul… 
Gigel: - E gol, tati, de-aia te doare. Mai 
bagă și tu ceva-n el!  
*** 
Un moș mergea pe strada cu o sacosa 
în mana. La un moment dat se im-
piedică de bordura și cade peste 
sacoșă: 
- S-au dus ouale mele! 
O baba il intreaba: 
- Aoleu! Aveati ouă în sacoșă? 
- Nu ! Cuie .  

*** 
Un baietel privea atent la un preot 
care-si repara gardul de la gradina. 
- De ce ma privesti asa de atent, fiule? 
- Vreau sa aflu ce zice un preot cind isi 
da cu ciocanul peste degete!  
*** 
Asistenta medicală o întreabă pe 
doamna care trebuie să nască în câ-
teva ore: 
- Tatăl copilului va asista la naştere? 
- Nu cred! 
- De ce? 
- Pentru că nu prea se înţelege cu so-
ţul meu!  
*** 
- Mămico, spune, când m-ai făcut, 
doreai o fetiţă sau un băietel? 
– Ca să spun drept, voiam numai să 
mă uit la un film….  
*** 
-O astfel de notă merită o bătaie bună! 
zice lui Gigel tată-su, supărat.  
-De acord, tată. Ştiu eu unde locuieşte 
profesorul. Mergem acum ?  
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Petroşani, str.1 Decembrie 1918 nr.120,  
Telefon: 0354 - 107484, 0722 - 575244 
Vulcan, str. N. Titulescu bloc 4T parter 
Telefon: 0354-108716 
EM Paroşeni, str. Paroşeni nr. 22 
Telefon: 0354108717  

Am scăzut cu 2% dobânda la 
toate împrumuturile ! 
Am înfiinţat împrumutul 
special (cu cea mai mică 
dobândă) pentru concediul 
de odihnă  ! 
Participăm la bucuriile din 
familia membrilor, cu până la 
500 de lei ! 


