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2 POLITICĂ 

Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru liderii Alianţei Creştin 
Liberale din Valea Jiului, 
duminică a fost ora unui prim 
bilanţ al campaniei electorale 
pentru alegerile prezidenţiale. 
Prilej tocmai bun pentru ca 
Avram, Balint & comp. să vină 
în faţa reprezentanţilor presei 
cu informaţii de ultimă oră, 
după cum urmează: 
 
Avram l-a readus pe 
Constantin Brânduşe în 
PNL 
 
După încheierea perioadei de 
“transferuri politice”, chiar dacă 
PNL nu a agreat prevederile 
OG 55/2014, în Hunedoara 
este marele câştigător al 
achiziţiilor în partid. 
Vicepreşedintele PNL 
Hunedoara Tiberiu Balint spune 
că bilanţul acestor mutări 
politice întăreşte echipa PNL 
din judeţ, nu atât numeric, cât 
mai ales din prisma calităţii 
oamenilor care au ales să 
reprezinte, în următorii ani, la 
nivelul administraţiilor locale şi 
judeţene, PNL.  
 
În Valea Jiului, chiar dacă 
scorul “transferurilor politice” 
arată că au plecat 4 consilieri 
PNL plus un primar şi au venit 
doar 2 consilieri, PNL şi-a 
cîştigat, în toate consiliile locale 
titlul de principală forţă de 
Opoziţie (odată cu finalizarea, 
la 3 octombrie, a procedurii 
juridice de absorbţie a PDL), ba 
chiar să devină principala forţă 
politică din Consiliul local al 
oraşului Aninoasa.  
 
Dincolo de acest aspect, PNL a 
reuşit, graţie lui Costel Avram, 
să facă o mutare politică de 
mare maestru la Lupeni, în plin 
fief al PSD din Valea Jiului. 
Astfel, începând de astăzi, 
cunoscutul om de afaceri şi 
apreciatul om politic lupenean 
Constantin Brânduşe este din 
nou membru al PNL.  
“Am putea spune că astăzi 

consemnăm întoarcerea fiului 
rătăcitor, prin revenirea 
domnului Brânduşe, un 
adevărat om de dreapta, în 
PNL. Sunt convins că, 
împreună cu Costel Brânduşe 
şi echipa sa numeroasă, dar şi 
cu cetăţenii din municipiul 
Lupeni care au demonstrat în 
alegerile anterioare că-l 
apreciază, vom reuşi să 
câştigăm următoarele alegeri 
locale din municipiul Lupeni şi 
să întărim PNL în toată Valea 
Jiului”, a declarat Costel Avram, 
coordonatorul organizaţiilor 
PNL din Valea Jiului.  
 
La rândul său, Brânduşe 
apreciază că revenirea sa în 
PNL este un act de normalitate. 
“Aş putea spune că nu am 
plecat niciodată din PNL. Am 
fost şi sunt un om de dreapta. 
Chiar şi atunci când liderii de la 
centru au optat pentru acea 
monstruoasă coaliţie a USL, eu 
am spus că este o mare 
greşeală. Nu am fost ascultat şi 
m-am retras, pentru că o alianţă 
cu familia Resmeriţă ar fi 
însemnat, pentru mine, să 
comit un act de trădare. Am 
acceptat acum invitaţia 
domnului Avram, însoţită de 
cele ale colegilor de la Uricani 
(dl. Zaharia) şi de la Vulcan (d-
na Alina Cârstoiu) pentru că am 
convingerea că şi la Lupeni, dar 
şi peste tot în Valea Jiului, 
suntem în măsură ca, sub 
stindardul PNL, să demonstrăm 
ce înseamnă puterea lucrului 
bine făcut”,a declarat 
Constantin Brânduşe.  
 
Chiar dacă revenirea lui 
Brânduşe în PNL a generat 

demisia a doi consilieri locali ai 
acestui partid (domnii Mesaroş 
şi Purcaru), evenimentul este 
catalogat de liderii PNL din 
judeţul Hunedoara drept o 
“retragere a ofiţerilor sub 
acoperire ai PSD din PNL 
Lupeni”. În plus, PNL nu pierde 
nici un loc în Consiliul local de 
la Lupeni, pentru că actualul 
lider al PNL Lupeni, Ştefan 
Păşcuţ urmează să ocupe locul 
rămas liber după decesul lui 
Remus Malacia, în timp ce 
Constantin Brânduşe a reuşit 
deja să-l convingă pe Tănase 
Perţa să vină alături de el în 
noul PNL Lupeni. Tot ca urmare 
a negocierilor duse de 
Constantin Brânduşe, membrii 
organizaţiilor Forţei Civice din 
întreaga Vale a Jiului au 
semnat, de azi, adeziunea la 
PNL.  
 
Adi David aduce bani 
pentru reabilitarea 
drumului pentru Aninoasa 
 
Proaspăt membru “de facto” al 
echipei PNL, consilierul 
judeţean Adrian David îşi 
doreşte, la rândul său, să 
confirme decizia politică pe 
care a luat-o, demonstrând că 
liberalii pot face şi la Aninoasa 
dovada “României lucrului bine 
făcut”. Astrfel, Adrian David a 
anunţat că va solicita Consiliului 
judeţean Hunedoara, în şedinţa 
de marţi, 21 octombrie, în care 
se dezbate printre altele, o 
nouă rectificare bugetară, 
alocarea sumei de bani 
necesară pentru reabilitarea 
drumului judeţean Iscroni-
Aninoasa. Iar demersul activului 

consilier judeţean din Valea 
Jiului este susţinut deja şi de 
către vicepreşedintele CJ 
Hunedoara, Tiberiu Balint.  
 
Noua opţiune politică a 
lui Tiberiu Iacob Ridzi - o 
dezamăgire pentru PNL 
 
Aşteptat în PNL cu braţele 
deschise, decizia primarului 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi de a se înscrie în 
UNPR este considerată, la 
unison, de liderii PNL din Valea 
Jiului şi judeţul Hunedoara, 
drept o mare dezamăgire. Chiar 
şi aşa, Costel Avram spune că 
Tiberiu Iacob Ridzi îi va rămâne 
prieten în particular, dar îi va fi 
adversar pe scena politică 
locală. În altă ordine de idei, 
vicepreşedintele PNL 
Hunedoara, Tiberiu Balint, 
apreciază că, având în vedere 
că şi alţi primari de dreapta, 
cum ar fi cei de la Galaţi sau 
Călăraşi, au semnat pentru 
UNPR, arată că nu peste multă 
vreme, în formula Johannis-
Preşedinte, UNPR va deveni un 
nou partid de dreapta.  
 
Johannis vine în 
noiembrie la Petroşani 
Dincolo de toate aceste 
subiecte, un lucru este foarte 
clar. Campania electorală 
merge înainte şi, pe zi ce trece, 
se demonstrează că singurul 
candidat viabil pentru români 
este “neamţul” Klaus Johannis. 
De altfel, acesta va fi prezent, 
în noiembrie, şi la Petroşani 
unde şi locuitorii Văii Jiului se 
vor putea convinge de acest 
adevăr.  

Costel Avram: “În Valea Jiului, noi, liberalii trebuie 
să facem Unirea şi o vom face !” 



3 POLITICĂ 

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi a 
decis să reprezinte politic UNPR 

      Tiberiu VINŢAN 
 
Vestea că primarul municipiului 
Petroşani s-a înscris în UNPR a luat 
prin surprindere mulţi actori politici 
nu doar din Valea Jiului, ci şi din 
întreaga regiune. Pentru că, pe 
marginea acestui subiect, s-au făcut 
foarte multe speculaţii, Tiberiu Iacob 
Ridzi a decis să comunice oficial 
raţiunile care au stat la baza luării 
deciziei sale.  
 
“Doresc să vă informez oficial că am 
luat decizia de a mă înscrie în 
UNPR. Aşa cum mă cunoaşteţi, în 
întreaga mea activitate politică şi 
administrativă am avut întotdeauna 
în atenţie să răspund intereselor 
cetăpţenilor municipiului Petroşani. 
În acelaşi timp vă readuc în atenţie 
faptul că, în 2012, am candidat pe 
listele unei alianţe politice, USP, din 
rândul căreia făcea parte şi UNPR, 
alături de PDL şi PNL-CD. Ţinând 
cont de aceste aspecte, părecum şi 
de faptul că în ultimii ani, UNPR a 
dovedit că este un partid pentru 
români şi pentru România, am 
considerat că este corect, atât faţă 
de principiile mele politice, cât şi faţă 
de cetăţeni, să mă alătur de această 
formaţiune politică, despărţindu-mă 
de PDL, un partid în care am activat 
18 ani”, a declarat Tiberiu Iacob 
Ridzi în cadrul unei conferinţe de 
presă susţinută, la finele săptămânii 
trecute.  
 
Tiberiu Iacob Ridzi a fost fidel, timp 
de 18 ani, unui singur partid politic - 
Partidul Democrat, devenit ulterior, 

Partidul Democrat Liberal - 
formaţiune pentru care a câştigat, la 
Petroşani şi în Valea Jiului, împreună 
cu soţia sa, trei mandate de primar, 
două de deputat şi unul de 
europarlamentar, asigurând succesul 
acestui partid în toate scrutin urile 
electorale de după anul 1996, într-un 
bazin electoral predominant de 
stânga, cum este Valea Jiului. În 
primăvara acestui an, acuzând un 
dezinteres al PDL faţă de el şi familia 
sa, Tiberiu Iacob Ridzi a decis să se 
retragă din toate funcţiile politicie 
deţinute la nivel local şi regional în 
PDL. A rămas membru al acestui 
partid, doar constrând de prevederile 
legislative care îngrădesc migraţia 
aleşilor locali în timpul mandatului.  
 
Odată cu apariţia prevederilor 
Ordonanţei 55 care a permis aleşilor 
locali să se decidă asupra partidului 
pe care doresc să-l reprezinte în 
următorii doi ani la nivelul 
administraţiei publice locale, în ciuda 
tuturor previziunilor, Tiberiu Iacob 
Ridzi a decis să se alăture echipei 
UNPR, formaţiune condusă, cu statut 
interimar, la nivelul judeţului 
Hunedoara, de senatorul Haralambie 
Vochiţoiu, principalul competitor 
politic al lui Tiberiu Iacob Ridzi, în 
ultimii ani. Luatr prin surprindere de 
decizia lui Tiberiu Iacob Ridzi, 
senatorul UNPR şi-a nuanţat imediat 
discursul la adresa primarului din 
Petroşani, faţă de care abordase în 
ultima vreme o poziţie critică, 
arătând că UNPR a făcut o achiziţie 
importantă, venirea lui Tiberiu Iacob 
Ridzi fiind un real câştig pentru acest 
partid. 
 
Decizia lui Tiberiu Iacob Ridzi de a 
trece în UNPR a fost urmată şi de alţi 
trei consilieri locali PDL de la 
Petroşani. Astfel, Lucia Muntean, 
Marius Rad şi Constantin Lupu au 
anunţat, la rândul lor, că vor 
reprezenta, în perioada următoare, 
în Consiliul local de la Petroşani, 
UNPR. Mai mult, UNPR câştigă în 
Valea Jiului şi un deputat, după ce 
printr-un gest firesc, deputatul 
Monica Iacob Ridzi s-a înscris la 
rândul ei în formaţiunea politică 
condusă de vicepremierul Gabriel 
Oprea.  

Ministrul Muncii promite la 
Petroşani păstrarea 

drepturilor pentru 
pensionarii din minerit 

        Lucian ISPAS 
 
Ministrul Muncii, Rovana Plumb, s-a întâlnit la finele 
săptămânii trecute, la Petroşani, cu o parte dintre 
membrii Ligii Pensionarilor Mineri. Rovana Plumb le-a 
spus acestora că, în ciuda efortului bugetar de aproape 
10 milioane de lei anual, Guvernul va aproba în 
continuare acordarea facilităţilor la care aceştia au 
dreptul şi de care, de altfel, se numărăr şi în prezent 
circa 15.000 de pensionari din Valea Jiului. Este vorba 
despre sumele aferente unei cote anuale de cărbune 
pentru încălzire, pe care pensionarii din minerit o 
primesc potrivit contractului colectiv de muncă în baza 
căruia şi-au desfăşurat activitatea, şi care nu pot fi 
acordate decât după avizul Comisiei Europene, suma 
totală fiind cuprinsă în ajutorul de stat primit de 
Societatea Naţională pentru Închideri Mine Valea 
Jiului.  
 
În altă ordine de idei, în cadrul vizitei sale în Valea 
Jiului, ministrul Muncii a semnalat româbnilor şi o altă 
veste bună, legată de evoluţia pieţei muncii în 
România. Astfel, potrivit Rovanei Plumb, evoluţia pieţei 
muncii în România a intrat într-un trend ascendent, la 
sfârşitul lunii septembrie numărul angajaţilor fiind egal 
cu cel al pensionarilor. Ea a precizat că este prima 
dată după 1990 când în ţara noastră se înregistrează 
un asemenea raport. Potrivit ministrului, la finalul lunii 
trecute numărul total al persoanelor angajate era de 
5,3 milioane, la fel cu numărul pensionarilor, faţă de 
8,5 milioane de angajaţi şi tot atâţia pensionari, cât 
erau în 1990. “Scăderea numărului de angajaţi a 
început în 1998, când a fost primul moment din istoria 
pieţei muncii din România în care s-au înregistrat mai 
mulţi pensionari decât persoane active, din cauza 
crizei economice, iar această tendinţă a continuat până 
acum şi nu pot decât să mă bucur că cifrele prezente 
ne arată că acest indicator începe să se echilibreze”, a 
declarat Rovana Plumb.   



4 ADMINISTRAŢIE 

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 ! 

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi dă tonul plantărilor 
de toamnă în parcurile din Petroşani 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Zestrea botanică a municipiului 
Petroşani va fi mai bogată, după ce 
autorităţile locale au luat decizia de a 
planta alţi circa 60-70 de puieţi de 
arbori şi arbuşti în zona centrală a 
oraşului.  
 
Sâmbătă, echipelor de muncitori de 
la Serviciul pentru Adminustrarea 
Domeniului Public al municipiului 
Petroşani (SPADPP), care au 
început acţiunea de plantare în 
parcul de lângă Piaţa Centrală li s-a 
alăturat şi primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi. Acesta a ţinut să ajute la 
plantarea unor platani şi tei care vor 
înfrumuseţa parcul de la piaţă, un 
parc care în câteva săptămâni va fi 
complet modernizat. “Am stabilit, 
după ce ne-am consultat şi cu 
specialişti în domeniu, să 
achiziţionăm şi să plantăm puieţi 
ceva mai mari decât cei pe care i-am 
plantat în primăvară. Avem, pentru 
această toamnă, circa 60-70 de 
puieţi, în special platani dintr-o 
specie aparte care alungă ţânţarii, 

dar şi tuia şi tei”, a declarat primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Plantările vor continua şi în zilele 
următoare, fiind vizate în acest sens 
diverse zone din centrul civic al 
municipiului Petroşani şi alte parcuri 
din localitate.  

Primarul Buhăescu demarează un proiect pentru modernizarea unor 
drumuri vicinale din oraşul Uricani 
      Lucian ISPAS 
 
Deşi se declară mulţumit de 
felul în care arată drumurile 
principale din zona centrală 
a oraşului Uricani, acum, 
după finalizarea proiectului 
realizat cu fonduri 
europene, primarul Dănuţ 
Buhăescu ştie că mai sunt 
multe de făcut în oraş la 
capitolul infrastructură. 
Ceea ce este însă şi mai 
important este că Buhăescu 
şi acţionează pentru a găsi 

soluţii de rezolvare a 
problemelor care trebuiesc 
încă rezolvate la acest 
capitol în oraşul din vestul 
Văii Jiului. 
 
De curând, în urma unei noi 
vizite la Ministerul 
Dezvoltării, primarul 
Buhăescu a găsit înţelegere 
pentru finanţarea unui 
proiect care prevede 
modernizarea unui număr 
de 8 străzi vicinale din 
oraşul Uricani. “Este un 

început bun şi, în prioada 
următoare, ne vom orienta 
atenţia spre aceste drumuri 
care trebuiesc şi ele nu doar 
întreţinute, ci modernizate. 
Mă bucur că colegii 
consilieri au aprobat cei 1,5 
miliarde de lei pe care 
bugetul local trebuie să-i 
pună la bătaie alături de 
contribuţia substanţială a 
Guvernului, pentru a putea 
începe lucrările la aceste 
prime 8 drumuri”, a declarat 
Dănuţ Buhăescu. 

Citeşte mai mult, în ediţia on-line 



5 EVENIMENT 

La Târgul de Produse Tradiţionale  
de la Petroşani vizitatorii au aflat şi 

cum e să mănânci “ca la momârlani” 
   Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Aşa cum e scris în pildele bătrânilor, o 
toamnă frumoasă şi îmbelşugată e 
anunţată de ploaie.  Cum prima zi a 
ediţiei din acest an a Târgului de 
Produse Tradiţionale de la Petroşani a 
fost una ploioasă nu avem decât să 
concluzionăm că, la Petroşani, 
toamna se anunţă a fi una frumoasă şi 
îmbelşugată. 
 
Încă un semn că aşa stau lucrurile l-a 
constituit însăşi ediţia din acest an a 
târgului, a patra în istoria ultimilor ani, 
la Petroşani. Şi în acest an, zeci de 
producători din Valea Jiului, dar şi din  
alte colţuri ale ţării, s-au întrecut să 
pune pe tarabe - şi acestea care mai 
de care mai frumoase - produse de 
cea mai bună calitate. Caş dulce, 
brânză de oi şi de vaci, sloi, slănină 
afumată, şuncă de porc şi cârnaţi, 
must şi fructe pe săturate, pită de 
casă bine dospită - sunt doar câteva 
din produsele pe care miile de 
vizitatori ai târgului de produse 
tradiţionale de la Petroşani le-au putut 
achiziţiona la “prima mână”. O parte 
din produsele puse pe tarabe la acest 
târg au reuşit să obţină şi certificatul 
european care le atestă drept produse 
tradiţionale, brânza “Burebista” sau 
sloiul de oaie, produse marcă 
înregistrată ale societăţii Comexim R 
din Lupeni fiind un exemplu în acest 
sens.  
 
Iar pentru ca atmosfera să fie una şi 
mai primitoare, momârlanii din 
Petroşani, coordonaţi de Dorel Călina 
au pus sâmbătă dis de dimineaţă 
cazanele la foc încins, astfel încât la 
prânz, circa 700 de oameni aflaţi la 
târg, au avut parte de o masă caldă 
tradiţională, chiar în faţa primăriei din 
Petroşani. “S-a împlinit a patra ediţie 
de când Consiliul local al municipiului 
Petroşani cu Primăria sponsorizează 
câteva sute de porţii de mâncare în 
cadrul acestui inedit şi binevenit târg. 
Anul acesta, împreună cu meşterii 
bucătari ai momârlanilor am pregătit 
pentru oaspeţi o tocană de oaie şi 
păsatul, care e o tradiţie culinară la noi 
în Valea Jiului. Pentru aceste  gustări 
avem reţete autentice, din 

moşi-strămoşi. Ele nu sunt greu de 
pregătit, spre exemplu la păsat este 
boaba de porumb care este spartă, se 
spală, se curăţă, se pune la fiert şi se 
adaugă untul de casă şi apoi, când e 
perioadă de post, punem zahăr, iarăşi 
când nu e post, punem brânză. De la 
ora 5 dimineaţa am venit aici şi am dat 
drumul la foc. Cred că pentru 600-700 
de persoane am gătit”, a spus Dorel 
Călina. 
 
Printre cei care s-au aflat în târg 
sâmbătă, s-a numărat şi primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob 
Ridzi. Acesta s-a arătat încântat de 
numărul mare de producători care au 
răspuns invitaţiei lansate de 
autorităţile locale de la Petroşani şi au 
venit să-şi expună la vânzare 
produsele tradiţionale româneşti. În 
semn de apreciere pentru efortul 
acestora, dar şi pentru modul în care 
ştiu să păstreze reţetele culinare 
autentice româneşti, producătorii au 
fost distinşi de către autorităţile locale 
de la Petroşani cu o diplomă de merit, 
înmânată fiecărui producător în parte 
chiar de către primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Ca bun gospodar ce este, primarul 
Petroşaniului nu s-a dat la o parte nici 
când a fost vorba de a da o mână de 
ajutor la prepararea tocăniţei de carne 
de oaie. A îmbrăcat halatul alb (cum e 
regula acum, după normele europene 
cărora li s-au conformat şi momârlanii 
din Valea Jiului), şi-a pus clopul pe 
cap şi a prins a mesteca vârtos în 
oale. “În fiecare an facem acest târg 
de produse tradiţionale, cu scopul 
declarat de a promova produsele 
tradiţionale autohtone şi de a ajuta 
producătorii locali în comercializarea 
directă a acestora. Dorim să le oferim 
cumpărătorilor, fie ei turişti care se 
află în Petroşani dar şi cetăţenilor din 
Valea Jiului, aceste produse de 
calitate, produse naturale şi această 
mâncare tradiţională pe care de 
fiecare dată momârlanii noştri o 
pregătesc cu atâta drag. Am 
experimentat şi eu acest sentiment 
azi, ajutând la împărţirea păsatului”, a 
declarat primarul municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi. 



6 COMUNITATE 

Pentru a elimina orice fel de suspiciuni şi speculaţii  

Dr. Alin Vasilescu a făcut publică situaţia Spitalului de 
Urgenţă din Petroşani 
     Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru că, în perioada 
premergătoare desfăşurării 
concursurlui pentru postul de 
manager al Spitalului de 
Urgenţă din Petroşani, în 
spaţiul public au fost vehiculate 
(ca-ntr-o veritabilă campanie 
electorală) numeroase 
informaţii privind situaţia acestei 
unităţi medicale, dr. Alin 
Vasilescu - reconfirmat între 
timp în funcţia de manager - a 
invitat reprezentanţii presei 
locale la o conferinţă de presă 
pentru a prezenta, exact şi 
detaliat, situaţia Spitalului de 
Urgenţă din Petroşani.  
 
Am aflat astfel că, deşi situaţia 
nu este una fericită, din multe 
unghiuri de vedere, totuşi, 
privite în ansamblu şi fără 
patimă, lucrurile au cunoscut 
aici, în ultimii ani, şi faţete 
pozitive. În altă ordine de idei, 
aşa cum avea să ne 
lămurească managerul SUP, 
făcând apel la statistici 
comparative, chiar şi pentru 
punctele nevralgice care 
grevează activitatea acestei 
unităţi medicale din Valea 
Jiului, există cel puţin câte o 
explicaţie.  
 
Spre exemplu, dr. Alin 
Vasilescu recunoaşte că 
situaţia financiară a Spitalului 
de Urgenţă din Petroşani nu 
este “pe roze”. Dar, tot domnia 
sa, atrage atenţia că “în 2010, 
când am preluat conducerea 
spitalului, acesta avea datorii 
de 34 miliarde de lei vechi, din 
care 8,8 miliarde aveam de 
primit de la Casa de Asigurări şi 
alte 25,5 miliarde reprezentau 
datoriile directe. În prezent 
Spitalul are 47 de miliarde de 
lei vechi datorii către furnizori 
(toate în graficul de plăţi de 90 
de zile), din care 12 miliarde 
reprezintă datoriile Casei de 
Asigurări.” În plus, la 
acumularea acestor datorii au 
mai concurat o serie de alţi 

factori cum ar fi: *  scăderea 
numărului de paturi (de la 627 
la 519) pentru care există 
contracte de finanţare prin 
Casa de asigurări; * creşterea 
numărului de personal, o dată 
cu preluarea secţiilor de 
Preumofiziologie de la Vulcan şi 
a fostului Spital de la Petrila, 
fără creşterea corespunzătoare 
a fondului de salarii (în ciuda 
promisiunilor făcute în acerastă 
direcţie de fosta conducere a 
Ministerului Sănătăţii); * 
creşterea fondului de salarii; * 
creşterea costurilor de 
întreţinere etc.  
 
Doctorul Alin Vasilescu nu 
ascunde nici faptul că, în 
prezent, dat fiind numărul 
constant mare de pacienţi ai 
Spitalului de Urgenţă din 
Petroşani, posibilitatea unităţii 
medicale de a satisface 
necesarul de medicamente este 
de doar 2/3, fapt care 
generează situaţia nefericită ca 
pacienţii să fie nevoiţi să-şi 
achiziţioneze din resurse proprii 
o parte din tratamentele 
prescrise de medici. Tot la 
capitolul “probleme” directorul 
SUP nu ascunde nici faptul că, 
în ciuda eforturilor depuse de 
conducerea SUP, există încă 
foarte multe inconveniente 
generate de infrastructura 
clădirii spitalului, în care nu  
s-au mai făcut reparaţii capitale 
de 37 de ani. Din păcate, deşi 
anul trecut a fost demarat un 
proiect amplu privind reparaţiile 
capitale şi achiziţia de 
echipamente medicale 
moderne pentru Spital, după o 
primă alocare de fonduri la 
finele anului 2013, în acest an 
nu a mai fost acordat nici un 
ban de la bugetul de stat pentru 
acest proiect.  
 
În ciuda tuturor acestor 
probleme, în toţi aceşti ani, dar 
mai cu seamă în ultimii 2-3 ani, 
graţie în primul rând sprijinului 
de care unitatea medicală s-a 
bucurat din partea Primăriei 

municipiului Petroşani, echipa 
managerială condusă de dr. 
Alin Vasilescu a putut 
consemna şi câteva realizări  
notabile. “În primul rând, din 
punct de vedere al 
infrastructurii, este vorba 
despre ambulatoriul de 
specialitate care a beneficiat de 
un program de finanţare 
europeană, susţinut de Primăria 
din Petroşani, ale cărui efecte 
sunt astăzi vizibile pentru toată 
lumea”, spune directorul SUP. 
Apoi, dr. Vasilescu se 
mândreşte cu faptul că, dacă în 
2010, spitalul avea 627 de 
paturi din care 10 în 
conservare, astăzi SUP are 657 
de paturi, niciunul în 
conservare, fiind găsite soluţii 
pentru finanţare a acestora 
chiar şi în sistem privat (vezi 
cazul secţiei ATI).  
 
Tot o uriaşă “bilă albă” pentru 
echipa de conducere de la SUP 
este legată de politica de 
personal, dar şi de calitatea 
actului medical. Astfel, chiar 
dacă mişcăriule fireşti de pe 
piaţa muncii au influenţat şi 
personalul de la SUP, în 
prezent - în ciuda unui deficit de 
personal de 180 de oameni - 
activitatea este acoperită bine 
cu personal de specialitate 
(medici şi asistenţi) dar şi cu 
personal auxialiar aproape la 
toate secţiile din spital. Mai mult 
decât atât, calitatea 
personalului medical de la 
Petroşani a făcut posibil nu 
doar ca numărul cazurilor în 
care unitatea medicală de la 
Petroşani a fost nevoită să 

trimită pacienţi la alte centre 
medicale specializate din ţară 
să scadă, dar pe anumite 
specializări, cum ar fi spre 
exemplu secţia de 
neurochirurgie sau ortopedie, 
Spitalul din Petroşani tratează 
cazuri în care alte spitale (din 
Deva, Hunedoara sau chiar din 
judeţele Gorj şi Alba) trimit 
pacienţi la Petroşani.  
 
Deşi privită deseori cu rezerve, 
activitatea unităţii de primire 
Urgenţe (UPU) de la Spitalul 
din Petroşani consituie unul din 
punctele forte ale activităţii 
medicale din Valea Jiului, în 
opinia directorului Alin 
Vasilescu. Acesta spune că, 
dacă în 2011, la serviciul de 
urgenţă erau tratate circa 
34.500 de persoane, anul trecut 
numărul celor care s-au 
prezentat la Urgenţe a ajuns la 
aproape 45.000 iar, pe fondul 
constrângerilor la care sunt 
supuşi şi medicii de familie, 
trendul se menţine în creştere, 
chiar dacă, de foarte multe ori, 
cazurile înregistrate la UPU nu 
prezintă o urgenţă medicală.  
 
Puse cap la cap, informaţiile 
prezentate la începutul unui 
nou mandat de managerul 
spitalului din Petroşani, relevă 
faptul că, în ciuda inerentelor 
probleme cu care sectorul 
sanitar din ţara noastră se 
confruntă şi care nu ocolesc 
nici unitatea medicală de la 
Petroşani, activitatea acestui 
spital poate fi considerată una 
bună, cu perspective certe de a 
mai creşte în anii următori.  
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Pentru un medic cu o bună 
reputaţie, în faţa problemelor 
actuale ale sistemului medical 
din ţara noastră, asumarea 
rolului de conducător al unei 
unităţi medicale poate fi 
echivalentul unei “sinucideri” din 
punct de vedere al imaginii 
publice. 
La Petroşani, din anul 2010, 
activitatea managerială a 
Spitalului de Urgenţă a fost 
asumată de către tânărul chirurg 
Alin Vasilescu. “Campania 
electorală” generată de 
organizarea concursului de 
manager al SUP pentru un nou 
mandat a adus în spaţiul public o 
serie de informaţii mai mult sau 
mai puţin adevărate. 
Pentru curajul de a devoala 
starea de fapt actuală a 
Spitalului de Petroşani, cu 
sinceritate şi responsabilitate, în 
mod public, credem că dr. Alin 
Vasilescu este premiantul 
acestei săptămâni.  

Alin Vasilescu 
Directorul Spitalului de Urgenţă din Petroşani 

Noi reguli de circulaţie la intrarea în municipiul Vulcan  
      Tiberiu VINŢAN 
 
Începând de săptămâna 
trecută, accesul în zona 
cenbtrală a municipiului Vulcan 
se face pe sens unic. 
Autorităţile locale de la Vulcan 
au luat decizia de a separa 
intrarea şi ieşirea din zona 
centrală a oraşului, dinspre 
Petroşani, ca urmare a 
accidentelor multiple care au 
avut loc în zona de separare a 
DN 66 A şi a Bulevardului 
“Mihai Viteazu”, în capătul din 
vecinătatea stadionului central.  
 
De-a lungul ultimilor ani, 
autorităţile locale de la Vulcan 
au experimentat diverse soluţii 
privind circulaţia rutieră în 
această zonă, dar de fiecare 
dată au fsat semnalate 
probleme legate de traficul 

rutier. De data aceasta, va fi 
experimentată o soluţie care 
utilizează aplicarea de sensuri 
unice, respectiv intrarea în oraş 
dinspre Petroşani se face doar 
pe sensul unic aferent DN 66A, 
iar ieşirea spre Petroşani se 
face doar de pe Bulevardul 
Mihai Vizeazu. Astfel, 
participanţii la trafic care vin 
dinspre Petroşani şi doresc să 
meargă pe zona centrală a 
Vulcanului, vor urca pe 
bulevardul Mihai Viteazu, pe 
sensul unic din zona fostului 
complex comercial de la 
Coroeşti spre staţia Peco 
Petrom. Similar, acelaşi traseu 
va fi urmat obligatoriu şi de 
participanţii la trafic care vin 
dinspre Lupeni şi merg spre 
Petroşani, utilizând drumul 
naţional de pe str. Nicolae 
Titulescu.  

Autorităţile locale din municipiul 
Vulcan speră că noile reguli de 
circulaţie impuse pe această 
porţiune va fi în măsură să 

elimine inconvenientele de 
trafic şi să reducă numărul 
evenimentelor rutiere în 
localitate.  
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   Tiberiu VINŢAN 
 
Ultimul obiectiv major al 
proiectului privind “Extinderea şi 
reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare 
în Valea Jiului”, finanţat  
printr-un program european de 
excepţie, este vorba despre 
“Extinderea staţiei de epurare a 
apelor uzate Dănuţoni-
Aninoasa”, a fost dat în 
folosinţă, la începutul 
săptămânii trecute, în prezenţa 
celor mai importanţi factori care 
au contribuit la succesul 
acestuia. Un succes care 
demonstrează o dată în plus că 
acolo unde, în politică şi 
administraţie, nu există bariere, 
se pot face lucruri de-a dreptul 
excepţionale.  
 
Nu întâmplător la festivitatea 
organizată de Apa Serv Valea 
Jiului, beneficiarul principal al 
acestui important proiect, au 
fost prezenţi toţi cei care, de-a 

lungul ultimilor ani, şi-au adus 
un aport la implementarea cu 
succes a acestui program. Aşa 
cum nu întâmplătoare a fost şi 
prezenţa ministrului Mediului, 
Atilla Korodi la acest 
eveniment.  
 
La vremea când acest proiect 
primea “undă verde”, actualul 
director general al Apa Serv 
Valea Jiului, Costel Avram, era 
vicepreşedinte al Consiliului 
judeţean Hunedoara şi primea, 

din partea preşedintelui CJH, 
acelaşi, atunci ca şi acum, 
Mircea Ioan Moloţ, sarcina de a 
se ocupa îndeaproape de 
proiectul privind dezvoltarea 
operatorului regional de apă din 
Valea Jiului. Deşi era, la 
vremea respectivă, membru al 
PRM, Costel Avram a ştiut să 
coaguleze în jurul său oameni 
din diferite zone de decizie ale 
politicii hunedorene (inclusiv de 
la UDMR, partid care tocmai 
ce-l propulsase pe Atilla Dezsi 

în funcţia de subprefect al 
judeţului Hunedoara), pentru a 
conclucra împreună la 
demararea şi finalizarea cu 
succes a acestui proiect care 
situează astăzi Valea Jiului în 
elita comunităţilor locale 
europene în care respectul 
pentru mediu este probat prin 
investiţii semnificative.  
 
Prezent la festivitatea de 
punere în funcţiune a staţiei de 
epurare a apelor uzate de la 
Dănuţoni, ministrul Mediului, 
Atilla Korodi declara că “multe 
ţări europene încă doar visează 
la ceea ce, din punct de vedere 
al respectului pentru mediul 
înconjurător, pentru copii şi 
pentru generaţiile care vor 
urma, s-a făcut deja prin 
derularea cu succes a acestui 
proiect european, în Valea 
Jiului”. În plus, finalizarea 
obiectivului de la Dănuţoni, 
ultimul din cele 4 proiecte 
similare aprobate în România 
pe fonduri europene, este 
primul care a fost dus la bun 
sfârşit. Acest lucru este, şi în 
opinia ministrului Mediului, un 
succes dublat de 
responsabilitatea cu care de la 
factorii de decizie şi până la cei 
de execuţie au înţeles să 
acţioneze, un succes care 
recomandă operatorul regional 
de apă şi canalizare din Valea 
Jiului pentru alte finanţări 
similare, de care se vor bucura 
generaţii întregi.   
 
Printre cei care au trăit intens 
transformările din ultimii ani se 
numără şi primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile, care în 
1972 îşi începea activitatea, în 
condiţiile din acea vreme, ca  

Din respect pentru mediu şi graţie unui parteneriat politic şi administrativ de excepţie, 

Valea Jiului are ceea ce încă 
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mulţi europeni doar visează 
Munctor la staţia de la 
Dănuţoni. “Comparativ cu felul 
în care se desfăşura, la vremea 
respectivă, activitatea de 
apurare a apelor uzate, pot să 
vă spun că astăzi ne aflăm la 
cota maximă a standardelor 
europene în acest domeniu”, 
apreciază Gheorghe Ile. La 
rândul său, actualul primar al 
oraşului Aninoasa, Nicolae 
Dunca, îşi aminteşte că ani de 
zile a trăit disconfortul de a fi 
vecin al acestei staţii de 
epurare, dar că, odată cu 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare şi implementare a 
treptei bilogice terţiare, practic 
acum nu mai există nici un fel 
de discomfort pentru cetăţenii 
din zonă. 
 
Dincolo de declaraţii, de amintiri 
şi perpective, schimbările de 
mediu care plasează Valea 
Jiului, odată cu finalizarea 
acestui proiect, în rândul încă 
puţinelor zone din Europa care 
reprezintă un etalon în ceea ce 
priveşte protecţia apelor şi a 
mediului înconjurător, au la 
bază efortul conjugat nu doar al 
liderilor politici, ci mai ales al 
specialiştilor de la Apa Serv şi 
Hidroconstrucţia (antreprenorul 
lucrării). În cifre, potrivit 
managerului de proiect, Monica 
Tarcea, contractul de lucrări 
“Extinderea staţiei de epurare a 
apei uzate Dănuţoni, Valea 
Jiului”, finanţat din Fondul de 
Coeziune prin POS Mediu 
2007-2013, în cadrul proiectului 
major “Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Hunedoara” a 
beneficiat de un buget total de 
22.724.129,47 lei (fără TVA). 
Lucrările au fost executate în 
27 de luni şi 6 zile şi au constat 
în următoarele categorii: 
extinderea treptei biologice a 
staţiei de epurare ape uzate 
Dănuţoni de la o capacitate de 
80.000 PE la o capacitate de 
129.000 PE şi instalarea treptei 
de tratare terţiară pentru 
întrunirea standardelor de 
tratare avansată a efluentului, 

conform Directivei 91/271/
CEE). Tradus în limbaj ceva 
mai simplu, acest lucru 
înseamnă că apele reziduale 
colectate de către operatorul 
regional de apă sunt eliberate 
în aval de staţia de la Dănuţoni 
complet epurate, fără a 
prezenta nici un fel de pericol 
pentru cei care utilizează Jiul ca 
sursă de apă potabilă. 
 
“Odată cu încheierea acestui 
proiect, cred că noi, cei de la 
Apa Serv, facem odată în plus 
dovada faptului că 
precocupările pe care le avem 
răspund nu doar cerinţelor 
cetăţenilor din Valea Jiului, care 
sunt principalii noştri beneficiari, 
ci după cum vedeţi, şi celor mai 
exigente cerinţe europene în 
materie de mediu, fapt care se 
va răsfrânge într-un mod pozitiv 
asupra altor perspective de 
dezvoltare a zonei”, este de 
părere Costel Avram, directorul 
general al Apa Serv Valea 
Jiului.   
 
Cum încheierea unui capitol de 
succes deschide calea unui nou 
început, Apa Serv Valea Jiului a 
demarat deja un nou proiect de 

investiţii în modernizarea 
infrastructurii de apă şi 
canalizare din Valea Jiului, de 
data aceasta cu un buget mult 

mai mare: aproximativ 80 de 
milioane de euro. Tot din bani 
europeni nerambursabili alocaţi 
pentru perioada 2014-2020. 

 

“Îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent la acest 
eveniment şi-i mulţumesc domnului director Costel 
Avram pentru invitaţie. Vreau să vă spun că, dincolo 
de cifrele financiare, aţi reuşit să demonstraţi aici 
care este spiritul în care aceste investiţii trebuie să 
se desfăşoare. Ne aflăm astăzi, aici, pe 
amplasamentul unei infrastructuri în spatele căreia 
stau nu doar milioane de euro investiţi, ci în primul 
rând eforturile umane care converg spre viitorul 

copiilor din Valea Jiului şi al generaţiilor care vor 
veni. Pentru că a bea o apă curată, a avea acces la o 
infrastructură normală în acest sens, iar protecţia 
mediului să ajungă să devină o firească normalitate 
la rândul ei, sunt poate cele mai importante lucruri 
pentru generaţiile prezente şi viitoare. Aşa cum s-a 
demonstrat şi aici, atunci când există priorităţi 
naţionale şi locale de acest fel, politicul trebuie să se 
alieze. Nici un guvern nu poate sări în ajutorul 
cetăţenilor săi, dacă în plan local nu există o 
strategie pe termen lung şi o voinţă politică comună. 
Aici, în Valea Jiului, în judeţul Hunedoara, şi acest 
proiect, dar şi altele pe care le derulăm, sunt o 
dovadă că a existat şi există atât voinţă politică dar 
şi capacitate managerială de a duce la bun sfârşit 
astfel de proiecte complexe prin care se poate da, 
utilizând banii europeni pe care România îi are la 
dispoziţie, o şansă de dezvoltare comunităţilor 
locale. Mă bucur că dumneavoastră nu aţi ratat o 
astfel de şansă şi vă felicit pentru aceasta.” 
 

ATILLA KORODI 
Ministrul Mediului 
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În ciuda faptului că şcoala 
comunistă ne-a învăţat că  
sinistra “academiciană” Elena 
Ceauşescu ar fi deţinătoarea 
patentului pentru invenţia  
secolului XX, polimerii, adevărul 
e că istoria invenţiei care avea 
să schimbe definitiv lumea îşi 
are originile încă din prima  
jumătate a secolului al XIX-lea. 
Primul polimer de care putem 
spune că am auzit a fost produs 
de Charles Goodyear în anul 
1839. Goodyear a reuşit să 
modifice proprietăţile gumei 
naturale, extrasă dintr-un arbore 
care se gaseşte în Brazilia.  
 
Mai târziu, în 1861, englezul 
Alexander Parkers, studiind  
nitratul de celuloză obţinut în 
1845 de catre Basel, obţine un 
nou material care putea fi folosit 
în stare solidă sau fluidă; care 

se prezenta rigid, opac, flexibil, 
rezistent la apă; care putea fi 
colorat şi care putea fi  
transformat cu ustensile 
metalice. Parker a numit acest 
material Parkesina. 
 
Acesta a fost un pas definitiv în 
domeniul maselor plastice 
primitive, iar de aici începe să 
se dezvolte o familie  
numeroasă de polimeri pe care 
o cunoaştem şi în ziua de azi. 
 
Aprofundarea cunoştinţelor în 
sinteza clorurii de vinil şi în 
polimerizare, realizate de 
chimistul rus Ivanovic  
Ostromislenski (1880-1939), au 
constituit paşii necesari pentru 
succesul reputat, în 1927, de 
compania americană Union 
Carbide Chemicals, care a  
produs primii copolimeri de  
clorura-acetată de vinil, fabricaţi 
însă la scară industrială doar 
dupa anul 1939. În 1937,  
americanul Wallace Hume  
Carothers, director al  
departamentului de cercetari 
fundamentale în fizică şi chimie 
la firma lui Du Pont de Nemours 
şi elev al celebrului Lavoisier, 

primea patentul pentru o altă 
invenţie spectaculoasă, pe care 
o botezase nylon.  
 
Tânărul chimist Wallace  
Carothers era angajat încă din 
1928 la marele concern, iar în 
1931 descoperise un alt polimer 
– neoprenul.  
 
Noua fibră, nylon-ul, prezenta 
calităţi cu totul deosebite; avea 
luciul mătasei naturale, dar  
elasticitatea şi rezistenţa erau 
mult mai bune. Nylonul a fost o 
revelaţie şi primii ciorapi din 
acest material au apărut în 
magazinele din New York în 
primavara lui 1940. Numai în 
prima zi, au fost vândute 4 
milioane de perechi, ceea ce a 
făcut ca piaţa japoneză de  
mătase să se prăbuşească 
aproape instantaneu. În primul 
an s-au vândut 64 de milioane 
de perechi de ciorapi, iar  
producătorii nu puteau ţine 
pasul cu cererea. Doi ani mai 
târziu, când America a intrat în 
cel de-al II-lea Război Mondial, 
ciorapii de nylon, care  
deveniseră o raritate din cauză 
ca nylonul era folosit drept  

materie primă pentru  
confecţionarea paraşutelor şi 
corturilor militare, erau oferiţi de 
soldaţii americani  
englezoaicelor pe care vroiau 
să le impresioneze.  
 
La sfârşitul războiului, nylon-ul 
era simbolul modernismului şi 
prosperităţii. Încet, dar sigur, 
rolul polimerilor în viaţa noastră 
a crescut. 
 
Astăzi, fie că vorbim de  
construcţii sau utilaje, de  
mijloace de transport sau  
comunicaţii, de ceea ce  
îmbrăcăm şi chiar de ceea ce 
mâncăm, plasticul este prezent 
aproape în tot şi în toate. Din 
nefericire însă, rolul său tinde 
să devină dintr-un motor al 
economiei mondiale, într-o 
problemă reală pentru  
sănătatea Planetei şi  
viitorul omenirii. 
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Plasticul, invenţia care a schimbat 
definitiv lumea modernă 
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 * 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); 

      Antoaneta DUBAN 
 
Asociaţia culturală “Iosif 
Tellmann” din Lupeni şi 
grupul de presă Exclusiv 
Media organizează cea de-
a VII-a ediţie a concursului 
de jurnalism pentru elevi 
“Fotoreporter junior”. Tema 
acestei ediţii este: “Oameni 
în acţiune”, respectiv elevi 
sau adulţi prezenţi în 
ipostaze din diferite 
activitǎţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau 
sportive (în laborator, pe 
munte, la stadion, în 

concert etc).       
 
Fotografia sau fotografiile 
prezentate în concurs 
trebuie sǎ respecte 
următoarele cerinţe: listare 
format A4, înfoliere şi o 
etichetă care va conţine: 
numele, şcoala şi 
localitatea elevului, iar pe 
verso numele profesorului 
coordonator. Fotografia 
trebuie sǎ fie însoţitǎ de un 
scurt articol explicativ.   
 
Cei care doresc să 
participe la acest concurs, 

trebuie să depună lucrǎrile 
pânǎ în data de 8.04.2015, 
la Galeria de Artǎ “IOSIF 
TELLMANN” din Lupeni. 
Relaţii suplimentare puteţi 
obţine la nr.de 
tel:0726084047.  
 
Festivitatea de premiere a 
câştigătorilor ediţiei a VII-a 
a concursului “Fotoreporter 
junior” (eveniment dedicat 
în memoria fotoreporterului 
Ştefan Nemecsek) va avea 
loc în  data de 8 mai 2015 
la Galeria de artă “Iosif 
Tellmann” din Lupeni.     

Start într-o nouă ediţie a concursului “Fotoreporter junior” 

Eurodeputatul Iuliu Winkler este de părere că 
pregătirile pentru aderarea la UE a ţărilor din 
Balcanii de Vest trebuie să continue 
   Lucian ISPAS 
 
Pregătirile pentru aderarea la UE a ţărilor 
din Balcanii de Vest trebuie să continue, 
iar SME Europe ca şi organizaţie de 
lobby a PPE pentru sectorul european al 
IMM-urilor va trebui să se implice mai 
mult în acest proces, consideră deputatul 
european Iuliu Winkler (UDMR, PPE), 
vicepreşedinte al SME Europe. 
 
Preşedinţia SME Europe s-a întrunit, joia 
trecută la Bruxelles, pentru a discuta 
despre pregătirea adunării generale 
anuale ce va avea loc în decembrie 2014, 
dar şi pentru a dezbate priorităţile 
perioadei următoare. ”Suntem la 
începutul unui mandat pe durata căruia, 
cu cea mai mare probabilitate, procesul 
de extindere a UE va fi temporizat, însă, 
acest lucru nu înseamnă că în ţările din 
Balcanii de Vest pregătirile pentru 
aderare trebuie să se fie încetinite, ba 
dimpotrivă, în paralel cu reformele 
administrative şi structurale, trebuie 
accelerate pregătirile în domeniul 
economiei. În România, am văzut cât 
sunt de importante aceste pregătiri.  
IMM-urile sunt coloana vertebrală a 
economiei în ţările din această regiune şi 
au mult potenţial care poate fi exploatat 
eficient prin cooperare. Cooperarea 
trilaterală din Banat este un bun exemplu 
în acest sens. Cooperarea dintre 
România, Ungaria și Serbia va aduce 
dezvoltare pentru Banat, va juca un rol 
considerabil în realizarea spaţiului 
economic unic. PPE sprijină în continuare 

aderarea la UE a ţărilor din Balcanii de 
Vest", a declarat Winkler cu ocazia 
reuniunii SME Europe. 
 
Potrivit deputatului european, cooperarea 
dintre cele trei state va ajuta şi la 
pregătirea comunităţii maghiare din 
Voivodina pentru aderarea europeană.  
Preşedintele SME Europe, Nadezhda 
Neynsky, fost ministru de externe al 
Bulgariei şi fost deputat european, a 
afirmat că pentru organizaţia de lobby a 
PPE, dezvoltarea relaţiilor cu sectorul 
IMM din ţările din Balcanii de Vest joacă 
un rol important.  
 
SME Europe este organizaţia de lobby 
pentru sectorul european al IMM-urilor a 
PPE, iar deputatul european Iuliu Winkler 
este vicepreşedinte al acesteia începând 
din 2012. Sprijinirea şi stimularea 
sectorului IMM,  crearea unui mediu de 
afaceri transparent, reducerea birocraţiei, 
programe europene care să stimuleze 
crearea noilor locuri de muncă prin 
sprijinirea activităţii IMM-urilor sunt 
puncte importante în programul economic 
al PPE.  
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Tiberiu VINŢAN 
 
La numai 200 şi ceva de 
kilometri, pe ruta Petroşani - 
Drobeta Tr. Severin - Orşova - 
Moldova Nouă, Dunărea oferă 
un spectacol al naturii pe care, 
măcar o dată în viaţă, merită  
să-l vedeţi. Este vorba despre 
aşa-numitele “cazane”  mici şi 
mari, de pe clisura Dunării, 
locuri de basm în care natura se 
întrepătrunde cu istoria. Am 
testat traseul de câteva ori, atât 
pe uscat, cât şi pe apă.  
 
Cu toate că traseul este de o 
minunăţie greu de descris şi pe 
şoseaua care “curge” prin 
Defileul de pe malul Dunării, 
între Dubova şi Ogradena, 
pentru a te bucura din plin de 
farmecul oferit de peisajul din 
clisura Dunării, care este 
declarat, pe bună dreptate, 
monument unic al naturii în 
Europa, cea mai bună alegere 
este navigarea pe Dunăre, cu 
vaporaşul, barca sau şalupa.  

Ne-am îmbarcat şi noi într-o 
şalupă (închirierea unui astfel 
de mijloc de navigaţie costă 
între 300-500 de lei, cu cârmaci 
cu tot) la Orşova şi am pornit 
într-o splendidă aventură. Aflăm 
că înaintea construirii barajului 
de la Porţile de Fier, lăţimea 
minimă a fluviului în cazane era 
de numai 150 m. Întrucât debitul 

de apă trebuie să treacă prin 
această "spărtură", pe alocuri 
adâncimea apei atinge chiar şi 
100 metri, iar curenţii din 
adâncuri sunt extrem de 
puternici, la suprafaţă apa dând 
aparenţa de fierbere. Nu e de 
mirare de ce, pe vremea 
comunismului, când mulţi 
români îşi căutau drumul spre 
libertate încercând să treacă 
Dunărea înot, şi-au găsit 
sfârşitul în apele înspumate ale 
Dunării. Barajul a mai încetinit 
din viteza curentului, care 
depăşea 5 m/s (18 km/h). 
 
De o parte şi de alta a Dunării 
se văd drumuri, adevărate 

minuni inginereşti, care trec prin 
multe tunele (pe malul sârbesc) 
ori săpate în stâncă (pe malul 
românesc), cu porţiuni deseori 
deosebit de înguste. Pe acest 
drum, în Serbia, se zăreşte la 
un moment dat, un ou uriaş. 
Ghidul nostru ne spune că 
potrivit legendei, acest ou este 
chiar un veritabil ou de 
dinozaur, pietrificat în timp. Şi 
tot pe malul sârbesc, drumul 
întâlneşte bastionul 
impresionantului sit istoric al 
cetăţii Golubac, datând de la 
mijlocul secolului XIV. Cetatea 
impresionează prin îmbinarea 
armonioasă a muntelui şi a apei 
cu zidurile, turnurile şi porţile 
cetăţii. Cetatea are 10 turnuri 
conectate între ele de ziduri cu 
metereze.  
 
De partea cealaltă, pe malul 
românesc, în zona vărsării 
râului Mraconia, se deschide 
impunătoare, o stâncă în care a 
fost săpat chipul regelui dac 
Decebal. Construcţia 
impunătorului monument, înalt 
de 55 de metri şi lat de 25, a 
început în 1998 sub auspiciile 
Fundaţiei Europene patronate 
de Iosif Constantin Drăgan, 
mulţi ani liderul clasamentului 
celor mai bogaţi oameni din  
România. Ea a fost amplasată 
aici, ca o replică a 
monumentului “Tabula Traiana”, 
săpat în stâncă de romani în 
secolul I, vizibil şi astăzi la 
câteva sute de metri în aval. 
Aceasta consemnează locul de 
început al drumului suspendat al 
lui Traian spre teritoriul Daciei. 
Se spune că, într-o perioadă 
secetoasă (în jurul anilor 1835) 
odată cu scăderea nivelului 
apelor, se vedeau ieşind din apă 
20 de piloni ai fostului pod a 
cărui lăţime se întindea pe 
1134,9 metri. Până la 
construirea barajului de la 
Porţile de Fier I, pe lângă 
căpitănia portului Orşova 
funcţiona o echipă  specială de 
pilotaj, singura autorizată să 
conducă navigaţia pe zonele  
periculoase ale Dunării, prin 
cazane.  
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Tot aici, la intrarea în cea mai 
frumoasă porţiune din defileul 
Dunării - Cazanele mari - la 
poalele muntelui Ciucaru Mare 
se află Mănăstirea Mraconia. 
Mănăstirea Mraconia a 
cunoscut toate vitregiile istoriei, 
începând de la pustiirea  
năvălitorilor, plata peşcheşului 
turcesc, stăpâniri străine şi 
până la a fi înghiţită de apă. 
După unele mărturii 
documentare se crede că ea a 
fost ctitorită încă din anul 1453 
fiind, de mai multe ori, distrusă 
şi reconstruită. Construirea 
hidrocentralei de la Portile de 
Fier I, în anul 1967, a făcut ca 
aşezământul să fie demolat, 
ruinele sale fiind inundate de 
apele Dunării. Mănăstirea nu a 
mai primit dreptul de a fi 
reconstruită în alt loc. Datorită 
soartei sale, aceasta a ajuns să 
fie cunoscută sub numele 
"Mănăstirea de sub ape, 
Mraconia". Abia în anul 1993 se 
pune piatra de temelie a noii 
biserici,  finalizată în 1999-
2000. Actuala biserică poartă 
hramul Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil şi al  Sfintei 
Treimi.  
 
Printre minunăţiile care se 
deschid în faţa ochilor în 
îngustul defileu al cazanelor se 
numără cleanţurile albe şi 

prăpăstioase ale Ciucarului 
Mare (316 m), pe malul 
românesc, şi vârfurile semeţe 
ale muntelui Veliki Strbac 
(768m), pe malul sârbesc. 
 
La un moment dat, din apă iese 
ca o suliţă stânca Babacai, 
folosită în trecut pentru 
vămuirea vaselor care treceau 
pe Dunăre. Pe malul românesc, 
în pereţii Ciucarului Mare, 
natura a săpat şi un peisaj 

carstic neasemuit. În peretii 
stâncoşi se deschid mai multe 
guri de pesteră, dintre care 
două sunt mai importante: Gura 
Ponicovei şi Veterani. Peştera 
Gura Ponicovei prezintă mai 
multe niveluri de galerii în care 
apa şi timpul au creat stalactite 
şi stalagmite de forme şi mărimi 
diferite, domuri şi coloane,  
perle de cavernă, draperii etc. 
Pestera Veterani este  
cunoscută din timpuri străvechi, 
fiind consacrată de daci drept 
sanctuar al zeului Zamolxis.  
 
După 3-4 ore, cât este durata 
medie a unui taseu prin 

cazanele Dunării cu vaporaşul 
sau şalupa, apare inevitabil 
pofta de mâncare. Oferta 
restaurantelor din zonă este, 
din fericire, extrem de variată. 
De la Orşova la Dubova, pe 

malul Dunării, veţi găsi 
restaurante şi pensiuni care vă 
oferă nu doar deliciul unei 
veritabile mese pescăreşti cu 
produse proaspete, pescuite 
chiar din apa Dunării, ci şi un 
cadru natural în care o ciorbă 
sau o saramură de peşte, 
aşezonate cu un vin de 
Mehedinţi, sunt îmbogăţite de 
starea de bine pe care ţi-o dă 
curgerea liniştită a apelor 
Dunării. Iar sentimentul poate fi 
trăit, la fel de spectaculos, pe 
unul din restaurantele plutitoare 
care circulă, în sus şi-n jos, pe 
defileul Dunării.  
 
Pentru a vedea şi a trăi din plin 
bucuria unei aventuri unice prin 
Defileul Dunării aveţi nevoie 
doar de o singură zi. Cu toate 
că, cine vine aici odată, negreşit 
o va face de alte zeci sau poate 
chiar sute de ori.  

REPORTAJ 
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DIVERTISMENT 

Galbene, pietroase şi 
parfumate în acelaşi timp, 
gutuile, fructe miraculoase ale 
toamnei, ne fac cu ochiul de pe 
tarabele pieţelor îmbiindu-ne la 
o porţie de sănătate şi savoare. 
Cunoscute încă din antichitate, 
aceste fructe au fost folosite de 
către greci, iar mai târziu şi de 
către romani pentru creşterea 
imunităţii organismului, dar şi 
pentru susţinerea potenţei.  
 
Pline de săruri minerale şi de 
vitamine, specialiştii au 
descoperit peste 100 de 
proprietăţi miraculoase ale 
gutuilor precum: astringente, 
antiinflamatoare, analgezice, 
emoliente, tonice şi 

expectorante, fiind 
recomandate în probleme 
hepatice şi digestive, dar şi 
cardiace, ajutând la scăderea 
presiunii sângelui.  
 
Proprietăţile benefice ale 
gutuilor sunt cunoscute şi de 
către ţăranii români, care 
obişnuiesc în camerele 
persoanelor bolnave să pună 
două guti. Cel mai indicat este 
consumul lor în stare naturală 
sau ca adaos la salate, dar 
foarte apreciate sunt în gemuri 
şi compoturi. Compotul de gutui 
are o aromă deosebită şi poate 
fi foarte bine combinat cu 
scorţişoara şi ghimbirul.  
 

În serile de iarnă este binevenit 
un bol cu deliciosul compot. 
Deoarece gutuile se pot păstra 
vreme îndelungată, compotul 
se prepară proaspăt. Fructele 
spălate, se curăţă de seminţe şi 
cotoare, se taie cubuleţe sau 
felii subţiri şi se fierb în apă cu 
puţin zahăr şi un baton de 
scorţişoară. Se adaugă o felie 
de ghimbir, iar când fructele 

sau înmuiat se dă la rece. 
Pentru consumatorii de gemuri, 
gutuile se dau pe răzătoare şi 
se fierb într-un sirop preparat 
din două măsuri de zahăr şi o 
măsură de apă. După ce gemul 
s-a îngroşat se toarnă în 
borcane, se sigilează şi se 
sterilizează pentru treizeci de 
minute. Se păstrează în cămară 
sau la loc răcoros. Poftă bună! 

 

Gutuile, fructele 
miracol 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Doi români: 
 - Auzi, tu cât ai salariul? 
 - 300 de euro fără ceva. 
 - Fără cât? 
 - Fără 150. 
*** 
Sfatul unui spcialist în relaţii de cuplu: 
- Ca să impresionezi o femeie, fă-i 
complimente, fă-i curte, sărut-o, fii 
grijuliu, îmbrăţişeaz-o, drăgăleşte-o, 
protejeaz-o, invit-o la o cină, ia-i 
cadouri, ascult-o, respect-o, susţine-o, 
mergi până la capătul pământului 
pentru ea. Ca să impresionezi un 
bărbat, vino goală şi cu o bere. 
*** 
O blondă câştigase la loterie. Soţul ei 
a rămas surprins. A întrebat-o cum a 
reuşit să găsească numerele corecte. 
Ea a răspuns:  
- Am avut un vis în care îmi apărea 
cifra şapte de trei ori. Aşa că am 
înmulţit 7 cu 3 şi mi-a dat 28.  

- Şi apoi ce-ai făcut? 
 - Am cumpărat biletul cu numărul 28 
şi am câştigat. 
- Bine, dar şapte înmulţit cu trei nu fac 
28, ci 21!  
-Auzi! Ai fi tu matemetician, dar tot eu 
sunt cea care am câştigat la loto! 
*** 
Un director de la Microsoft vine la un 
ministru din România:  
- Stimate domn, afacerile cu ministerul 
dumneavoastră au mers ca unse. 
Vreau să vă fac cadou un Mercedes! 
- Vai, dar nu-l pot primi aşa, ar fi mită.  
- Atunci vi-l vând la un preţ special: 10 
dolari.  
Caută ministrul prin buzunar şi găseşte 
o bancnotă de 50 de dolari. 
- Ştiţi, n-am să vă dau rest, spune 
încurcat reprezentantul firmei. 
- Nu-i nimic, mai cumpăr eu încă patru 
limuzine ! 
*** 

Catrene cu... tâlc 

Averi făcut-aţi, ilicit, 
De când căzut-a comunismul. 
Cei ce-au muncit de s-au spetit 
Au moştenit... reumatismul. 

de Gheorghe Niculescu 

Unor profitori 
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La Petrila, oameni inimoşi şi copii talentaţi au 
făcut să se audă “Rapsodia munţilor” 

    Doiniţa BĂLĂNESC 
 
La prima ediţie a festivalului- 
concurs de muzică populară 
"Rapsodia Munţilor" organizat la 
Casa de Cultura Ladislau Schmidt 
din Petrila, concurenţii au radiat de 
frumuseţe şi inocenţă, care imbinate 
cu multă muncă, cu talent şi cu 
dăaruire, au constituit ingredientele 
unui adevărat regal al cântecului şi 
portului popular. 
 
I-am urmărit preţ de câteva ore 
bune  şi în sufletul meu apreciez că 
toţi sunt câştigători în aceeaşi 
măsură, indiferent de cifra premiului 
trecut pe diplomă. Dar, în acelaşi 
timp, în sinea mea ştiam că noi, 
publicul, noi suntem de fapt 
adevăraţii câştigători ai festivalului. 
Asta pentru că aceşti tineri ne oferă 
prilejul şi împart cu noi rodul muncii 
lor şi patima  pentru cântecul şi jocul 
popular, pentru păstrarea şi 
valorificarea tradiţiilor. 
 
Câteva cuvinte se cuvin desigur a fi 
menţionate la adresa celor care au 
făcut posibil acest eveniment. 
Iniţiatorii şi adevăraţii "vinovaţi" 
ai acestui festival-concurs sunt  Ana 
şi Iulian Doda, doi oameni şi dascăli 
deosebiţi în acelaşi timp, care au 
demonstrat încă o dată că da, se 
poate ! Că totul este posibil dacă ai 
voinţă, că şi la Petrila poate fi 

oricând "un nou început", pentru 
orice... Nu trebuie decât să avem 
curajul să ne deschidem larg mintea 
şi sufletul. Le doresc sănătate, 
putere de muncă şi răbdare, să 
crească şi să transmită şi altor 
generaţii bogaţia, crezul şi 
educaţia  acumulate de-a lungul 
timpului. 
 
Felicitări şi mulţumiri se cuvin, în 
egală măsură, concurenţilor, 
organizatorilor şi nu în ultimul rând 
domnului Costel Avram, care de 
data aceasta în calitatea sa de 
preşedinte al asociaţiei Rosa 
Multiflora, a fost părtaş la acest 
eveniment şi a oferit premiile pentru 
participanţii înscrişi la două categorii 
ale concursului.  
 
În  ceea ce mă priveşte, şi eu mă 
simt, după succesul acestui 
eveniment, mai bogată sufleteşte. 
Iar ca şi Consilier Local al oraşului 
Petrila, îmi doresc să am ocazia să 
pot participa la cât mai multe 
evenimente de acest gen şi nu 
numai, organizate în incinta 
frumoasei Case de cultură din 
Petrila. Acolo unde 
sprijinul neconditionat este asigurat 
de un director inimos.  
Alte gânduri şi impresii, le vom 
împărtăşi cu ajutorul bunului 
Dumnezeu şi anul viitor, la cea de-a 
doua ediţie !  
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Uricani, Bd. 
Muncii, Bloc 29 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Complexul Energetic Hunedoara 
cumpărăr cărbune din import 
Lucian ISPAS 
 
“Culmea cărbunelui la Complexul 
Energetic Hunedoara! În plină 
zonă minieră, Complexul va 
cumpăra cărbune din străinătate, 
la sume fabuloase! Toată afacerea 
va costa peste 60 de milioane de 
lei.” Acesta este titlul unei ştiri 
difuzate de postul de televiziune 
Antena 3, care prezintă decizia 
şocantă a conducerii CEH de a 
importa 150.000 de tone de 
cărbune, în condiţiile în care are la 
dispoziţie câteva zeci de milioane 
de tone de huilă în minele din 
Valea Jiului.  
 
Directorul Complexului energetic 
susţine că să cumpere cărbune de 
la alţii ar putea fi o afacere mai 

bună decât să-l producă. Motivul 
pentru care Complexul Energetic 
Hunedoara a ajuns să importe 
cărbune, în loc să-l folosească pe 
cel din Valea Jiului este unul clasic 
românesc: lipsa banilor pentru 
investiţii, a celor pentru plata 
salariilor şi a datoriilor.  
 
Complexul Energetic Hunedoara a 
acumulat, numai în acest an, 
pierderi în valoare de 150 de 
milioane de lei, care se adaugă la 
cele 400 de milioane înregistrate 
de la înfiinţarea Complexului, în 
2012. 
 
Complexul energetic hunedorean 
a publicat deja anunţul de licitaţie 
pentru achiziţia de huilă.  
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Funcţionarii publici din 
primării participă în această 
perioadă la cursuri legate de 
aplicațiile pentru fondurile 
europene ce vor fi alocate 
prin POR 2014-2020. 
Serviciul de Proiecte cu 
Finanaţare Europeană din 
cadrul Primăriei Vulcan 
transmite celor interesaţi să 
aplice pentru fondurile 
oferite de UE în perioada de 
finanţare 2014 – 2020, 
câteva precizări care să 
simplifice orice demers în 
acest sens. Angajaţii 
primăriei specializaţi în 
domeniul proiectelor cu 
finanţare europeană,sunt 
pregătiţi pentru noua 
perioadă de finanţare, au 
participat la cursuri 
specializate, organizate din 
bani europeni şi promit că 
pentru următoarea perioadă 
2014-2020 vor fi investiţii 
majore în municipiul nostru. 
Angajaţii primăriei scriu 
proiecte doar pentru 
comunitate, pentru domeniul 
public şi în parteneriate cu 
diferite organizaţii, asociaţii 
de proprietari, instituţii 
publice, etc. Pentru firmele 
private interesate de fonduri 
europene angajaţii primăriei 
nu pot scrie sau depune 

proiecte, îi rugăm pe 
această cale să acceseze 
proiecte apelând la firme 
specializate sau inclusiv ei 
pot să îşi întocmească 
documentaţia, cererea de 
finanţare şi să apeleze la 
firme specializate doar 
pentru partea din 
documentaţii, după caz, 
unde nu este domeniul lor 
de activitate. Pentru cei 
interesaţi să îşi anvelopeze 
locuinţele cerința a rămas 
aceeași: trebuie să fie 
organizaţi în asociaţii de 
proprietari şi fiecare 
proprietar să depună în 
contul asociaţiei cota parte 
de finanţare; dacă un 
proprietar nu a depus banii, 
proiectul respectiv nu este 
eligibil. Acestea sunt 
proiecte care nu vizează 
doar domeniul public, unde 
autoritatea locală e 
proprietară, oamenii trebuie 
să conştientizeze că sunt 
proprietari şi trebuie să 
contribuie şi ei pentru 
investiţiile de reabilitare a 
blocurilor. Ghidurile de 
finanţare pentru aceste 
proiecte vor apărea în 
primele luni ale lui 2015; în 
ele vor fi incluse toate 
detaliile privind o aplicație 
de proiect cu finanţare 
europeană. 


