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2 POLITICĂ 

Moloţ spune că Guvernul a pedepsit judeţul 
Hunedoara pentru că e un judeţ pro-PNL 
    Lucian ISPAS 
 
Succesul repurtat de PNL în 
“duelul” cu PSD în privinţa 
transferurilor politice 
operate în baza ordonanţei 
55 la nivelul judeţului 
Hunedoara nu a rămas... 
nepedepsit. Preşedintele 
Consiliului judeţean 
Hunedoara, Mircea Ioan 
Moloţ, care este şi lider al 
PNL Hunedoara, spune că 
“preţul” plătit de hunedoreni 
pentru opţiunea politică a 
aleşilor lor, a fost de data 
aceasta de nu mai puţin de 
14 milioane de lei.  
 
Suma reprezintă corecţia 
financiară negativă aplicată 
de Guvernul Ponta la 
valoarea sumei pe care 
Consiliul judeţean 
Hunedoara trebuia să o 
primească, în mod normal, 
pentru întreţinerea 
drumurilor judeţene. “În data 
de 1 octombrie 2014, pe 

ordinea de zi a guvernului 
era şi o anexă care 
prevedea sumele de bani 
alocate pentru drumurile 
judeţene şi comunale. O 
sumă totală la nivel de ţară 
de 542 milioane de lei din 
care judeţul Hunedoara ar fi 
trebuit să primească 23,5 
milioane de lei, pentru că  
este judeţul cu cea mai 
mare reţea de drumuri 
judeţene şi comunale din 
România. Anexa a fost 
scoasă repusă apoi pe 
ordinea de zi a Guvernului, 
în 7 octombrie. Numai că 
suma totală s-a diminuat la 
450 de milioane şi a apărut 
o precizare în care spuneau 
că această sumă se 
distribuie după următorul 
algoritm: 65 la sută se dă la 
toată lumea, uniform, iar 35 
la sută în funcţie de 
întinderea reţelei de 
drumuri, de posibilităţile 
bugetului, de aprecierile 
specialiştilor. Acestea sunt 

lucruri care m-au deranjat, 
pentru că erau un 
subterfugiu. În momentul în 
care am văzut anexa cu 
sumele alocate, am 
observat că judeţul 
Hunedoara, de pe primul 
loc, a ajuns pe locul patru 
din coadă cu numai 9,97 
milioane lei. O sumă 
importantă, dar al patrulea 
din coadă, deşi noi suntem 
judeţul cu cele mai extinse 
rețele de drumuri. E clar o 
chestie politică. Consiliul 
Judeţean Hunedoara este 
condus de un preşedinte al 
opoziţiei, respectiv PNL, dar 
e păcat că se ţine cont de 
culoarea politică. Dacă mai 
înainte declarai că vrei să 
dezvolţi armonios întreaga 
ţară, acum totul e calcul 
politic. Iar acolo unde au 
trecut primari la PSD și au 
majorităţi, au primit mai 
mult”, a declarat Mircea 
Ioan Moloţ, în cadrul unei 
conferinţe de presă. 

Costel Avram e decis să-i dea apă gratuit senatorului Vochiţoiu, 
pentru ca acesta să-şi spele reputaţia 

       Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru acuzaţiile pe care Costel Avram, 
directorul general al Apa Serv Valea Jiului 
şi preşedinte coordonator al filialelor PNL 
din Valea Jiului le-a făcut la adresa 

senatorului Haralambie Vochiţoiu, acesta 
din urmă a deschis acţiuni în instanţă atât 
pentru liderul liberal cât şi pentru mai multe 
instituţii de media care au consemnat 
declaraţia lui Avram potrivit căruia 
“Vochiţoiu a furat apă prin intermediul 
societăţilor sale de la Apa Serv Valea 
Jiului”. 
 
Costel Avram spune că acţiunea judiciară 
intentată de senatorul Haralambie 
Vochiţoiu este “o comedie” şi reiterează 
afirmaţia că “domnul senator Vochiţoiu a 
furat apă, prin intermediul societăţilor care-i 
aparţin, de la Apa Serv !”  Directorul 
general al Apa Serv spune că şi-ar fi dorit 
ca, potrivit noilor prevederi legale, să 
meargă, înainte de dezbaterea acestei 
chestiuni în instanţă, la cabinetul de 
mediere al avocatului care se ocupă de 
plângerea senatorului Vochiţoiu. Numai că, 
pe citaţia pe care a primit-o adresa 
cabinetului de avocatură este ambiguă, în 
antet fiind prezentată o adresă, iar în 

conţinutul citaţiei, o cu totul altă adresă 
pentru sediul cabinetului de mediere.  
 
Dincolo de această chestiune, Costel 
Avram spune că este gata să-i satisfacă 
senatorului Vochiţoiu dorinţa declarată de 
a-şi “spăla imaginea şi reputaţia afectată 
de declaraţiile directorului general de la 
Apa Serv.” Însă, în locul celor peste 
100.000 de lei pe care Vochiţoiu îi reclamă 
drept prejudiciu, Costel Avram spune că 
este gata să-i livreze lui Vochiţoiu, gratuit, 
“oricâtă apă ar avea nevoie pentru a-şi 
spăla reputaţia şi onoarea.” Chiar dacă, 
este convins Avram, oferta sa ar putea să-l 
coste mult mai mult decât 100.000 de lei.  
“Ca să înţelegeţi că mă preocupă în mod 
foarte, foarte serios, reputaţia şi onoarea 
domnului senator Haralambie Vochiţoiu, 
sunt gata să suport eu preţul pentru a-i da 
gratuit acestuia apă, atâta cât va avea 
nevoie ca să-şi spele onoarea şi reputaţia. 
Indiferent cât m-ar costa acest lucru !” a 
declarat Costel Avram.   
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 Consilier nou în 
legislativul local de 
la Petroşani 
     Lucian ISPAS 
 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani a validat, în şedinţa 
ordinară de la finele lunii octombrie, 
mandatul unui nou consilier local. 
Acesta este Eusebiu Durbacă, 
membru al PDL, care-l înlocuieşte în 
componenţa legislativului de la 
Petroşani pe Sorin Avramescu, care 
a demisionat la începutul lunii 
octombrie atât din funcţia ocupată în 
Consiliul local Petroşani, cât şi din 
calitatea de membru al PDL.  
 
Eusebiu Durbacă a candidat în 2012 
la alegerile locale pentru Consiliul 
local de la Petroşani, pe listele 
alianţei politice USP (PDL+UNPR). 
Acesta a fost validat ca membru al 
Consiliului local Petroşani, după ce 
supleantul precedent, doctorul Alin 
Vasilescu, a declinat oferta de a intra 
în Consiliul local, din cauza 
incompatibilităţii funcţiei pe care o 
deţine la Spitalul de Urgenţă din 
Petroşani. 
 
Noul consilier local Eusebiu Durbacă 
este de profesie inginer, fiind în 
prezent adjunct şef sector la mina 
Livezeni.  

Onor  Armatei Române 
“Dată de referinţă în istoria modernă a 
Europei, ziua de 25 Octombrie este una de o 
importanţă deosebită pentru noi, românii. La 
acea dată, după lupte eroice şi zeci de mii de 
ostaşi căzuţi la datorie, Armata Română reuşea 
să elibereze de sub ocupaţie străină şi ultima 
localitate românească: oraşul Carei. Omagiem 
astăzi, cu respectul cuvenit, eroismul ostaşilor 
români şi ne plecăm în faţa jertfelor acestora.  
 
Astăzi, de Ziua Armatei Române, transmit un 
pios omagiu celor care, sub stindardul Armatei, 
şi-au făcut cu eroism datoria de onoare de a 
apăra cetăţenii acestei ţări. De asemenea, 
tuturor ostaşilor români care activează în 
prezent, atât în ţară cât şi în teatrele de 
operaţiuni militare, dând onoarea cuvenită 
Armatei Române, le transmit gândurile mele 
cele mai bune, sănătate, curaj, devotament şi 
cinste. 
 
Să trăiţi ! La mulţi ani ! 

Tiberiu Iacob-Ridzi 
Primarul municipiului Petroşani 

Sfârşit de an bogat în evenimente de interes 
public la Petroşani 
     Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Deja de câţiva ani buni 
încoace, luna decembrie este 
şi la Petroşani una în care 
evenimentele publice de 
mare impact pentru cetăţeni 
rivalizează cu cele care se 
derulează în toate marile 
oraşe ale ţării. Pentru ca 
tradiţia să meargă mai 
departe şi pentru ca toate 
lucrurile să fie pregătite cu 
minuţiozitate, din timp, de 
către factorii responsabili din 
primăria municipiului 
Petroşani, primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi a solicitat, încă 
din această lună, Consiliului 
local adoptarea hotărârilor de 
Consiliu prin care sunt 
aprobate şi finanţare 
corespunzător aceste 
evenimente. 
 
Cum la Petroşani acţiunile de 
acest fel au în centrul atenţiei 
cetăţenii, în mod firesc 
proiectele iniţiate de primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi au primit, 
în unanimitate, girul 
Consiliului local.  
 
Potrivit unuia dintre proiectele 
adoptate în această direcţie, 
Consiliul local a alocat 
122.000 de lei pentru buna 
desfăşurare a manifestărilor 
cultural-artistice prevăzute 
pentru luna decembrie la 
Petroşani. Prima manifestare 
de acest fel este dedicată 
chiar zilei de 1 Decembrie. 
“Intenţionăm să păstrăm 
tradiţia prin care şi noi, la 
Petroşani, sărbătorim, 
împreună cu cetăţenii, Ziua 
Naţională a României, aşa 
cum se cuvine, respectiv cu 
ceremonialul religios, cu 
festivitatea ridicării drapelului 
pe catarg şi, desigur, la o 
agapă care va avea loc în 
Parcul Central “Carol 
Schreter” din Petroşani”, 
spune primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi. Pentru buna organizare 
a acestui eveniment, Consiliul 
local a aprobat alocarea 
sumei de 30.000 de lei de la 

bugetul local.  
 
Tot în luna decembrie, 
comunitatea locală din 
Petroşani va marca, prin 
activităţi deja tradiţionale, 
“Ziua Persoanelor cu 
Dizabilităţi” (pentru care s-au 
alocat 2000 de lei), Festivalul 
de Colinde de Crăciun 
(pentru care au fost alocaţi 
4500 lei), serbarea Pomului 
de Crăciun (pentru care au 
fost alocaţi 45000 lei) sau 
Revelionul în aer liber (pentru 
care s-au prevăzut 14.000 de 
lei). “Ştim că sărbătorile de 
iarnă ne aduc fiecăruia dintre 
noi momente de bucurie. Veţi 
fi de acord cu mine că cea 
mai mare bucurie, pentru 
fiecare dintre noi, stă în 
bucuria copiilor noştri. De 
aceea, şi în acest an, 
administraţia locală va oferi 
tuturor preşcolarilor şi 
şcolarilor (clasele 0-VIII) şi 
tuturor copiilor cu probleme 
sociale şi de sănătate de la 
toate centrele şi instituţiile 
specializate care activează 
pe raza municipiului 
Petroşani, câte o cutie de 
ciocolată. Eu sunt convins că 
fiecare copil din Petroşani  
trebuie să aibă posibilitatea 
de a se bucura de acest 
cadou dulce în preajma 
Crăciunului şi, de câţiva ani 
buni, contribuim prin acest 
gest la bucuria copiilor 
noştri”, spune Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Pentru că seniorii 
Petroşaniului au ocupat şi 
ocupă un loc extrem de 
important în toate activităţile 
derulate de administraţia 
locală de la Petroşani, 
programarea, în luna 
decembriea a unor noi 
festivităţi destinate familiilor 
care au împlinit 50 de ani de 
căsnicie, nu este decât un 
gest firesc de continuitate. “În 
plus - ne spune primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi - anul 
acesta consemnăm şi o 
premieră legat de aceste 

premieri. Este vorba despre 
faprul că am decis să 
premiem şi familiile a căror 
performanţă de familie a 
depăşit cu încă un deceniu 
pragul căsniciei de 50 de ani 
şi care, astfel, au ajuns la 60 
de ani de căsnicie.”  
 
Tot pentru seniorii 
Petroşaniului, administraţia 
locală de la Petroşani va 
organiza, în ultima 
săptămâna a anului 2014, o 
nouă ediţie a apreciatului 
eveniment intitulat 
“Revelionul Pensionarilor”. 
Câteva mii de familii sunt 
aşteptate să participe şi anul 
acesta la petrecerea 
organizată de Consiliul local 
şi Primăria municipului 
Petroşani. Pentru buna 
organizare a acestui 
eveniment Consiliul local a 
aprobat suma de 67.000 de 
lei.  
 
Desigur, dincolo de aceste 
evenimente, luna decembrie 
va consemna şi în acest an 
încă multe alte evenimente 
similare, organizate fie de 
către autorităţile locale, fie de 
către activa societate civilă a 
municipiului Petroşani. Toate 
acestea vor avea însă 
susţinerea deplină a 
autorităţilor locale de la 
Petroşani. O garanţie a 
acestui lucru este chiar 
primarul municipiului 
Petroşani, un om căruia nu-i 
este indiferent nimic ce ţine 
de bucuria locuitorilor din 
comunitatea sa.  
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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 ! 

“Ziua Armatei” văzută şi altfel 

Povestea “Şoimilor Carpaţilor” 
văzută şi prezentată de Ilie Pintea 

      Ilie PINTEA 
 
Militarii Batalionului 812 
Infanterie din Bistriţa, 
supranumiţi Şoimii 
Carpaţilor, sunt ultimii 
luptători români care au 
rămas în Afganistan după 
retragerea batalioanelor 
de manevră, la jumătatea 
acestui an. Ei formează 
Compania KAF – GDA 
(Ground Defense Attack), 
care asigură apărarea 
terestră apropiată a celei 
mai mari baze militare a 
Coaliţiei din Afganistan, 
aeroportul Kandahar, şi 
au preluat această 
misiune de la Scorpionii 
Roșii, un batalion 
legendar în teatrul de 
operaţii. 
 
Pe comandantul lor, 
maiorul Alin Marian, l-am 
cunoscut în prima zi a 
documentării noastre la 
Kandahar şi ne-am 
împrietenit din prima clipă. 
E un bărbat hotărât, care 
în puţine cuvinte ştie să 
se facă înţeles şi mi-a 
spus că toţi militarii lui 
sunt o adevărată familie. 
Aveam să mă conving de 
asta a doua zi, pe care 
am petrecut-o cu plutonul 
1 an Companiei. 
 
Nici nu se ridicase bine 
soarele când ne-am 
îmbarcat în vehiculele 
blindate şi am plecat prin 
praful omniprezent spre 
poligonul de pregătire, 
care simulează un sat 
afgan, cu case 
tradiționale, poduri și 
puncte de trecere. 

Comandantul plutonului, 
locotenentul Marius 
Cuţuhan, se află la prima 
misiune într-un teatru de 
operaţii şi îmi spunea că, 
oricât de mult s-a 
documentat înainte de 
plecarea îm Afganistan, 
nimic nu te pregătește 
pentru contactul cu vântul 
fierbinte, cu praful şi cu 
oamenii de aici. L-am 
văzut cu câtă uşurinţă şi-a 
aşezat plutonul în 
dispozitiv, şi chiar dacă 
era doar un exerciţiu, 
toată lumea şi-a făcut 
treaba exact ca într-o 
situaţie reală de luptă. 
Nimic nu este lăsat la voia 
întâmplării, pentru că, aşa 
cum îmi spunea caporalul 
Liviu Moraru, 
transmisionistul 
companiei, rutina e cel 
mai mare duşman în 
asemenea situaţii. El are 
patru misiuni în 
Afganistan şi încă una în 
Irak, aşa că ştie din 
propria experienţă că,  
într-un teatru de operaţii, 
vigilenţa e a doua natură. 
Poate că cel mai bine la 
acest capitol stă caporalul 
Vasile Buda, cercetaşul 
plutonului, cel datorită 
căruia colegii săi se simt 
în siguranţă. Cu un 
detector de metale şi cu 
ochii în patru, el 
înaintează în faţa grupei, 
căutând dispozitivele 
explozive improvizate pe 
care insurgenţii le 
amplasează pe căile de 
trecere. Vasile a găsit un 
asemenea dispozitiv în 
2010, şi a fost decorat 

atunci pentru că, datorită 
vigilenţei şi 
profesionalismului, a 
împiedicat o tragedie. 
 
Şoimii Carpaţilor rămân în 
Afganistan până la 
sfârşitul anului, după care 
ultimii luptători români din 
acest teatru de operaţii se 
întorc acasă. Nu va fi uşor 
să lase în urmă această 
experienţă. Plutonierul 
major Daniel Dudescu, şi 
el cu doi ani din viaţă 
petrecuţi pe câmpul de 
luptă, îmi spunea că viaţa 
în teatrul de operaţii te 
schimbă, iar întoarcerea 
acasă, dincolo de bucuria 
revederii cu cei dragi, 
înseamnă şi un proces de 
readaptare, deseori dificil, 
la ceea ce noi considerăm 
a fi normalitate. 
 
Fiecare dintre militarii 
români care a luat parte la 
misiunile din Afganistan, 
Irak sau Kosovo poate 
spune că şi-a îmbogăţit 
experienţa profesională, 
dar mai ales că şi-a servit 
patria, aşa cum onoarea 
militară o cere.  
 
Dincolo de asta, viaţa de 
zi cu zi într-un avanpost în 
care viața ta depinde 
oricând de cel de lângă 
tine a creat o camaraderie 
cum doar în asemenea 
situaţii se poate întâlni, 
aşa cum am constatat în 
fiecare dintre bazele de 
operaţii înaintate din 
Afganistan în care am 
întâlnit tricolorul 
românesc. 

Dincolo de amintirile veteranilor de război, poveştile despre 
conflicte armate şi lupte sângeroase, despre onoare şi 
demnitate, despre curaj şi caracter sunt pntru cei mai bravi 
dintre militarii români ai timpului prezent tot atâtea realităţi. 
Realităţi pe care, în ultimii ani le-a trăit aievea, ca reporter în 
teatrul de război din Afganistan, reporterul Radio România, 
Ilie Pintea.  
Imaginile surprinse de Ilie Pintea şi explicaţiile acestora, care 
au îmbrăcat forma unor frumoase reportaje, au fost 
prezentate, de Ziua Armatei Române, la Sala Radio din 
Bucureşti, în cadrul unui eveniment jurnalic de excepţie, 
menită să marcheze şi “Ziua Radioului”. Vă prezentăm doar 
un exemplul din acest regal jurnalistic semnat de Ilie Pintea. 
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Vulcănenii au acelaşi mare respect 
pentru haina militară şi pe timp de pace ! 

      Tiberiu VINŢAN 
 
Vulcănenii, în special cetăţenii 
ceva mai în vârstă, îşi mai aduc 
şi astăzi aminte cu emoţie de 
vremurile în care, de “Ziua 
Armatei”, întregul oraş vibra de 
emoţie la defilarea şi 
ceremonialul militar pe care-l 
prezentau soldaţii şi ofiţerii 
garnizoanei de vânători de 
munte din localitate.  
 
Vremurile s-au schimbat, 
garnizoana militară şi-a închis 
porţile, dar câţiva dintre ofiţerii şi 
subofiţerii care au slujit sub 
stindardul Armatei Române în 
Valea Jiului mai păstrează vie 
emoţia generată de Ziua 

Armatei. Şi în acest an, la 
Vulcan, de Ziua Armatei, corpul 
cardelor militare în rezervă şi 
retragere din cadrul Asociaţiei 
Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere din Valea Jiului dar şi 
al subfilialelor asociaţiei “Culturl 
Eroilor” din Petroşani şi Vulcan, 
au îmbrăcat ţinuta militară şi au 
defilat, cu steagul de luptă, pe 
bulevardul Mihai Viteazu din 
Vulcan, până la statuia 
Ostaşului Necunoscut, unde a 
avut lopc un scurt ceremonial 

militar. Alături de ofiţerii din 
Valea Jiului, la eveniment au 
participat şi foşti ostaşi ai 
regimentului de alpioni (vânători 
de munte) din provincia italiană 
Belluno.  
 
Printre cei care au îmbărcat, cu 
onoare şi distincţie, haina 
militară pentru a participa la 
Ziua Armatei, s-a numărat şi 
primarul municipiului Vulcan, lt.
(r) Gheorghe Ile. “Pentru mine 
ataşamentul faţă de acest 

simbol sacru al neamului nostru, 
Armata Română, este şi rămâne 
nealterat prin timp. Momentul 
festiv pe care reuşim să-l 
organizăm la Vulcan în fiecare 
an de ziua Armatei Române, cu 
contribuţia plenară a colegilor 
mei din Asociația Cadrelor 
Militare în Rezervă şi Retragere 
şi cei ai Asociaţiei Cultul Eroilor, 
este doar o ofrandă modestă 
adusă tuturor celor ce au apărat 
integritatea teritorială şi statală a 
României, de-a lungul timpului. 
Dincolo de ceea ce urmărim noi 
să facem, există un sentiment 
greu de descris în cuvinte, pe 
care fiecare dintre noi îl simte 
atunci când salută memoria 
tuturor soldaţilor şi ofiţerilor 
căzuţi la datorie, pentru 
apărarea patriei. Cu inima plină 
de recunoştinţă pentru că iată, 
îmbrăcăm haina militară în timp 
de pace, le mulțumesc tuturor 
militarilor români, de ieri de 
astăzi şi de mâine” a declarat 
primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile.  
 
 O ceremonie similară celei de 
la Vulcan a avut loc, în aceeaşi 
formaţie, pe Defileul Jiului - loc 
în care, cu 100 de ani în urmă 
Armata Română dădea lupte 
grele pentru Reîntregirea ţării - 
în faţa monumentului 
generalului erou Ion Dragalina, 
aflat în îngrijirea rezerviştilor 
militari din Gorj şi din Valea 
Jiului. 
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Despre ce vorbim ? 

Complexul Energetic Hunedoara riscă falimentul ! 
     www.focus-energetic.ro 
 
Unul din cei mai mari producători 
de energie din ţară, Complexului 
Energetic Hunedoara, ar putea 
intra în faliment. Departamentul 
pentru Energie, în subordinea 
căruia se află societatea, a supus 
dezbaterii publice un raport din 
care reiese că societatea “se 
confruntă cu o serie de incertitudini 
legate de capacitatea de a 
continua să funcţioneze pe o 
perioada rezonabilă de timp”, din 
cauza scăderii cererii de energie. 
În plus, compania a ajuns să 
importe cărbune, deşi rezervele 
din solul României ar ajunge 
pentru o sută de ani. Compania se 
află astfel la un pas de la a fii 
desfiinţată. 
 
“Societatea Complexul Energetic 
Hunedoara SA se confruntă cu o 
serie de incertitudini legate de 
capacitatea de a continua să 
funcţioneze pe o perioada 
rezonabilă de timp, ca urmare a 
scăderii cererii de energie. Riscul 
de rată a dobânzii este 
semnificativ, în condiţiile în care 
societatea are contractate credite 
de circa 350 milioane lei, iar pentru 
asigurarea în totalitate a 
contribuţiei părţii române la 
finanţarea proiectului Centrala 
Electrică Paroşeni va fi 
contractată, în viitorul apropiat, de 
către MFP (Ministerul Finanţelor 
Publice, n.r.), suma de 14.700.000 
euro, această sumă urmând a fi 
subîmprumutată societăţii printr-un 
Acord de Imprumut Subsidiar. De 
asemenea, riscul de piaţă este 
ridicat în contextul în care există o 
nesiguranţă cu privire la strategia 
de dezvoltare economică. În acest 
context, societatea a luat măsuri 
de monitorizare constantă a 
lichidităţii, pentru raţionalizarea 
cheltuielilor şi monitorizarea zilnică 
a fluxurilor de trezorerie”, se arată 
în Raportul privind evoluţia şi 
performanţa activităţii de 
acţionariat la regiile autonome şi 
societăţile aflate sub autoritatea 
Departamentului pentru Energie în 
anul 2013. 
 
Ca măsuri pentru reducerea 
arieratelor, autorităţile propun: 
“intensificarea eforturilor pentru 
recuperarea creanţelor restante, 
monitorizarea zilnică a încasărilor 
şi direcţionarea cu prioritate a 
acestora către achitarea datoriilor 

restante, reducerea nivelului 
achiziţiilor la strictul necesar, 
concomitent cu prelungirea 
termenelor de scadenţă prevăzute 
în contractele comerciale de 
achiziţie, precum şi urmărirea, în 
cadrul negocierii contractului 
colectiv de muncă, neacordării de 
drepturi de natură salarială 
suplimentare, şi mai mult, 
reducerea acestora”, arată 
documentul citat. 
 
Complexul a ajuns să importe 
cărbune 
 
Mai mult, Complexul Energetic 
Hunedoara va cumpăra prin 
licitaţie cărbune din străinătate, la 
sume fabuloase, de peste 60 de 
milioane de lei. Conducerea 
complexului hunedorean 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 lipsa 
banilor pentru investiţii, a celor 
pentru plata salariilor şi a datoriilor. 
De asemenea,guvernul a aprobat 
în şedinţa din această săptămână 
o ordonanţă prin care Complexul 
Energetic Hunedoara (CEH) va 
prelua datoria pe care Compania 
Naţională a Huilei (CNH) o are 
către Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală (ANAF). 
“Prin ordonanţa de urgenţă se 
reduc arieratele în economie prin 
transmiterea către Complexul 
Energetic Hunedoara a obligaţiilor 
fiscale pe care Compania 
Naţională a Huilei (CNH) le are 
faţă de bugetul general consolidat. 
Se face «puntea»: CNH avea 
datorii faţă de ANAF, iar 
Complexul Hunedoara avea datorii 
faţă de CNH. Deci se sting datoriile 
între ele şi, în felul acesta, se 
curăţă, practic, CNH. Cifrele nu s-
au discutat, s-a discutat principiul, 
urmează să fie exprimat şi punctul 
de vedere al ANAF”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al Guvernului, 
Corneliu Calotă. 
 
Proiectul de ordonanţă prevede ca 
societatea Complexul Energetic 
Hunedoara să preia o datorie de 
10,84 milioane de lei (2,5 milioane 
de euro) pe care CNH o are către 
ANAF, Complexul Energetic 
Hunedoara urmând astfel să 
devină noul debitor al acestor 

obligaţii fiscale, iar Compania 
Naţională a Huilei să fie liberată de 
plata obligaţiilor fiscale. În schimb, 
Complexul Energetic Hunedoara 
nu va mai figura ca datornic către 
CNH cu suma de 10,84 milioane 
de lei. Operaţiunea urmăreşte 
creşterea atractivităţii la privatizare 
a producătorului de electricitate. 
CNH, aflată în lichidare, a cerut, 
anul trecut, insolvenţa Complexului 
Hunedoara, pentru o creanţă certă 
de 70,7 milioane de lei (15,8 
milioane de euro). Între Complexul 
Hunedoara, în calitate de 
beneficiar, şi CNH, în calitate de 
furnizor, au existat relaţii 
comerciale de furnizare a materiei 
prime energetice, în urma cărora 
au rezultat debite restante către 
furnizor de peste 84 miliarde de lei 
vechi, din care circa 14 miliarde lei 
vechi sunt în litigiu. 
 
Complexul Energetic Hunedoara 
asigură aproximativ 5% din 
producţia de energie electrică a 
României, având o putere instalată 
existentă de 1.225 MW şi fiind 
singurul mare producător de 
energie electrică din zona de 
centru şi nord-vest a ţării. Rezerva 
industrială de cărbune este de 56 
milioane tone. Capacitatea de 
producţie medie este de 
aproximativ 1,5 milioane tone 
huilă/an. Compania are circa 7.000 
de salariaţi, din care 1.800 
lucrează în activitatea energetică, 
iar 5.100 în activitatea minieră. 
 
La CEH lucrurile stau rău de mai 
multă vreme. Complexul energetic 
a fost înfiinţat în august 2013, prin 
fuziunea termocentralelor Mintia-
Deva şi Paroşeni, cu minele viabile 
din Compania Naţională a Huilei 
(CNH) Petroşani (Lonea, Livezeni, 

Vulcan şi Lupeni). Conform 
raportului administratorilor 
companiei, CEH a avut pierderi de 
peste 147 milioane de lei în anul 
2013, care se adaugă la cele 400 
de milioane înregistrate de la 
înfiinţare, în 2012. Datoriile 
depăşeau 752 milioane de lei. De 
precizat că, la înfiinţare, CE 
Hunedoara a preluat şi o datorie 
de 70 milioane lei ale CNH, pentru 
ca CE Hunedoara să poată fi 
pregătită de privatizare. 
Iniţial, potrivit calendarului de 
privatizări agreat de Guvernul 
României cu FMI, Complexul 
Energetic Hunedoara ar fi trebuit 
vândut încă din anul 2013 unui 
investitor strategic. Dacă nu se va 
găsi însă niciun investitor interesat, 
CEH ar putea intra în insolvenţă, 
după cum se specifică într-o 
scrisoare de intenţie către FMI, 
emisă încă de anul trecut. 
 
Complexul Energetic Hunedoara 
produce şi furnizează energie 
electrică, transportă şi distribuie 
energie termică, exploatează huilă, 
transportă şi depozitează şlam, iar 
înfiinţarea societăţii a fost susţinută 
de mai multe argumente 
economice, printre care: crearea 
unei companii de producţie energie 
pe bază de huilă extrasă din 
aceeași zonă, suficient de mare 
pentru a putea participa în proiecte 
regionale şi internaţionale; 
reducerea costului de producţie al 
energiei electrice; utilizarea mai 
eficientă a resurselor umane, 
logistice, creşterea eficienţei 
operaţionale atât în ceea ce 
priveşte extracţia huilei cât şi în 
ceea ce priveşte producţia energiei 
electrice; promovarea unui 
program de investiţii în vederea 
eficientizării activităţii. 
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De cele mai multe ori, în 
campania electorală pentru 
alegerile prezidenţiale, liderii 
politici locali nu sunt foarte 
implicaţi, presupunând că nu au 
nimic de câştigat în acest gen de 
alegeri. Cu toate acestea, există 
oameni pentru care implicarea 
activă în orice gen de campanie 
electorală, face parte din 
obligaţiile asumate de însăşi 
calitatea politică pe care o au şi 
de o necesară normalitate a vieţii 
politice. 
Aşa se face că, spre exemplu, la 
Petrila, campania electorală 
pentru alegerile prezidenţiale i-a 
mobilizat pe sute de oameni care 
desfăşoară o campanie 
serioasă, activă şi vizibilă pentru 
candidatul PNL Klaus Johannis.  
Meritul pentru acest licru este 
fără îndoială al liderului PNL din 
Petrila, Costel Avram, preşedinte 
coorodnator al PNL în Valea 
Jiului care merită titlul de 
“Premiant al săptămânii”. 

Costel AVRAM 
Preşedinte coordonator al filialelor PNL din Valea Jiului 

Petroşaniul e 
pregătit pentru 
iarnă 

     Lucian ISPAS 
 
Capriciile vremii din ultimele zile şi 
avertizările meteorologilor cu privire 
la iminenta sosire a iernii au 
determinat şi autorităţile publice 
locale să ia măsurile care se impun. 
Spre exemplu, la Petroşani, primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi a solicitat firmei 
care se ocupă cu întreţinerea străzilor 
din localitate pe timp de iarnă să fie 
pregătită pentru a face faţă unor 
posibile intervenţii. 
 
“Am văzut prognoza meteo şi am 
solicitat firmei care se ocupă de 
deszăpezire să facă toate pregătirile 
necesare pentru a nu fi luaţi pe picior 
greşit în eventualitatea unor căderi de 
zăpadă. La Petroşani, deja este 
asigurat stocup de sare şi nisip 
pentru tratarea străzilor, iar utilajele 
vor sosi şi ele în  câteva zile la baza 
de intervenţie a firmei care asigură 
intervenţia pe timp de iarnă în 
municipiul nostru”, spune primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
De asemenea, primarul municipiului 
Petroşani i-a solicitat şi preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara, care 
are în administrare drumul spre 
Parâng, să asigure intervenţia 
utilajelor în caz de probleme meteo.  

În Petrila s-a sovedit că, dacă se vrea, şi cu minerit fără minerit se poate ! 

La mina Petrila, nimic nu se pierde, totul 
se... conservă 
     Lucian ISPAS 
 
O mână de tineri arhitecţi 
adunaţi din toată Europa de 
Ion Barbu au muncit timp de 
o săptămână la Petrila, 
pentru a demonstra că nimic 
nu e mai nimerit într-un fost 
spaţiu de minerit fără minerit 
decât să deschizi un nou 
spaţiu cultural. Oaspeţii care 
au răspuns invitaţiei de a 
participa la deschiderea 
noului “Centru cultural 
Pompadou” amenajat într-un 
fost spaţiu al aproape fostei 
mine Petrila au avut parte de 
un regal cultural de excepţie.  
 
“Vorbim despre un 
experiment pe care l-am 
realizat împreun cu câţiva 
tineri arhitecţi români şi 
germani, prin care dorim să 
găsim o soluţie alternativă 

pentru salvarea demolării 
minei Petrila. StartUp Petrila 
este un prim pas important în 
acest sens, o reprezentare 
(redusă ca scară), a 
potenţialului acestui spaţiu: 
fosta staţie de pompe din 
incinta minei, pe care o 
punem în valoare printr-o 
intervenţie temporară, 
deschisă publicului”, spune 
artistul Ion Barbu, iniţiatorul 

acestui proiect de salvare, 
prin cultură şi turism, a minei 
Petrila.  
 
La eveniment a fost prezentă 
şi echipa de campanie a 
liberalilor din Petrila, în frunte 
cu Costel Avram. Semn că 
ceea ce au făcut artiştii la 
mina Petrila e încă o mostră 
din România lucrului bine 
făcut.  

Reguli noi pentru 
elevii de la 
Leonida 
    Lucian ISPAS 
 
Începând cu acest nou 
an şcolar s-au instituit noi 
reguli pentru elevii de la 
Colegiul Tehnic “Dimitrie 
Leonida” din Petroşani. 
Astfel, aceştia nu vor mai 
putea părăsi incinta şcolii 
decât la sfârşitul orelor 
de curs, fapt ce a dus 
deja la diminuarea 
absenteismului.   
 
O altă măsură este 
interzicerea cu 
desăvârşre a fumatului în 
şcoală sau curtea şcolii. 
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Klaus Johannis şi liberalii din Valea Jiului s-au 
întâlnit la Timişoara 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Timişoara, oraşul martir în care 
românii şi-au câştigat dreptul de 
a fi liberi, orice turneu electoral 
al vreunui om politic este un 
test. Mulţi oameni politici şi-au 
dorit, în ultimii 25 de ani să aibă 
şansa şi curajul de a trece testul 
Timişoarei. Puţini, foarte puţini 
însă, au şi reuşit. Actualul 
candidat liberal pentru 
Preşedinţia României, este însă 
unul dintre aceştia.  
 
Vineri, la Timişoara, Klaus 
Iohannis şi echipa sa de 
campanie au fost prezenţi în 
mijlocul românilor din vestul 
ţării. Printre aceştia s-au aflat şi 
hunedorenii, într-un număr 
foarte mare, iar din rândul lor nu 
au lipsit nici oamenii Văii Jiului. 
Adepţi ai normalităţii, în politică, 
la fel ca şi în viaţă, liberalii din 
Valea Jiului nu s-au sfiit să-şi 
declare public susţinerea pentru 
Klaus Iohannis. Au suit în 
autocare, dis de dimineaţă, şi 
au luat drumul Timişoarei 
convinşi că, după 25 de ani, tot 
de acolo se va da tonul 
schimbării în România. Printre 
aceşti oameni s-au aflat şi 
Costel Avram (coordonatorul 
filialelor PNL din Valea Jiului) 
împreună cu câteva sute de 
tineri, dar şi Constantin 
Brânduşe, pe care mulţi 
cetăţeni din Lupeni îl văd deja 
drept un necesar “Iohannis de 
Lupeni” care poate aduce 
normalitatea lucrului bine făcut 
şi în acest oraş parcă uitat de 
Dumnezeu. 
 
La Timişoara, odată cu mitingul 
liberal pentru susţinerea la 
Preşedinţie a lui Klaus 
Johannis, pentru mulţi români  
s-a reaprins flacăra speranţei. A 
speranţei că, măcar acum, în al 
doisprezecelea ceas, românii 
vor punea impune, prin votul lor 
din 2 şi, mai ales, din 16 
noiembrie, Punctul 8 din 
Proclamaţia de la Timişoara. La 
Timişoara, la mitingul pentru 
susţinerea la Preşedinţie a lui 
Klaus Johannis au fost prezenţi 

sute de tineri din Hunedoara, 
cei mai mulţi din Valea Jiului. 
Pentru liderul lor de astăzi, 
Costel Avram, dorinţa acestor 
tineri de a îmbrăca haina 
liberalismului şi de a îndrăzni să 
spere că România poate fi o 
ţară a lucrului bine făcut este ea 
însăşi un semnal. Un semnal 
că, dacă Timişoara s-a putut şi 
dacă la Sibiu se poate, atunci 
cu siguranţă şi în Valea noastră, 
încă încorsetată în metehnele 
trecutului, se va putea schimba 
culoarea politică şi, odată cu 
aceasta, viitorul oamenilor din 
acest frumos colţ de ţară.  
 
“Lupta politică pe care eu şi 
colegii mei liberali cărora ni s-au 
alăturat foarte, foarte mulţi tineri 
din Valea Jiului, reprezintă mai 
mult decât dorinţa de a aduce 
un om normal în fruntea acestei 
ţări. Ea reprezintă dorinţa de a 
le reda tinerilor noştri speranţa 
că România şi Valea Jiului nu 
sunt doar locul în care s-au 
născut şi au crescut, ci pot 
deveni locul în care să trăiască 
la fel ca în Spania, Italia, 
Germania sau Anglia, alături de 
părinţi, fraţi sau prieteni. Şi cred 
că normalitatea promisă de 
Klaus Johannis este cheia şi 
pentru normalitate în viaţa 
noastră, aici, în Valea Jiului”, 
apreciază Costel Avram.  

Mă înclin în faţa tuturor 
oamenilor pentru care speranţa 
e o stare de spirit, bucuria de a 
mă susţine este un crez şi 
victoria este deja o certitudine. 
Nu cred că voi putea să 
răsplătesc vreodată acest efort 
al oamenilor minunaţi care mi 
s-au alăturat în aceste 
săptămâni. O voi face însă, cred 
cu tărie, din postura de 
preşedinte, prin loialitatea şi 
devotamentul cu care voi lucra 
în slujba lor.   
 

Klaus JOHANNIS 
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În România lucrului bine făcut, campania electorală a 
liberalilor din Petrila este ea însăşi un exemplu 

        Tiberiu VINŢAN 

Deşi poate pare greu de crezut, 
în România timpului prezent 
există oameni pentru care 
puterea lucrului bine făcut nu 
este doar un simplu slogan, ci 
un exemplu pentru tot ceea ce 
fac. Bunăoară, deşi umblă 
vorba-n târg că politicienii din 
Valea Jiului au cam lăsat 
moartă-n păpuşoi activitatea în 
plină campanie electorală 
pentru alegerea preşedintelui, 
la Petrila echipa liberalilor lui 

Costel Avram demonstrează 
tocmai contrariul. 

Petrilenii s-au obişnuit deja cu 
prezenţa pe străzile oraşului, în 
parcuri sau printre blocuri, a 
oamenilor în costume albastre 
care, cu respectul şi importanţa 
cuvenită unei astfel de 
campanii electorale, acordă 
fiecărui cetăţean atenţia pe 
care o merită, vorbindu-le 
oamenilor despre ce înseamnă 
„România lucrului bine făcut” şi 
despre ce poate să însemne 
Klaus Johannis preşedinte, nu 
doar pentru România în 
general, ci şi pentru Petrila, în 
mod particular. 

Este cât se poate de evident 
faptul că România nu-şi mai 
permite bătaia de joc la adrresa 
cetăţenilor săi, aşa cum 
România nu mai poate trăi în 

mentalitatea păguboasă a lui 
„lasă că merge şi aşa”. 
România are datoria de a le 
demonstra oamenilor, prin 
însăşi exemplul unor oameni 
care au reuşit prin ei înşişi că 
poate fi o ţară a lucrurilor bine 
făcute. În tot şi în toate.  

România unor oameni precum 
reputatul actor Victor 
Rebengiuc sau apreciatul filosof 
Andrei Pleşu, este aşa cum o 
dovedesc şi în această 
campanie electorală petrilenii, 
şi România lui Ion Barbu, şi 
România inginerului Costel 
Avram, şi România 
economistului Doiniţa Bălănesc, 
şi România momârlanului Petru 
Bălănesc, şi România 
apreciaţilor dascăli Ana şi Iulian 
Doda.  

Ce au în comun toţi aceşti 
oameni ? Răspunsul este pe 

cât de simplu, pe atât de firesc: 
cu toţii cred în România lucrului 
bine făcut şi în puterea 
exemplului personal al 
primarului din Sibiu. „M-am 
hotărât, îl votez pe Johannis, 
pentru că este un om serios, 
am încredere că poate să facă 
ceva, că nu spune poveşti de 
adormit copiii.” Declaraţia îi 
aparţine actorului Victor 
Rebengiuc. 

Ca el gândesc însă şi foarte 
mulţi petrileni de valoare. 
„Votez Klaus Johannis 
deoarece cred că este un om 
cinstit şi corect. Sper că un om 
educat într-un mediu de cinste, 
muncă, bună organizare, va 
reuşi să imprime aceste valori 
şi în societatea românească”, 
apreciază fostul inginer miner 
de la Lonea, Petru Bălănesc. „Îl 
votăm pe Johannis deoarece 
este un om de acţiune, un 
model de seriozitate, 
perseverenţă şi demnitate şi 

are capacitatea de a duce 
România pe drumul 
prosperităţii”, sunt de părere 
profesorii Ana şi Iulian Doda. 
„Votez Klaus Johannis tocmai 
pentru mentalitatea lucrului bine 
făcut, care lasă generaţiile 
viitoare siguranţă, resurse şi 
oportunităţi de dezvoltare în 
ţara noastră”, spune şi 
economistul Amza Itu. Liderul 
liberalilor petrileni, inginerul 
Costel Avram, este convins şi el 
că „dacă la Sibiu în peste 10 
ani de administraţie locală s-a 
putut, atunci cu experienţa, 
determinarea şi implicarea unui 
om precum Klaus Johannis în 
fruntea României se va putea şi 
la Petrila, şi în Valea Jiului şi 
peste tot în România.” Similar, 
pentru consilierul local Doiniţa 
Bălănesc „un om care vrea să 
câştige preşedinţia bazându-se 
pe puterea exemplului său 
personal demonstrat în Sibiu şi 
nu pe ameninţări, manipulare şi 
fărădelege, este preşedintele 
pe care mi-l doresc.” În fine, 
pragmatică şi atotcuprinzătoare 
este şi poziţia unui alt petrilean 
de frunte, celebrul om de 
cultură Ion Barbu care spune că 
l-ar vota pe primarul Sibiului, 
pur şi simplu pentru că s-a 
săturat de primarul Petrilei. 

Trăgând linie, este evident 
faptul că la Petrila, până şi 
campania electorală dusă de 
echipa PNL este parte din 
„lucrul bine făcut” pe care-l 
propune, cu decenţă, simplitate, 
responsabilitate şi maximă 
seriozitate, Klaus Johannis. 
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Lecţia de ştiinţă din acest 
număr este de fapt...lecţia de 
literatură. Să iubeşti cărţile vine 
din inimă, din adâncul fiinţei 
noastre şi iubitorii de literatură 
ştiu despre ce vorbesc. Să alegi 
ceea ce citeşti, să discerni  
dintr-o mare de scriitori, este 
până la urmă o adevărată 
ştiinţă.  
 
Când alegem o carte, ne 
ghidăm după cum arată cartea, 
care este subiectul, dacă 
autorul este cât de cât cunoscut 
sau dacă ţi-a fost recomandată 
de către cineva. De cele mai 
multe ori te opreşti la unul din 
criteriile prezentate mai sus. 
Dar dacă ai timp şi banii 
necesari s-ar putea să cumperi 
o altă carte, care să nu 
corespundă “criteriilor” dar care 
să îţi producă o satisfacţie 

imensă când o citeşti.  
 
Şi totuşi oamenii preferă 
topurile, iar revistele, editurile, 
universităţile, se întrec în a 
realiza topuri despre cele mai 
citite sau cele mai vândute cărţi. 
Un top interesant a fost realizat 
de către 125 de scriitori în viaţă 
care au sugerat diverse titluri 
după preferinţele lor în materie 
de literatură. Topul arată astfel: 
Cele mai bune lucrări ale 
secolului al XX-lea 
1. Lolita de Vladimir Nabokov 
2. Sfârşitul visului american 
de F. Scott Fitzgerald 
3. În căutarea timpului pierdut 
de Marcel Proust 
4. Ulise de James Joyce  
5. Oamenii din Dublin de Ja-
mes Joyce 
6. Un veac de singurătate de 
Gabriel Garcia Marquez 
7. Zgomotul şi furia de William 
Faulkner 
8. Către far de Virginia Woolf 
9. O istorie completă  de  
Flannery O'Connor 
10. Foc palid de Vladimir 
Nabokov 
Cele mai bune lucrări ale 
secolului al XIX-lea 
1. Anna Karenina de Lev 
Tolstoi 

2. Doamna Bovary de Gustave 
Flaubert 
3. Război şi pace de Lev  
Tolstoi 
4. Aventurile lui Huckleberry 
Finn de Mark Twain 
5. Poveştile lui Anton Chekhov 
6. Middlemarch de George 
Eliot 
7. Moby-Dick de Herman  
Melville 
8. Marile speranţe de Charles 
Dickens 
9. Crimă şi pedeapsă de  
Fyodor Dostoievski 
10. Emma de Jane Austen 
 
Iubitorilor de literatură, şi nu  
numai le sunt cunoscute toate 
titlurile. Dacă ar fi să ne luăm 
după preferinţele maselor largi 
de cititori şi după numărul de 
cărţi vândute, topul arată altfel. 
Cele mai vândute lucrări 
1. Poveste despre două oraşe 
de Charles Dickens 
2. Micul prinţ de Antoine de 
Saint Exupéry 
3. Stăpânul inelelor de 
J.R.R.Tolkien 
4. Hobbitul de J.R.R. Tolkien 
5. Visul camerei roşii de Cao 
Xueqin 
6. Zece negrii mititei de Aga-
tha Christie 

7. Ea de H. Rider Haggard 
8. Alchimistul de Paulo Coelho 
9. Numele trandafirului de 
Umberto Eco 
10. Îngeri şi demoni de Dan 
Brown 
 
Totuşi cele mai vândute cărţi 
din lume sunt cărţile de căpătâi 
ale umanităţii, cele care ne d 
efinesc şi ne apropie de  
divinitate, cele care încearcă să 
ne dezlege misterele vieţii, dar 
care ne rămân mereu  
neînţelese: Biblia sau Coranul.  
 
Ca un paradox,  a alege o carte 
este până la urmă o ştiinţă, dar 
indiferent de criteriul pentru 
care o alegi, important este să o 
citeşti, să împrumuţi o bucată 
din lumea ei, să o iubeşti şi să o 
preţuieşti pentru că până la 
urmă, ea, cartea, îţi poate fi de 
multe ori cel mai bun prieten, 
poate fi lumea în care să te 
regăseşti cu adevărat aşa cum 
eşti, fără ascunzişuri, fără  
ipocrizie, poate să te facă mai 
bun, mai frumos şi mai bogat 
sufleteşte.  
 
Şi dacă a alege o carte ţi se 
pare o ştiinţă, alege cu sufletul. 
Dar alege! 
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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); 

Poliţiştii hunedoreni şi-au ales, din 
nou, voluntarii 

   Lucian ISPAS 
 
 Din luna mai 2012, poliţiştii 
Compartimentului Analiză şi 
Prevenire a Criminalităţii 
coordonează reţeaua de voluntariat 
a I.P.J. Hunedoara, formată din 18 
tineri de la şase licee devene, în 
prezent aceştia fiind elevi în clasele 
a XII-a. În cei doi ani de voluntariat, 
aceştia au fost foarte activi în comunitate 
şi vizibili în rândul tinerilor, derulând 14 
campanii şi proiecte de prevenire a 
criminalităţii, în domenii precum: 
delincvenţa juvenilă, violenţă domestică, 
educaţie rutieră, voluntariat, prevenirea 
infracţiunilor de furt, cetăţenie europeană 
şi implicare civică. 
 
În data de 23.10.2014, în cadrul Centrului 
de Tineret Deva, poliţiştii hunedoreni în 
parteneriat cu Direcţia Judeţeană de 
Sport şi Tineret Hunedoara şi Fundaţia 
„Conexiuni” Deva şi-au selectat noii 
voluntari, printr-o serie de interviuri 
individuale cu tinerii care au depus 
documentele de înscriere în perioada mai 
– septembrie 2014.  
 
Activitatea de reînnoire a reţelei de 
voluntariat a Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara, face parte din 
proiectul „Voluntar pentru comunitatea 
mea – continuitate pentru un viitor sigur”, 
cofinanţat de Consiliul Local Deva şi 
Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret 
Hunedoara. În perioada mai – septembrie 
2014, s-au înscris în proiect 30 de tineri 
de la cinci licee din municipiul Deva, iar 
organizatorii au dorit să realizeze un scurt 
interviu cu fiecare dintre ei, care a vizat în 
principal motivaţia lor de a fi voluntar, 
cunoştinţele pe care le au despre 
activitatea de voluntariat în cadrul poliţiei, 
date despre situaţia şcolară, 
recomandările din partea dirigintelui/ei şi 

acordul părinţilor. La finalul activităţii, 
organizatorii au ales 20 de elevi care 
corespund cerinţelor acestei activităţi.  
 
„Noii voluntari sunt elevi din clasele a IX-a 
şi  X-a şi vor face parte din această reţea 
timp de doi ani, 2014 – 2016. În această 
perioadă, vor urma cursuri de formare şi 
dezvoltare personală şi vor fi implicaţi 
activ în derularea campaniilor de 
prevenire a criminalităţii atât în unităţile 
şcolare din care provin cât şi în 
comunitate, dar şi în alte activităţi de 
organizare a evenimentelor I.P.J. 
Hunedoara. Cel mai important este, că 
prin această activitate, elevii vor afla că 
există şi modalităţi pozitive de petrecere a 
timpului liber şi de a se evidenţia. Vrem 
să lăudăm alegerea acestor tineri a se 
dedica comunităţii şi de a dărui din  timpul 
şi energia lor, celorlalţi, prin voluntariat” – 
consideră inspector principal de poliţie 
Fieraru Andrea, sociolog în cadrul 
Compartimentului Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii”. 
 
În perioada următoare, până la finalul 
anului 2014, noii voluntari vor participa la 
o tabără de formare în care vor învăţa 
cum se realizează o campanie de 
prevenire, dar şi informaţii despre 
scrierea de proiecte, comunicare, 
legislaţia privind minorii în contextul 
noului Cod Penal, despre infracţionalitate, 
alegerea anturajului şi modalităţi de 
prevenţie a victimizării.  

Agende A5 standard şi calendare cu 
imagini color, cu personalizare 
la un preţ imbatabil de numai  
 

Comandaţi acum la 0722-55.48.09 
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Capitala neoficiala a 
României regale 

Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Periplul nostru reportericesc se 
opreşte, în această săptămână 
în “capitala” de vacanţă a 
României, la Sinaia.  
 
Oraşul, amplasat strategic pe 
Valea Prahovei, între munţii 
Bucegi şi munţii Gârbova sau 
Baiului cum sunt ei  mai bine 
cunoscuţi, la o altitudine de 800 
de metri, te cucereşte încă de la 
început nu numai prin fruuseţea 
locurilor, ci mai ales prin aerul 
său boem, pe care nici o altă 
staţiune de pe Valea Prahovei 
nu îl are.  
 
Din istoria acestei aşezări aflăm 
că încă de pe la 1500, aici se 
aflau câte un han sau câte un 
loc pentru popasul drumeţilor 
pentru că, deşi drumul ce lega 
Ţara Românească de Braşov 
era anevoios şi periculos, 
acesta era străbătut zilnic de o 
sumedenie de negustori. Mai 
târziu, pe la 1581 apare 
pomenit în hrisoave Schitul Sf. 
Nicolae de la Molomoţ ridicat de 
Mihai Cantacuzino drept  
mulţumire pentru că fusese 
adăpostit de pustnicii locului în 
timp ce se ascundea de 
oamenii domnitorului Dimitrie 
Ghica, ucigaşul tatălui său. 
Schitul a fost închinat Bisericii 
Sf. Ecaterina de pe muntele 
Sinai, de aici  venind de altfel şi 
denumirea de mai târziu a 
localităţii:  Sinaia. Pe la 1783, 
domnitorul Mihail Şuţu 
înzestrează Mănăstirea (Schitul 
ia între timp numele de 
Mănăstirea Sinaia)  cu 40 de 
scutelnici pe care îi aşează 
împreună cu familiile lor pe 
valea râului Izvorul Dorului. 
Impresionat de frumuseţea 
locurilor dar şi de calităţile 
terapeutice pe care zona le 
putea oferi din plin, în 1864, 
prinţul Dimitrie Ghica cedează o 
parte din moşia lui de la Furnica 
împreună cu Mănăstirea Sinaia, 
Euforiei Spitalelor Civile, 

asociaţie ce avea drept scop 
înfiinţarea pe aceste locuri a 
unei staţiuni de lux. Acesta 
devine astfel fondatorul oraşului 
Sinaia căruia îi urmează mai 
apoi Pricipele Carol I. 
 
Se spune că în 1866, Carol I ar 
fi vizitat Mănăstirea Sinaia şi  
s-ar fi îndrăgostit definitiv de 
aceste locuri. Numai astfel se 
explică alegerea localităţii 
Sinaia drept reşedinţă de vară a 
familiei regale  şi construirea 
Castelelor Peleş şi Pelişor. 
Oraşul s-a dezvoltat 
semnificativ mai ales după 
1879, când a fost inaugurată 
calea ferată Bucureşti - Sinaia, 
una dintre primele de acest fel 
din România.  
 
Construcţia Castelului Peleş 
începută în 1875 şi terminată în 

1883 a transformat Sinaia într-o 
zonă rezidenţială privilegiată 
dar şi într-un centru al vieţii 
politice, culturale şi artistice din 
România şi din Europa. 
Numeroşi oameni politici îşi vor 
construi în zonă reşedinţe 
elegante, iar numeroşi artişti îşi 
vor desăvârşi aici actul creator. 
Sinaia devine astfel o staţiune 
privilegiată pentru mai marii 
vremii, aici existând încă de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea  
numeroase hoteluri şi vile, o 
bază de agrement, restaurante, 
ceainării şi cofetării, o şcoală de 
echitaţie şi un hipodrom foarte 
apreciat de clasa politică a 
acelei perioade, băi de 
hidroterapie, o grădină 
zoologică, un parc de 
promenadă şi să nu uităm 
clădirea a cărui nume se leagă 
în general de staţiunile de lux, 
Cazinoul. Cu toate aceste “de-
pendinţe” regale, nu ne mai 
miră faptul de ce Sinaia mai 
este cunoscută, încă de la 
începutul secolului al XX-lea, 

drept “Perla Carpaţilor”.  
După cum am mai spus, Sinaia 
devine o staţiune foarte căutată 
şi de artişti. Marele George 
Enescu îşi construieşte aici un 
adevărat cămin. Între concerte 
se refugiază la Luminiş unde îşi 
desăvârşeşte opera. De altfel, 
casa ce adăposteşte lucrurile 
personale, dar şi pianul Ibach 
de la care au răsunat concerte 
memorabile, a devenit azi un 
foarte vizitat muzeu. Vasile 
Alecsandri,  Nicolae Grigorescu, 
Ioan Luca Caragiale, Nicolae 
Iorga, Yehudi Menuhin, Cezar 
Boliac, Grigore Alexandrescu, 
Gheorghe Tătărascu, Teodor 
Aman, Alexandru Vlahuţă, Take 
Ionescu, Bucura Dumbrava, 
Mihail Sadoveanu, Nicolae 
Labiş, Ion Minulescu sunt doar 
câţiva dintre oamenii de cultură 
care au vizitat Sinaia, au 
poposit pentru perioade mai 
lungi sau mai scurte pe aceste 
meleaguri şi au lăsat în urma lor 
opere nemuritoare create în 
acest frumos loc de odihnă. 
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Cu toate acestea, dincolo de 
aceste frumoase amintiri ale 
vieţii culturale, de  numele 
localităţii sunt legate şi tragedii 
ale istoriei. În 1933, primul 
ministru Gheorghe Duca este 
asasinat de către legionari pe 
peronul gării, iar mai târziu 
marele istoric Nicolae Iorga este 
răpit chiar din casa sa de la 
Sinaia şi asasinat tot de către 
legionari într-o pădure din 
Prahova.  
 
Destinul localităţii ar fi fost 
poate cu totul altul dacă nu ar fi 
fost legat de destinul Familiei 
Regale din România. Aici s-au 
stins din viaţă Carol I, 
Ferdinand şi regina Maria şi tot 
aici a venit pe lume ultimul rege 
al României, Mihai I. Ani de-a 
rândul de la sfârşitul secolului al  
XIX-lea şi până aproape de 
mijlocul secolului al XX-lea, la 
Sinaia au fost luate cele mai 
importante decizii istorice, 
oraşul fiind fiind o adevarată 
capitală nedeclarată a ţării, de 
unde se emiteau decretele 
regale ce apoi erau transmise 

Guvernului de la Bucureşti.  
 
Să mergi la Sinaia şi să nu 
vizitezi castelul Peleş, 
înseamnă mai mult decât 
ignoranţă. Celebrul castel de la 
Peleş este cel mai bine 
conservat din România şi unul 
foarte bine cotat pe plan 
mondial, atât datorită valorii 
sale istorice cât şi pentru 
operele de artă existente în 
interior, unele dintre ele unicat 
în lume. Deşi castelul a fost 
ridicat în numai 8 ani, 
amenajarea terenului adiacent 
de către celebrii arhitecţi ai 
vremurilor, Johannes Schultz și 
Karel Liman, a început în 1873. 
Şi castelul a fost amenajat de 
către decoratori celebri ai 
vremurilor, J. D. Heymann din 
Hamburg, August Bembé din 
Mainz şi Berhard Ludwig din 
Viena.  
 
Castelul de la Peleş are peste 
160 de încăperi, printre care 
amintim o sală de teatru, holul 
de onoare, sala de consiliu, 
dormitorul regal, cabinetul de 

lucru, Sala Florentină şi Sala 
Maură toate împodobite cu 
lemn de tei, candelabre imense, 
oglinzi veneţiene sau viralii 
deosebite. În construirea şi 
amenajarea castelului nu s-a 
făcut rabat de la calitate şi de la 
noile descoperiri ale tehnologiei. 
Astfel, Peleşul a fost primul 
castel electrificat din Europa, 
beneficia de încălzire centrală, 
de lifturi şi aspiratoare, toate 
noutăţi ale tehnicii în acea 
perioadă.  
 
Se spune că până şi împăratul 
Franz Josep, vizitând castelul a 
rămas deosebit de impresionat 
de măreţia acestuia, bătrânul 
împărat făcând numeroase 
fotografii cu împrejurimile şi 
castelul. Peleşul a fost construit 
la Sinaia nu numai datorită 
frumuseţii naturii ci şi a poziţiei 
stategice a localităţii. La 
început, aproape de graniţa cu 
Austro-Ungaria, iar mai apoi, 
după reîntregirea neamului din 
1918, acesta se afla situat în 
inima (centrul) ţării. Douăzeci 
de ani mai târziu a fost construit  
şi Pelişorul. Deşi considerat un 
frate mai mic al Peleşului, cas-
telul de la Pelişor este la fel de 
impunător şi atractiv ca şi 
fratele său mai mare.  
În anul 1953 castelele Peleş şi 
Pelişor au fost incluse în 

patrimoniul muzeal şi deschise 
turiştilor. Se spune că familia 
Ceauşescu, deşi a vizitat foarte 
rar castelul, ar fi vrut să-şi 
stabilească una dintre reşedinţe 
aici dar muzeografii i-ar fi 
speriat cu existenţa în castel a 
unei ciuperci dăunătoare pentru 
om. Lucru doar pe jumătate 
mărturisit pentru că este 
adevărată descoperirea unei 
ciu-perci dar care ataca lemnul, 
pentru stîrpirea acesteia fiind 
nevoie de o restaurare a 
anumitor încăperi ale castelului. 
Din ordinul Lui Ceauşescu, între 
1975 şi până în 1989, castelul a 
fost închis.  Abia în anul 2000 el 
a fost redeschis pentru publicul 
larg, iar în anul 2006 el a fost 
retrocedat  posesorilor de drept 
al acestuia, familia regală a 
României. Acesta a hotărât 
menţinerea  castelului Peleş în 
circuitul turistic.  
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DIVERTISMENT 

Castanele, fructe  ale arborilor 
din grupa fagaceae, pot alături 
de nuci sau alune să vă 
îmbunătăţească viaţa printro 
alimentaţie sănătoasă. Cu un 
conţinut mare de amidon (dublu 
decât al cartofilor) la care se 
adaugă săruri minerale fosfor, 
potasiu, magneziu, fier , zinc, 
dar şi vitaminele din categoria 
B-urilor, castanele sunt 
benefice în bolile 
cardiovasculare, în scăderea 
colesterolului “rău”, tonice 
pentru sistemul nervos şi în 
stările de oboseală şi anemie. 
Sunt foarte nutritive, 100 grame 
castane conţin 170 calorii, dar 
au 13,8 grame fibre vegetale şi 
34 grame carbohidraţi,  lucru 

care le recomandă totuşi în 
diete. Castanele au fost un 
ajutor în vremuri de restrişte 
deoarece din ele se măcina 
făină folosită mai apoi pentru 
prepararea “pâinii”, de aici şi 
denumirea castanului drept 
arbore de pâine. De altfel, făina 
de castane este des folosită în 
bucătăria asiatică. Printre primii 
care au găsit o întrebuinţare 
castanelor au fost turcii. 
Aceştia, hrăneau caii bolnavi cu 
castane şi marea majoritate se 
însănătoşeau şi prindeau 
putere. Observând acest lucru, 
au început să le consume şi ei, 
mai întâi fierte sau coapte, iar 
mai apoi sub formă de  sosuri şi 
piureuri. 

În industria dulciurilor, 
castanele au un loc aparte. 
Cred că fiecare dintre noi a 
savurat o bomboană de 
ciocolată umplută cu cremă de 
castane în care s-a picurat 
puţin rom, sau o felie de tort 
delicioasă în a cărui cremă, 
castanele au avut rolul de 
vedetă!...În magazine se 
găsesc diverse sortimente de 

piureuri de castane folosite în 
patiserii şi cofetării. Şi 
totuşi...cel mai savuroase sunt 
castanele coapte, mai ales 
dacă sunt consumate  calde, pe 
stradă, întro zi de toamnă rece. 
Atunci au o savoare aparte  mai 
ales că induc  şi o stare de 
bine. Poftă bună şi nu scoateţi 
castanele din foc, cu mâna 
altuia! 

 

Castanele, 
vedetele toamnei! 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
O femeie discuta cu o prietenă despre 
soţul ei: 
- I-am spus că nu mai stau cu el şi că 
bag divorţul, după care am ieşit afară 
să mă liniştesc. 
- Şi el ce a spus? întreabă curioasă 
prietena. 
- Păi, după câteva minute, am auzit o 
bubuitură... 
- Vai, Dumnezeule, doar nu s-a 
împuşcat! 
- Nu, a deschis o şampanie. 
*** 
- Bulă, care e politica cea mai bună pe 
vremurile astea? 
- Să-i păcăleşti pe toţi. 
- Şi cea mai proastă? 
- Să crezi că i-ai păcălit.  
*** 
 Copilul vine acasă de la şcoală. 
- Tată, ştiu ce carieră voi urma. 
- Da? Care? 
- Intru în crima organizată. 
- Perfect. La stat sau la privat?  

*** 
 Luna de miere. El citeşte ziarul în 
sufragerie. La un moment dat, simte 
un miros puternic de ars. 
- Iubito, găteşti sau calci?  
*** 
La magazin: 
- Scuzaţi-mă, nu mi-aţi dat restul! 
- Da, vă scuz!  
*** 
 - Ce mai faci, băi Gheorghe? 
- Nu prea bine, Ioane... supărat... 
- Păi de ce? 
- Nu mai există loialitate şi încredere 
pe lumea asta... 
- De ce, mă? Ce-ai păţit? 
- Am aflat azi că şi nevasta şi amanta 
mă înşală!  
*** 
Lângă cascada Niagara, ghidul se 
adresează grupului de turişti: - Dacă 
doamnele vor binevoi să tacă un 
moment, veţi putea auzi zgomotul 
căderii apelor.  

Catrene cu... tâlc 

Ne inundă iar comuna 
Din amonte în aval 
Dar primarul a zis una: 
- Bine că suntem pe val ! 

de Gheorghe Niculescu 

De la inundaţii 
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Premii de aur pentru cercetătorii de la INSEMEX la salonul 
naţional Inventika 2014 
     Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Salonul Cercetării Româneşti 
Inventika 2014, desfăşurat în 
luna octombrie la Bucureşti, a 
consemnat câteva noi succese 
notabile pentru cercetătorii din 
cadrul echipei INCD-INSEMEX 
din Petroşani.  
 
Astfel, toate cele 4 cereri de 
brevete de invenţii cu care 
INSEMEX a participat la acest 
important eveniment au fost 
apreciate de juriu şi, prin 
urmare, au fost distinse cu 
medalii de aur, argint sau 
bronz. Cea mai apreciată 
invenţie promovată cu acest 
prilej de cercetătorii INSEMEX 
Petroşani este cea intitulată 
“Sistem de închidere rapidă 
pentru lucrări miniere 
subterane”. Lucrarea este 

realizată de un colectiv de 
cercetători format din dr.ing. 
Emilian Ghicioi, dr. ing. 
Conmstantin Lupu, dr.ing. Doru 
Cioclea, dr.ing. Ion Toth, dr.ing. 
Sorin Buruian, dr.ing. Artur 
Găman, dr.ing. Mihaela 
Părăian, dr. ing. Jeana Ionescu 
şi chimist Maria Prodan. 
 
Proiectul “Metodă de 
determinare a debitului de aer 
pierdut prin spaţiul exploatat”, 
realizat de dr.ing. Doru Cioclea, 
dr.ing. Constantin Lupu, dr.ing. 
Ion Toth, dr.ing. Ion Gherghe, 
drd. Cristian Tomescu și ing. 
Emeric Chiuzan a fost distins 
cu medalie de argint. Tot o 
medalie de argint a fost 
acordată şi cererii de brevet cu 
titlul “Stand pentru 
condiţionarea capselor 
detonate electrice/neelectrice la 

presiune hidrostatică și 
temperatură”, avându-i ca 
autori pe drd.ing. Edward Jan 
Gheorghiosu, dr.ing. Emilian 
Ghicioi, dr.ing. Drgoș Vasilescu, 
dr.ing. Attila Kovacs, ing. Ilici 
Ș tefan, drd.ing. Ilie Ciprian 
Jitea. 
 
În fine, cererea de brevet cu 
titlul “Metodologia de evaluare a 
interfeţelor de protecţie cu 
caracteristică liniară pentru 
instalaţiile de curenţi slabi din 

spaţiile cu pericol de atmosferă 
explozivă”, avându-i ca autorit 
pe dr.ing. Marius Darie, 
prof.univ.dr.ing. Carol Laurenţiu 
Zoller, dr.ing. Sorin Constantin 
Buruian, dr.ing. Jeana Ionescu, 
prep.univ.drd.ing Remus Dobra, 
drd.ing. Tiberiu Csaszar, dr.ing. 
Lucian Moldovan, ing. Adriana 
Andriş şi ing.Daniela Botar, a 
primit medalia de bronz a 
concursului de brevete de 
invenţie prezentate în acest an 
la Salonul Cercetării. 

      Lucian ISPAS 
 
Secţia de Şah a CS 
Vulcan şi CSM Jiul 
Petroşani îşi dau mâna 
pentru formarea unei 
echipe mixte în vederea 
participării la cea de-a  
VI-a ediţie a 
Campionatului Naţional 
de Şah pentru Echipe 
Mixte de Copii şi Juniori. 
Competiţia se va 
desfăşura la Căciulata în 
perioada 2 – 6 noiembrie 
2014. 
 
Echipa care va 
reprezenta Valea Jiului la 
categoria şahiştilor de 8 
ani a acestui concurs va fi 
formată din următorii 
sportivi: 
- Oana-Magdalena 
Şchiopu; 
- Eduard-Mihai Berechet; 
- Elena-Bianca Asoltanei; 
- Aris-Mario Ancuţa. 
 
Selecţionata de şah a 
Văii Jiului va fi 

coordonată şi însoţită de 
Gheorghe Scurhan, 
coordonatorul CSM Jiul 
Petroșani. 
 
Această participare 
reprezintă o premieră, 
respectiv este prima 
colaborare de acest tip 
între cluburile de şah din 
Valea Jiului care 
dovedesc faptul că 
rivalitatea sportivilor din 
lupta pentru medalii este 
depăşită de dragostea 
comună pentru şah şi 
care confirmă - şi cu 
această ocazie - deviza 
Federaţiei Internaţionale 
de Şah: “Gens una 

sumus! – Suntem o 
familie!” 
 
Participarea micilor 
şahiști din Valea Jiului la 
Campionatul Naţional de 
Şah pentru Echipe Mixte 
de Copii şi Juniori este 
posibilă urmare a 
sprijinului financiar oferit 
de Filialele Locale din 
Valea Jiului ale Partidului 
Naţional Liberal prin care 
se acoperă toate 
cheltuielile de cazare, 
masă, taxe de participare 
şi transport pe care 
această deplasare le 
presupune. 

PNL susţine echipa de şah a Văii Jiului Tineri, deştepţi, talentaţi ! 
    Felicia PORTASE 
 
Aceste trei atribute 
definesc grupul 
TEATHRON de la 
Colegiul Tehnic 
Mihai Viteazul din 
Vulcan. 
Ultima reprezentaţie 
a tinerilor actori, 
prezentată 
săptămâna trecută pe scena Cinematografului 
Luceafărul, “Visul unei nopţi de Sânzâiene”, o 
adaptare originală după piesa “Visul unei Nopţi 
de Vară” scrisă de William Shakespeare, a 
electrizat publicul în totalitate. 
 
“Despre performanţa actoricească a tinerilor 
noştri s-a mai vorbit şi chiar dacă o parte dintre ei 
au plecat la facultăţi, grupul Teathron duce mai 
departe prestaţia teatrală, graţie pasiunii 
coordonatorilor grupului şi dorinţei tinerilor de  
a-şi valorifica timpul liber într-un mod creativ. 
Drumul lor către scene mai mari este deschis. 
Le urez tuturor să primească aplauzele 
binemeritate pe scene mai mari decât cea de la 
Vulcan, dar să nu uite niciodată că vulcănenii îi 
iubesc şi le mulţumesc pentru talentul lor. 
Felicitări Teathron !“ spune primarul Gheorghe Ile 
despre succesul tinerilor actori de la Colegiul 
Tehnic “Mihai Viteazu” din municipiul Vulcan. 
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“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Tutunul mănâncă şi banii 
Ministerului Sănătăţii 

       AGERPRES 
 
Sistemul public de sănătate a plătit 
1.251.716.122 lei în 2012 pentru 
afecţiunile cauzate de fumat şi a 
colectat din taxa pe viciu 1.139.293.773 
lei, ceea ce înseamnă un "deficit" de 
peste 100 milioane lei, a declarat 
miercuri, într-o conferinţă de presă, dr. 
Magdalena Ciobanu, expert în 
Ministerul Sănătăţii pentru controlul 
tutunului, dând citire unui 
studiu. "Rezultatele arată că, la nivelul 
anului 2012, sistemul public de 
sănătate a plătit 1,2 miliarde lei drept 
cheltuieli totale atribuibile fumatului. 
Dacă ne raportăm la suma totală plătită 
pentru cele patru categorii de boli 
asociate fumatului (4.316.325.217,4 
lei), fumatul este responsabil pentru 
27,8% din aceste cheltuieli. Sursele de 
finanţare a sistemului sanitar au fost 
Fondul Naţional Unic al Asigurărilor 
Sociale de Sănătate şi bugetul 
Ministerului Sănătăţii constituit din 
fonduri din bugetul de stat şi din 
venituri proprii, aşa-zisa "taxă pe viciu". 
În anul 2012, cheltuielile totale pentru 
sănătate au fost în valoare de 
22.075.623.000 lei, din care suma 
cheltuită din cauza fumatului reprezintă 
5,7%", a explicat expertul.  
 
Potrivit acesteia, există o mai mare 
înţelegere a modalităţilor eficiente de 
reducere a costurilor economice şi de 
sănătate publică asociate consumului 
de tutun, obiectiv care poate fi atins 
prin politicile de control bazate pe 
dovezi ştiinţifice şi pe experienţa altor 
ţări, propuse de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii. "Creşterea preţului ţigărilor 
prin creşterea taxării, crearea spaţiilor 

publice fără fum de tutun prin 
interzicerea fumatului în aceste zone, 
interzicerea publicităţii şi promovării 
produselor din tutun concomitent cu 
oferirea de sprijin celor care doresc să 
renunţe la fumat sunt printre cele mai 
eficiente măsuri pentru a reduce 
consumul de tutun şi consecinţele lui 
pentru sănătate şi economie", a afirmat 
Magdalena Ciobanu.  
 
Acelaşi studiu arată că numărul de 
cazuri spitalizate în 2012 pentru toate 
cele patru categorii de boli atribuibile 
fumatului a fost de 1.892.323, dintre 
care 550.142 au fost cauzate direct de 
fumat.  
 
Şeful comisiei de pneumologie a 
Ministerului Sănătăţii, prof. dr. Miron 
Bogdan, preşedinte al Fundaţiei 
Medicale Pneuma, a semnalat că în 
fiecare oră cinci români mor din cauza 
fumatului. El a spus că 42.022 de 
persoane au murit din cauza 
afecţiunilor provocate de fumat în 2012, 
ceea ce înseamnă o creştere cu 25% 
faţă de anul 2005, când au murit din 
aceeaşi cauză 33.000 de 
persoane. "Românii, din punct de ve-
dere cardiovascular epidemiologic, o 
duc din ce în ce mai rău. Numărul total 
de decese prin boli cardiovasculare în 
România în 2010 a fost de 26.432. În 
anul 2012 au avut cancer pulmonar 
9.317 bărbaţi şi 2.327 de femei. În ace-
laşi an, 43.149 bărbaţi aveau diferite 
tipuri de cancer şi 35.611 femei. Începe 
să crească semnificativ numărul de 
cancere la femei. Incidenţa cancerului 
pulmonar este cam aceeaşi cu mortali-
tatea prin cancerul pulmonar", a spus 
Miron Bogdan.  


