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2 ADMINISTRAŢIE 

Toate troleibuzele care vor 
asigura transportul în 
comun în Valea Jiului vor 
pleca de la Vulcan 

    Lucian ISPAS 
 
Un important proiect de investiţii iniţiat de Consiliul 
judeţean Hunedoara la care s-au asociat toate 
unităţile administrativ-teritoriale din Valea Jiului 
vizează realizarea unui sistem de transport în comun 
în şi între localităţile din Valea Jiului prin intermediul 
unor troleibuze de ultimă generaţie. Pentru primarul 
municipiului Vulcan, acest subiect are o dublă 
semnificaţie, având în vedere faptul că specialiştii care 
întocmesc studiul de fezabilitate al acestui proiect 
agrează propunerea ca spaţiul de garare al mijloacelor 
de transport în comun să fie la Vulcan. “Am propus 
celor care întocmesc acest proiect ca spaţiul pentru 
garajul aferent acestor troleibuze să fie la Vulcan, în 
Colonia de Jos, unde noi putem pune la dispoziţie 
terenul ncesar dar şi o imensă hală care a aparţinut 
fostuilui SSH. Mă bucur că echipa de proiect a agreat 
această propunere şi astfel Vulcanul va avea un rol 
important şi în acest proiect care vizează 
modernizarea transportului din Vale”, a declarat 
primarul Gheorghe Ile.  

Încă o stradă din Vulcan a intrat 
în proces de modernizare 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Nu peste multă vreme, 
imaginile alăturate, 
surprinse pe o veche 
străduţă din Vulcan, vor 
deveni doar fotografii de 
arhivă. Asta deoarece, 
în urmă cu câteva zile, 
autorităţile publice 
locale din municipiul 
Vulcan au demarat 
lucrările de modernizare 
şi pentru această arteră 
rutieră secundară din 
zona de sud-est a 
oraşului.  
 
Vechea străduţă din 
spatele fostului complex 
comercial “Mercur” care 
asigură accesul auto 
dinspre str. Nicolae 
Titulescu în cartierul 
Coroeşti, una din 
puţinele străzi 
construite din piatră 
care au mai rămas în 
municipiul Vulcan a 
intrat, de câteva zile în 
reparaţii capitale. Edilii 
spun că până la venirea 
iernii şi această stradă 
va fi modernizată, 
împreună cu trotuarele 
aferente. Potrivit 
primarului din Vulcan, 

pentru reabilitarea 
acestui drum fondurile 
sunt de la bugetul local.  
 
Anul 2015 va consemna 
o nouă etapă majoră în 
ceea ce priveşte 
reabilitarea şi 
modernizarea 
drumurilor din Vulcan. 
“Avem deja proiectul 
privind modernizarea 
străzilor din cartierul 
Cocoşvar, dar vom 
lucra şi la străduţele şi 
parcările din zona 
cartierului de blocuri de 
lângă Primărie, precum 
şi în alte zone din 
municipiul Vulcan unde 
străzile încă nu au fost 
reabilitate. Ceea ce pot 
să le promit 

vulcănenilor este că, 
încet dar sigur, tot ceea 
ce ţine de infrastructura 
rutieră şi pietonală din 
oraşul nostru va deveni 
corespunzător 
vremurilor pe care le 
trăim”, dă asigurări 
primarul municipiului 
Vulcan, ing. Gheorghe 
Ile.  

Lucrările la TS3 Parâng sunt la un 
pas de finalizare 
       Lucian ISPAS 
 
Cea mai importantă dintre investiţiile 
realizate anul acesta în domeniul 
dezvoltării turismului în masivul 
Parâng este, fără îndoială, cea 
privind finalizarea construcţiei noului 
telescaun TS3. Acesta va asigura, 
încă din sezonul turistic din această 
iarnă accesul turiştilor din zona 
Cabanei Rusu până în satul de 
vacanţă Parâng, în zona aferentă 
pârtiilor de schi. Investiţia, deşi 
prevăzută în cadrul proiectului 
guvernamental privind “Dezvoltarea 
domeniului schiabil din munţii Prâng” 

a fost realizată din fondurile 
administraţiei locale de la Petroşani, 
obţinute prin contractraea unui credit 
pentru investiţii.  
 
Zilele trecute au sosit şi scaunele cu 
4 locuri care vor fi montate pe 
instalaţie, astfel încât acesta să fie 
funcţional în cel mai scurt timp. 



3 INVESTIŢII 

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi a semnat pentru demararea 
unui nou proiect de investiţii din fonduri europene în 
valoare de 800.000 de euro 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Având în faţă experienţa fericită 
a anilor anteriori, primarul 
municipiului Petroşani a înţeles 
că fondurile europene 
reprezintă calea cea mai sigură 
şi cea mai eficientă pentru 
finanţarea proiectelor majore de 
dezvoltare a oraşului considerat 
drept Capitala Văii Jiului. În faţa 
unei astfel de realităţi, ceea ce 
este remarcabil este mai ales 
faptul că primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi, împreună cu energica 
echipă a sa din cadrul 
Compartimentului de Programe 
şi Integrare Europeană al 
Primăriei municipiului 
Petroşani, acţionează constant 
şi eficient pentru atragerea 
fondurilor europene.  
 
La începutul săptămânii trecute,   
Sorin Maxim, directorul general 
al ADR Vest, instituţia 
responsabilă de coordonarea 
implementării proiectelor 
derulate cu bani europeni la 
nivelul regiunii Vest, a revenit la 
Petroşani pentru a semna un 
nou contract de finanţare cu 
reprezentanţii administraţiei 
locale de la Petroşani. De data 
aceasta, proiectul semnat de 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi, 
care aduce nu mai puţin de 
800.000 de euro pentru 
comunitatea locală din 

Petroşani vizează crearea 
cadrului necesar pentru 
pregătirea de specialişti în 
domeniul turismului. Proiectul 
nu este unul nou, el fiind 
demarat încă de acum 7 ani de 
autorităţile de la Petroşani, însă 
din cauza problemelor 
financiare, el nu a mai putut fi 
finanţat de la bugetul local. În 
faţa acestei situaţii, soluţia 
atragerii fondurilor europene, 
pe care şi-a propus-o primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi s-a dovedit 
a fi una de succes.  
 
Proiectul, intitulat “Atelierele 
„Hermes” Petroşani - Şanse 
reale în formarea profesională”, 
va fi implementat pe parcursul 
unei perioade de 14 luni şi 
constă în construirea, în incinta 
Colegiului Economic Hermes, a 
unor spaţii destinate orelor de 
instruire practică pentru elevii 
de la specializările din domeniul 
turismului şi al alimentaţiei. 
Campusul construit prin acest 
proiect va avea o suprafaţă 
desfăşurată totală de 1.091,15 
mp şi va deservi un număr de 
aproximativ 990 de elevi. 
 
”Proiectul pe care l-am semnat 
astăzi este un proiect mare, 
atât din punct de vedere al 
resursei financiare de care 
dispune, cât mai ales din 
perspectiva pe care o oferă 

tinerilor din oraşul nostru. Ne 
dorim ca investiţiile preconizate 
în construcţia acestui mini-hotel 
didactic care va funcţiona la 
Colegiul Economic Hermes din 
Petroşani să fie realizate în 
termenul prevăzut în acordul de 
finanţare. Cert este că la finalul 
acestor investiţii, elevii vor avea 
o bază şi o infrastructură 
excelente pentru prgătirea în 
domenii care ţin de dezvoltarea 

turismului, astfel încât ei să vină 
în întâmpinarea provocărilor 
legate de turism şi de 
dezvoltarea domeniului schiabil, 
pentru că trebuie să pregătim 
oameni în domeniul acestor 
servicii, în jurul cărora se 
conturează viitorul dezvoltării 
economice şi sociale din 
această zonă a ţării. În faţa 
acestor perspective, acest  
mini-hotel didactic cu restaurant 
nu face altceva decât să 
pregătească elevii pentru 
aceste meserii”, a declarat 
Tiberiu Iacob Ridzi primarul 
municipiului Petroşani.  
 
Valoarea totală a proiectului 
“Atelierele „Hermes” Petroşani - 
Şanse reale în formarea 
profesională” este de 
3.635.622,67 lei (echivalentul a 
aproximativ 827.010,90 euro) 
din care valoarea finanţării 
nerambursabile este de 
2.620.520,72 lei (echivalentul a 
aproximativ 596.101,25 euro).  



4 ELECTORAL 

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 ! 

“Tinerii noştri s-au săturat de mediocritate, mai 
ales în politică. Vor performanță, vor să 
demonstreze că a venit timpul lor, că pot face ei 
înşişi România în care să trăiască mâine.” 
  

Klaus Iohannis 



5 POLITICĂ 

Ministrul Dezvoltării Regionale, Liviu Dragnea, la Petroşani: 

"Avem un Program Integrat de acţiune 
pentru dezvoltarea Văii Jiului !" 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Ministrul Dezvoltării Regionale, 
Liviu Dragnea, numărul 2 în 
ierarhia de conducere a PSD a 
fost prezent în acest week-end 
în Valea Jiului, unde a avut 
întâlniri cu liderii locali ai PSD, 
cu primarii celor 6 localităţi şi cu 
susţinători ai candidatului PSD 
pentru funcţia de preşedinte al 
României, Victor Ponta.  
 
În cadrul unei conferinţe de 
presă găzduită de sediul PSD 
Petroşani, Liviu Dragnea a dat 
asigurări că Guvernul pe care-l 
reprezintă şi, mai ales, Partidul 
Social Democrat, apreciază 
susţinerea pe care cetăţenii Văii 
Jiului au demonstrat-o încă de 
la primul tur al alegerilor 
prezidenţiale, faţă de Victor 
Ponta. “Am făcut o analiză a 
rezultatelor electorale din primul 
tur şi am constatat că aici, în 
Valea Jiului, am înregistrat şi un 
scor foarte bun, fapt care 
reflectă o activitate a colegilor 
noştri din alianţa de guvernare 
foarte bună, aşa cum suntem 
convinşi că se va întâmpla şi în 
turul II al alegerilor 
prezidenţiale”, a fost prima 
constatare pe care făcut-o 
preşedintele executiv al PSD 
Liviu Dragnea.  
 
În altă ordine de idei, nu 
neapărat ca un răspuns la 
scorul electoral excelent obţinut 
la nivelul Văii Jiului sau la faptul 
că acum întreaga administraţie 
publică locală din Valea Jiului 
face parte din arcul 
guvernamental, ci mai ales ca 
un răspuns ferm la aşteptările 
pe care oamenii din Valea Jiului 
le au de la Victor Ponta şi 
echipa acestuia, Liviu Dragnea 
spune că deja au fost făcuţi 
câţiva paşi importanţi pentru 
susţinerea Văii Jiului şi că până 
la finele acestui an Guvernul va 
avea o Strategie Integrată în 
ceea ce priveşte dezvoltarea 
acestei regiuni care va fi 
asumată de Guvern. “Primii 

paşi pe care i-am făcut în 
direcţia susţinerii oamenilor din 
Valea Jiului au fost scoaterea 
din insolvenţă a Primăriei din 
Aninoasa şi salvarea de la 
faliment a Primăriei din Lupeni. 
În altă ordine de idei, am reuşit, 
împreună cu colegii din 
Departamentul pentru Energie 
să eliminăm pericolul cu care 
se confrunta Complexul 
Energetic Hunedoara, care nu 
doar că nu mai este urmărit de 
spectrul închiderii, ci vă asigur 
că are un viitor pentru cel puţin 
următoarea jumătate de secol”  
dă asigurări Liviu Dragnea. 
 
Mai mult decât atât, ministrul 
Dezvoltării spune că, în urma 
numeroaselor întâlniri pe care 
le-a avut cu primarii Văii Jiului, 
cu reprezentanţi ai altor instituţii 
economice şi sociale de interes 
din această zonă, dar şi ca 
urmare a semnalelor transmise 
de societatea civilă şi  
mass-media locală, Guvernul a 
luat decizia întocmirii unui grup 
de lucru care are misiunea de a 
elabora, în următoarele 
săptămâni, o “Strategie 
Integrată pentru dezvoltarea 
Văii Jiului” care să fie pusă în 
aplicare imediat. “Ştiu că astfel 
de documente au fost solicitate 
şi de guvernele anterioare, dar 
de cele mai multe ori întocmirea 
unor studii a durat atât de mult 
încât la finalizarea lor acestea 
nu mai erau de actualitate. De 
data aceasta, nu vreau să mai 
comandăm unor firme de 
specialitate întocmirea unor 
studii care să ne arate unde se 
află Valea Jiului şi care sunt 
nevoile acesteia. Vreau să 
lucrăm mult mai practic, 
plecând de la proiectele pe care 
autorităţile locale, cei de la 
Complexul Energetic 
Hunedoara, de la Universitatea 
din Petroşani ş.a.m.d. deja le 
au şi care pot fi imediat puse în 
aplicare. Personal, vă promit că 
voi reveni în a doua parte a 
acestei luni la Petroşani pentru 
a prezenta Programul 

Guvernului pentru dezvoltarea 
Văii Jiului, plan pe care îl vom 
cuprinde în propunerea Legii 
Bugetului pe anul 2015 pe care 
o vom supune aprobării 
Parlamentului”, a declarat Liviu 
Dragnea. 
 
În acest sens, Liviu Dragnea a 
dezvăluit faptul că o primă 
măsură pentru viitorul Văii Jiului 
a fost luată de Guvern, care a 
decis ca huila să fie declarată 
resursă strategică în politica 
energetică a României. “Ştim 
că în mod permanent omenirea 
e confruntată cu trei tipuri de 
războaie mondiale: cel al 
alimentaţiei, cel al apei şi cel al 
energiei. România stă bine în 
toate aceste confruntări 
mondiale, iar în ceea ce 
priveşte resursele energetice, 
vreau să vă asigur că rezervele 
de cărbune din Valea Jiului, 
care pot asigura independenţa 
energetică a României pentru 
următorii 45-50 de ani, sunt un 
atuu al ţării noastre iar noi nu 
suntem nebuni să nu luăm în 
considerare acest lucru”, spune 
Dragnea. Ministrul dă asigurări 
că, în acest sens, 2015 va fi 
anul în care vor avea loc 
modernizări ale capacităţilor de 
producţie de la cele 4 subunităţi 
miniere ale CEH care 
garantează continuitatea 
acestei activităţi în Valea Jiului.  
Pe de altă parte, Liviu Dragnea 
spune că nici lucrpriloe de 
infrastructură rutieră şi nici cele 
din domeniul dezvoltării 

turismului nu vor fi uitate. “În 
2012, când am venit la 
Ministerul Dezvoltării, am găsit 
câteva mii de şantiere deschise 
în toată ţara, dar pentru care nu 
exista finanţare. Am stabilit 
câteva priorităţi şi am reluat 
acele proiecte care sunt 
necesare pentru dezvoltarea 
României. Printre aceste 
proiecte se regăsesc şi cele 
care vizează finalizarea 
drumului spre Herculane sau 
cele care vizează domeniile 
schiabile din Parâng, Straja şi 
Pasul Vîlcan, dar şi alte 
proiecte de dezvoltare ale 
autorităţilor locale din Valea 
Jiului. Vă asigur că toate vor 
continua, în măsura 
disponibilităţilor bugetare ale 
ţării dar că toate vor fi, mai 
devreme sau mai târziu, 
finalizate”, a mai dat asigurări 
Liviu Dragnea. 
 
Potrivit liderului social-
democrat, nimic din toate 
acestea nu este condiţionat 
pentru un vot dat duminică lui 
Victor Ponta. Dar, în egală 
măsură, Liviu Dragnea crede că 
niciun om serios din această 
regiune nu ar putea vota un 
candidat precum Klaus 
Johannis, care şi-a trecut la 
pagina 28 din Programul său 
electoral “încurajarea producţiei 
de energie din surse 
regenerabile în detrimentul 
celei din arderea cărbunilor”. 
Fapt care înseamnă, mai exact, 
închiderea minelor.  



6 ACTUALITATE 

Credincioşii din Valea Jiului s-au închinat la moaştele 
Sfinţilor Brâncoveni 
      Lucian ISPAS 
 
Aduse în judeţul Hunedoara, la 
Deva, chiar de către 
Preafericitul Patriarh al Bisericii 
Drtodoxe Române, Daniel, 
moaştele Sfinţilor Martiri 
Brâncoveni au fost prilej de 
închinăciune pentru zeci de kii 
de credincioşi din Episcopia 
Devei şi Hunedoarei, la finalul 
săptămânii recent încheiate. 
 
Pentru credincioşii din Valea 
Jiului care nu au putut face 
drumul la Deva, racla cu 
Sfintele Moaște ale Sfinţilor 
Martiri Brâncoveni a fost adusă 
duminică dimineaţă de la 
Biserica „Naşterea Maicii 
Domnului şi Sfinţii Martiri 
Brâncoveni” din Deva la 
Biserica „Sfânta Treime” din 
Petroşani, spre închinare 

credincioșilor din Valea Jiului.  
 
Câteva sute de credincioşi din 
Valea Jiului au  ţin ut să se 
închide şi să rostească 
rugăciuni în faţa moaştelor 
Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în al 
300-lea an de la martiriul 
acestora săvârşit întru credinţa 
creştină.  
 
Istoria a consemnat cuvintele 
prin care domnul Ţării 
Româneşti Constantin 
Brâncoveanu a acceptat 
moartea sa, a celor 4 fii ai săi şi 
a credinciosului său sfetnic 
Enache Văcărescu, în numele 
credinţei: “Fiii mei, iată, avuţiile 
şi tot ce am avut am pierdut! Să 
nu ne pierdem însă sufletele! 
Staţi tari şi bărbăteşte, dragii 
mei, şi nu băgaţi în seamă 
moartea. Priviţi la Hristos, 

Mântuitorul nostru, câte a 
răbdat pentru noi şi cu ce 
moarte de ocară a murit! 
Credeţi tare întru Acesta şi nu 
vă mişcaţi, nici nu vă clintiţi în 
credinţa cea pravoslavnică, 
pentru viaţa şi lumea aceasta.”  

Omagiu constructorilor din Petroşani ai “Coloanei infinite” 
a lui Constantin Brâncuşi 
   Ovidiu RIZOPOL 
 
Ansamblul sculptural "Calea 
Eroilor din Târgu Jiu" va intra în 
anul 2015 în Patrimoniul 
Cultural UNESCO. "Perla 
coroanei" acestui ansamblu 
este Coloana Infinită, 
considerată cea mai importantă 
operă brancuşiană. Realizată la 
Atelierele Centrale Petroşani în 
perioada August - Noiembrie 
1937, aceasta a înscris, astfel, 
definitiv Petroşaniul pe harta 
acelor locuri din lume unde s-au 
zămislit adevărate minuni 
aritistice consemnate în istoria 
umanitatii.  
 
În întâmpinarea acestui 
eveniment, este moral să ne 
reamintim de toţi cei care au 
contribuit, prin înalta lor 
calificare, ingeniozitate şi 
cultură tehnică, cu seriozitate la 
constructia Coloanei: ALDEA 
ION, maistru la Construcţii 
metalice; ANASTASIU 
GHEORGHE, ajutor de maistru 
la Turnătorie; AURNAIER 
IOSIF, lăcătuş constructor  

BELTECKI IOSIF, dulgher; 
BORODI VICTOR, maistru 
sudor; BOTH BELA, plutonier 
de pompieri; BREDAN 
ALEXANDRU, şofer; BRICI 
TEODOR, muncitor la 
Turnătorie; BUTUROAGĂ 
MARIN, muncitor la Turnătorie;  
CĂPRAR NICULAE, ucenic la 
Turnătorie; CHEBEL ANTON, 
dulgher, şef de echipă; 
DEMETER IOSIF, betonist; 
ELEKES ALEXANDRU, 
muncitor la fundaţie; FLISEC 
CAROL, tâmplar de modele, 
maistru; FLOREA ION, 
muncitor la fundaţie; 
GEORGESCU-GORJAN 
ŞTEFAN-IOAN, inginer-şef 
ACP; GLÖCKNER, inginer-şef 
la firma Wildmann; GUNDEL 
FRANCISC, lăcătuş 
constructor; GURKA 
FRANCISC, modelier; GROZA 
ION, muncitor la Turnătorie; 
HASNAŞ NICOLAE, inginer 
proiectant; HERING 
FRANCISC, şef de echipă, 
execuţia miezului şi montaj; 
IANCU TUDOR, muncitor la 
fundaţie; JIGMOND IOSIF, 

lăcătuş constructor; KECKEL, 
topograf; KECSETI IOSIF, 
lăcătuş constructor; LEAH 
DAVID, muncitor la Turnătorie; 
MOLDOVAN IOSIF, vopsitor; 
MASCHEK, tehnician la 
proiectare; MIHULCA 
FRANCISC, lăcătuş 
constructor; OANCEA, 
modelier ; ONU PETRU, 
muncitor la Turnătorie; PERDI 
IOAN, betonist; PERINI 
AUGUSTIN, şef de echipă la 
fundaţie; PERINI VICTOR, 
maistru la fundaţie; POP 
GHEORGHE , muncitor la 
Turnătorie; POP VASILE, 
muncitor lăcătuş constructor; 

ROMOŞAN ION, maistru şef la 
Structuri metalice; SÂRBU ION 
DEZIDERU, ucenic ,ulterior 
cunoscut dramaturg şi scriitor; 
SCHLESINGER, muncitor la 
Turnătorie; SILVESTRU 
NICULAE, controlor de calitate  
SMODILĂ MIHAI, muncitor la 
fundaţie; SZABO EMERIC, 
maistru la Turnătorie; 
SZAKACS FRANCISC, 
muncitor la fundaţie; ŞOMLO 
GAVRILĂ, desenator- 
proiectant.  
 
Fără ei, Coloana fără de sfârşit 
ar fi fost doar un proiect fără de 
început.  



7 ACTUALITATE 

Anchetarea preşedintelui Consiliului judeţean 
Hunedoara, o temă de campanie sau destructurarea altui 
cuib de corupţie din România ? 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Descinderea DNA 
Încă de la primele ore ale dimineţii de 
vineri, 7 noiembrie, la uşa preşedintelui 
Consiliului judeţean Hunedoara, Mircea 
Ioan Moloţ (atât la serviciu, cât şi la 
locuinţa sa din Deva) au bătut mascaţii. Nu 
pentru a-l ridica pe Moloţ, ci pentru a-l 
informa că sunt în posesia unui mandat 
legal de scotocire după probe pentru un 
presupus caz de corupţie. Comunicatul 
oficial emis pe acest subiect de DNA arăta 
că “procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Alba 
efectuează cercetări într-o cauză penală ce 
vizează suspiciuni de săvârşire, în 
perioada 2011-2014, a unor infracţiuni de 
corupţie şi asimilate celor de corupţie. În 
cursul zilei de 7 noiembrie 2014, ca urmare 
a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa 
competentă, sunt efectuate 18 percheziţii 
domiciliare în locaţii situate în judeţul 
Hunedoara, dintre care una este sediul 
unei instituţii publice, iar restul sediile unor 
societăţi comerciale şi domiciliile unor 
persoane fizice. În cauză, procurorii 
beneficiază de sprijin de specialitate din 
partea Serviciului Român de Informaţii şi 
Brigada Specială de Intervenţie a 
Jandarmeriei.”  
 
Nu doar Mircea Moloţ a fost vizat de 
descinderile procurorilor, aceştia vizându-i 
printre alţii şi pe vicepreşedintele CJH 
Tiberiu Balint, dar şi mai multe firme din 
judeţ despre care se presupune că ar fi 
controlate, prin interpuşi, de Mircea Ioan 
Moloţ. 
 
Acuzaţiile 
Preşedintele Consiliului Judeţean 
Hunedoara, Mircea Moloţ, ar fi oferit sprijin 
unei firme, prin traficarea influenţei, pentru 
obţinerea unui contract şi, în schimb, 
administratorul acesteia ar fi cedat execuţia 
unei părţi din lucrările prevăzute, fără 
contract de subantrepriză, societăţii 
controlate direct de ginerele şefului CJ, au 
declarat  pentru Agerpres surse judiciare. 
 
Sursele citate au explicat că, la sfârşitul 
anului 2011, Victor Arion, director general 
la SC Apa Prod SA Deva, societate al cărei 
acţionar majoritar este CJ Hunedoara 
(76,72%) alături de consiliile locale din 
judeţ, la solicitarea lui Mircea Moloţ, ar fi 

avantajat SC Viva Construct SRL Deva în 
cadrul procedurii de atribuire a contractului 
“Măsuri temporare pentru tratarea apei 
uzate în Deva şi Hunedoara prin aerarea 
artificială a apei uzate deversate în râurile 
Mureş şi Cerna prin canalele deversate de 
la staţiile de epurare a apei uzate” şi ar fi 
permis demararea lucrărilor înaintea 
finalizării procedurii de achiziţie. 
 
Potrivit surselor, în 16 septembrie 2011, 
SC Apa Prod SA a publicat anunţul pentru 
licitaţie iar cinci zile mai târziu, SC Viva 
Construct SRL ar fi demarat lucrările de 
execuţie fără ca beneficiarul să fi atribuit 
contractul, până la finalul anului respectiv 
încasând aproximativ 1,5 milioane euro în 
acest contract. Aceleaşi surse susţin că, în 
schimbul sprijinului oferit de Moloţ, 
administratorul şi acţionarul SC Viva 
Construct SRL ar fi cedat execuţia unei 
părţi a lucrărilor din acest contract, fără a 
exista un contract de subantrepriză, către 
SC Vivanty Industries SRL Şoimuş, firmă 
controlată direct în calitate de asociat şi 
administrator de Roberto Patrik Venţer, 
ginerele preşedintelui CJ Hunedoara. 
De asemenea, în perioada iunie 2012 — 
martie 2013, mai spun sursele, directorul 
Apa Prod, la solicitarea lui Moloţ, ar fi 
avantajat SC Euro Cons Expert SRL, 
controlată tot de Vasile Axinte, în cadrul 
procedurii de atribuire a lotului nr. 2 
“Reconstrucţia staţiilor de epurare Deva şi 
Hunedoara — construcţia platformelor de 
depozitare a nămolului provenit de la 
Staţiile de epurare din aglomerările Deva şi 
Hunedoara” din contractul de lucrări nr. 5 
aferent proiectului “Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Hunedoara”, contract 
finanţat din bani europeni prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu. Contractul de 
lucrări a fost atribuit în martie 2013, 
valoarea fiind de peste 3,7 milioane lei. 
Ca urmare a sprijinului acordat pentru 
încheierea acestui contract, SC Viva 
Construct SRL ar fi asfaltat strada din satul 
Mărtineşti, unde Mircea Moloţ deţine un 
imobil. 
 
Mult zgomot pentru nimic ?! 
După aproape 6 ore de percheziţii la 
reşedinţa preşedintelui Consiliului judeţean 
Hunedoara, dar şi a altor persoane 
suspectate în acest caz, procurorii nu au 
dispus nici o altă măsură. De la locuinţa lui 

Mircea Moloţ ei ar fi ridicat doar un laptop 
şi 18 coli de hârtie conţibnând copii ale 
unor articole din ziare. Preşedintele CJH 
Hunedoara, Mircea Ioan Moloţ, a negat 
acuzaţiile care i se aduc de procurorii DNA.  
Moloţ a afirmat că instituţia pe care o 
conduce nu este implicată în licitaţia  
lucrărilor de investiţii pentru infrastructura 
de apă şi canalizare, procedurile fiind 
organizate exclusiv de operatorul regional 
de apă, SC Apa Prod SA Deva.  
 
La finalul unei percheziţii de peste 6 ore, 
care a avut loc la domiciliul său din Deva, 
Mircea Moloţ a spus că a aflat din presă 
despre învinurile aduse. “Nu știu despre ce 
este vorba. Am văzut ce scrie în presa 
naţională. Nu cunosc care este tema 
acestui proces penal, dar dacă e aşa, cred 
că este o greşeală, în sensul că nu sunt 
licitaţii şi achiziţii făcute de Consiliul 
Judeţean. Este o societate (Apa Prod SA 
Deva, n.r.) care, într-adevăr, este în 
subordinea CJ, dar la care habar n-am 
când se fac (licitaţiile, n.r.), cum se fac, 
cum le ridică pe SEAP (Sistemul Electronic 
de Achiziţii Publice, n.r.). E 
responsabilitatea lor”, a declarat 
preşedintele CJ Hunedoara. 
 
În ceea ce priveşte învinuirile conform 
cărora o firmă a ginerelui său ar fi fost 
favorizată de o societate care a câştigat o 
licitaţie de lucrări la operatorul regional de 
apă, Apa Prod SA Deva, Moloţ a spus că 
nu cunoaşte afacerile pe care le face 
acesta. “Nu mă interesează ce afaceri fac 
ei. Eu ştiu că, în ceea ce mă priveşte, fac 
administraţie şi politică”, a arătat 
preşedintele CJ Hunedoara. Deşi s-a 
abţinut de la a face vreo legătură între 
campania electorală şi această situaţie, 
Moloţ s-a declarat totuşi surprins că acest 
scandal a izbucnit chiar înaintea unei 
importante vizite de campanie a lui Klaus 
Johannis în judeţul Hunedoara.  
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“O clipă de dragoste face mai mult decât o viaţă de mărire” (Mihail Sadoveanu) 

Tiberiu VINŢAN 
 
Puţini mai sunt, în vremurile de astăzi, 
oamenii pentru care dragostea faţă de 
locurile natale, respectul faţă de părinţi şi 
cinstirea acestora să fie tot atâtea valori 
călăuzitoare în viaţă. Deşi a băut, cu zeci 
de ani în urmă, apă din Jiu şi a rămas aici, 
în Valea Jiului, un astfel de om, pentru care 
uliţa satului din Moldova natală şi umbra 
călăuzitoare a părinţilor săi sunt importante 
repere care-i marchează viaţa, este Costel 
Avram.  
 
Oamenii Văii Jiului îl cunosc mai ales prin 
prisma calităţilor sale de manager (director 
general al Apa Serv Valea Jiului) şi 
politician (lider al PNL în Valea Jiului) sau 
de sportiv (fost rugbyst în echipa de aur a 
Ştiinţei Petroşani) şi mecena al culturii 
locale (mai ales în calitate de preşedinte al 
Fundaţiei “Rosa Multiflora”). La câteva sute 
de kilometri depărtare de Valea Jiului, 
dincolo de Carpaţi, în Moldova, sătenii din 
Verşeni îl cunosc însă pe Avram mult mai 
profund decât noi, cei din Valea Jiului.  
 
Chiar dacă pe cartea sa de identitate, la 
rubrica “domiciliu” este scris municipiul 
Petroşani, la rubrica “locul naşterii” este 
înscris satul Verşeni din comuna 
Miroslăveşti, judeţul Neamţ. “Am iubit 
întotdeauna aceste locuri, aşa cum mi-am, 
iubit părinţii şi mereu mi-am dorit să pot 
întoarce oamenilor din acest sat dragostea 
cu care am fost şi eu înconjurat aici”, ne 
mărturiseşte Costel Avram. Un amestec de 
împrejurări fericite a făcut posibil ca, la 
finele săptămânii trecute, visul lui Avram 
contopit cu visul oamenilor din satul 
Verşani, să devină realitate.  
Dezvăluindu-ne faptul că pe uliţele din 

Verşeni şi-a petrecut copilăria şi cel care 
avea să devină marele scriitor Mihail 
Sadoveanu, Costel Avram ne spune că un 
vis al fratelui mamei sale a fost acela de a 
vedea, în faţa şcolii din sat, un bust al celui 
pe care aici oamenii îl numesc, pe bună 
dreptate, “Ceahlăul literaturii române”. 
Neculai Corcaci, primar de multe mandate 
al comunei Miroslăveşti, şi-a dorit şi el 
acest lucru, dar i-a fost peste putinţă să-l 
înfăptuiască de unul singur. Avram a 
îmbrăţişat, la rându-i, visul unchiului său şi, 
cum bunul Dumnezeu rânduie lucrurile 
exact aşa cum trebuie, anul 2014 a adus şi 
oportunitatea de a împlini acest vis al 
verşenilor. Dumnezeu a vrut ca 
subsemnatul să fie martor la strângerea de 
mână dintre Costel Avram şi reputatul artist 
plastic Sergiu Cristian Ianza, prin care s-a 
născut ideea realizării bustului lui 
Sadoveanu care urma să fie donat 
comunităţii din Verşeni. Fapt care, în 
aceste zile, s-a şi adeverit.  
 
La 144 de ani de la naşterea sa şi la 63 de 
ani de la ultima sa plimbare pe uliţele din 
Verşeni, Mihail Sadoveanu s-a întors în 
satul mamei sale, unde a fost ridicat pe 
soclul nemuririi, în faţa şcolii, chiar în ziua 
de hram a satului, de Sfinţii Mihail şi Gavril. 
Oamenii au venit, cu mic cu mare, la 
sărbătoare. Printre ei, cu mulţumirea încă 
unui lucru bine făcut, s-a aflat şi omul care 
a adus în realitate visul verşenilor: Costel 
Avram. “Întoarcerea în satul meu natal 
totdeauna îmi provoacă emoţii şi nostalgii. 
Nu a fost nici acum o excepţie... Abia am 
zis şi eu câteva vorbe”, ne-a mărturisit 
Avram. Aceste “vorbe” au fost însă în 
măsură să impresioneze, nu doar sătenii 
din Verşeni, ci orice om în sufletul căruia 

mocneşte focul dragostei de locul naşterii, 
de părinţi, de fraţi, de rude, de prieteni şi 
pe care viaţa l-a purtat în alte colţuri ale 
ţării sau ale lumii. “Pornind de la un citat al 
marelui nostru Mihail Sadoveanu, în care 
ne spunea că "o clipă de dragoste face mai 
mult decât o viaţă de mărire", am ales să 
revărs azi puţin din dragostea mea mare şi 
respectul faţă de Moldova, faţă de locurile 
mele de baştină şi faţă de marile genii date 
lumii de aceste meleaguri. Sunt prezent 
astăzi la acest eveniment, pentru că vatra 
sufletului meu este aici, la Verşeni, şi îmi 
luminează mereu drumul oriunde m-aş 
afla. Nu pot uita Verşeniul în care m-am 
născut, în care am crescut, în care am 
făcut chirpici şi care mi-a dat tăria să râd 
de necaz şi să plâng de bucurie. Contribui 
astăzi la acest eveniment omagiind 
memoria nemuritorului Mihail Sadoveanu şi 
îmi doresc ca astfel să pot înapoia măcar 
puţin din tot ce am primit eu educaţional şi 
sufleteşte, pe această vatră de pământ şi 
totodată să le mulţumesc şi părinţilor mei, 
dascălilor mei şi tuturor celor care au 
contribuit la formarea mea ca om. Aduc 
astăzi un pios omagiu memoriei lui Mihail 
Sadoveanu, dar şi memoriei părinţilor mei, 
care pe pământul Verşeniului mi-au dat 
viaţă, m-au iubit şi m-au călit... dar pe care 
tot pământul Verşeniului, din păcate, mi i-a 
luat înapoi”, a spus Avram la ceremonia de 
dezvelire a bustului lui Sadoveanu pe care 
l-a dăruit acestei comunităţi.  
 
Am remarcat acest eveniment care, 
aparent, nu are legătură cu Valea Jiului, 
pentru a vă arăta că având oameni care 
gândesc şi acţionează în acest fel, normal, 
dar cu suflet şi dăruire, nu ne vom pierde, 
indiferent de vremurile care vor veni, bunul 
cel mai preţ: omenia şi rădăcinile. Iar gestul 
lui Costel Avram poate fi exemplul pentru 
toţi cei care ştiu că pentru a deveni un 
mare om poţi porni dovedind că, înainte de 
toate, ai mare caracter.  

Mihail Sadoveanu se întoarce la Verşeni 
întru veşnicie graţie lui Costel Avram,  
un alt brav fiu al acestui sat moldav 
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Aproape totul despre viitorul Preşedinte al României 

Premier al României şi preşedinte al PSD, 
Victor-Viorel Ponta s-a născut la 20 
septembrie 1972, la Bucureşti. 
Este licenţiat al Facultăţii de Drept din 
cadrul Universităţii Bucureşti (1995). 
În domeniul universitar, a fost, pe rând, 
asistent (1996-1998), lector univ. dr. 
(octombrie 2002-martie 2007) în cadrul 
Departamentului de Drept Penal al 
Universităţii Româno-Americane din 
Bucureşti. 
A fost procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria sector 1, București (1995-1998); procuror Secţia de 
Anticorupţie, Urmărire Penală şi Criminalistică, specializat în domeniul 
infracţiunilor economico - financiare, Parchetul de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiţie (1998-2001); procuror şi coordonator al Biroului de 
Combatere a Spălării Banilor (2000-2001). În august 2000 a fost 
desemnat expert evaluator al Consiliului Europei în programul GRECO 
(Grupul European pentru Combaterea Corupţiei). 
A fost preşedinte al Tineretului Social Democrat (9 noiembrie 2002-18 
noiembrie 2006) şi a  ocupat funcţia de vicepreşedinte PSD din 10 
decembrie 2006 şi până la 20 februarie 2010. Acesta a câştigat 
preşedinţia PSD, la alegerile din cadrul Congresului Extraordinar al 
partidului din 20 februarie 2010, cu 856 de voturi, în timp ce 
contracandidatul său, Mircea Geoană, a obţinut 781 de voturi.La 30 
august 2012, a fost ales vicepreşedinte al Internaţionalei Socialiste. A 
fost reales preşedinte al PSD în cadrul Congresului din 20 aprilie 2013. 
În decembrie 2004, a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr. 20 
Gorj, pe listele Uniunii Naționale PSD+PUR, mandat reînnoit la 30 
noiembrie 2008 din partea Alianţei Politice PSD+PC, când a obţinut peste 
50% din voturile valabil exprimate. La alegerile parlamentare din 9 
decembrie 2012, a câştigat colegiul uninominal nr. 6 din Gorj, cu 18 709 
voturi, obţinând un nou mandat de deputat.  
În privinţa activităţii guvernamentale, Victor Ponta a fost secretar de stat, 
şeful Corpului de Control al Guvernului (2001-2004); membru al 
Consiliului de supraveghere şi îndrumare al Autorităţii pentru 
Valorificarea Activelor Bancare şi membru al Comisiei Speciale privind 
faptele de natură penală comise de membrii Guvernului (2001); ministru 
delegat pentru Controlul Implementării Programelor cu Finanţare 
Internaţională şi Urmărirea Aplicării Acquis-ului Comunitar (martie 2004-
decembrie 2004); ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul 
(decembrie 2008-octombrie 2009). În urma căderii Guvernului Ungureanu 
rezultat al adoptării moţiunii de cenzură USL, la 27 aprilie 2012, Victor 
Ponta a fost desemnat de preşedintele Traian Băsescu drept candidat la 
funcţia de prim-ministru. La 7 mai 2012, a primit votul de învestitură al 
Parlamentului. Şi-a încheiat acest prim mandat în fruntea Guvernului 
României la 21 decembrie 2012. În urma alegerilor legislative din 9 
decembrie 2012, președintele Traian Băsescu l-a desemnat pe Victor 
Ponta, la 17 decembrie 2012, drept candidat la funcţia de premier. La 21 
decembrie 2012, Guvernul Ponta II a fost învestit de plenul reunit al 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 402 voturi favorabile şi 120 
împotrivă. 
I-au fost decernate Ordinul Național "Serviciul Credincios" în grad de 
Cavaler (2002) și Ordinul della Stella della Solidarieta Italiana (2004). În 
martie 2013 a primit, la Târgu Jiu, titlul de "Gorjeanul Anului 2012". 
Vorbește limbile engleză, franceză, italiană și spaniolă. 
La 29 iulie 2014, premierul Victor Ponta şi-a anunţat candidatura la 
preşedinţia României, care a fost validată la 12 septembrie 2014, la 
Congresul extraordinar al PSD de la Alba Iulia. Reuniunea a avut loc în 
sistem de videoconferinţă, Victor Ponta fiind validat astfel de peste 
30.000 de delegaţi din toată ţara. 
Este căsătorit şi are doi copii. 

Primarul municipiului Sibiu şi 
preşedintele PNL, Klaus Werner 

Iohannis, s-a născut la 13 iunie 1959, la 
Sibiu, într-o familie de saşi transilvăneni. 

Între anii 1979-1983, a urmat cursurile 
Facultăţii de Fizică din cadrul 

Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj 
Napoca. După absolvirea facultăţii, a 

fost profesor la diferite şcoli şi licee din 
Sibiu (1983-1997), inclusiv la Colegiul 
Naţional ''Samuel von Brukenthal'', al 
cărui elev a fost. A ocupat funcţia de 

inspector şcolar general adjunct (1997-1999) şi apoi inspector şcolar 
general în cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu (1999-2000). 

Din 1990 este membru al Forumului Democrat al Germanilor din 
România (FDGR). În 1997, a devenit membru în Comisia de învăţământ 
a FDGR Transilvania, iar în 1998 a fost ales în Comitetul de conducere 
al FDGR Sibiu, precum şi şef al Comisiei de învăţământ a FDGR Sibiu. 

Între 2002-2013 îndeplineşte funcţia de preşedinte al Forumului 
Democrat al Germanilor din România, fiind reales în 2006 şi 2010. 

La 20 februarie 2013, s-a înscris în PNL, rămânând şi membru FDGR, 
dar renunţând la preşedinția Forumului. A fost prim-vicepreşedinte al 

PNL, ales la 23 februarie 2013. La 26 mai 2014, şi-a anunţat demisia din 
această funcţie precum şi din Biroul Politic al partidului. La 2 iunie 2014, 

a fost ales preşedinte interimar al PNL. La 28 iunie 2014, în cadrul 
Congresului ordinar al PNL, a fost ales președinte al PNL. În cadrul 

aceluiaşi eveniment, a fost aprobată fuziunea dintre PNL şi PDL, noul 
partid rezultat numindu-se tot PNL. 

La 26 iulie 2014, liberalii şi democrat-liberalii s-au reunit în congres 
comun pentru aprobarea statutului noii formaţiuni rezultate în urma 
fuziunii şi a noii alianţe electorale - Alianţa Creştin Liberală Partidul 

Naţional Liberal-Partidul Democrat Liberal (ACL PNL-PDL). 
La 11 august 2014, Biroul Politic Naţional comasat PNL-PDL, reunit la 

Palatul Parlamentului, a decis desemnarea liderului liberalilor, Klaus 
Iohannis, drept candidat al Alianţei Creştin Liberale la alegerile 

prezidenţiale din noiembrie 2014.  
La 30 iunie 2000 a fost ales primar al Municipiului Sibiu, în al doilea tur 
de scrutin, din partea FDGR. În 2004 a fost reales cu 88,7% din voturi. 

La alegerile locale din 2008 a obținut un nou mandat de primar, întrunind 
83,2% din opțiuni. Reales în funcţia de primar al Sibiului la alegerile 
locale din 10 iunie 2012. A iniţiat numeroase contacte cu investitori 

străini şi cu oficiile Uniunii Europene. Sub angajamentul său, municipiul 
Sibiu a fost numit Capitală Europeană a Culturii pentru anul 2007 

(împreună cu Luxemburg). 
La 13 octombrie 2009, după ce Guvernul Boc a fost demis prin 

adoptarea unei moţiuni de cenzură de către Parlament, Klaus Iohannis a 
fost propus preşedintelui Traian Băsescu, de PNL, pentru funcţia de 
prim-ministru al României, ca independent. Constituirea unui guvern 
format din tehnocraţi a fost susţinută şi de PSD, PC şi UDMR. Şeful 

statului a refuzat această propunere în două rânduri, nominalizându-i pe 
Lucian Croitoru (13 octombrie 2009) şi Liviu Negoiţă (6 noiembrie 2009). 

La 21 octombrie 2009, Parlamentul a adoptat declaraţia politică de 
susţinere a lui Klaus Iohannis pentru funcţia de prim-ministru cu 252 de 

voturi "pentru" şi două "împotrivă". 
La 28 decembrie 2007 i-a fost conferit Ordinul Naţional Steaua României 

în grad de Cavaler, iar în 2011, Ordinul National al României "Pentru 
Merit" în grad de Cavaler. În 2006, a primit Crucea Federală de Merit, 

oferită de Republica Federală Germania; în 2008 a primit Ordinul 
Național Italian — Steaua Solidarității Italiene, în grad de Comandor; în 

2009 a primit Ordinul de Merit în grad de ofițer al Marelui Ducat de 
Luxemburg și, în același an, i-a fost acordat Ordinul de Merit "Marea 

Cruce de Argint" din partea statului Austriac precum şi Ordinul de Ofițer 
al Coroanei Belgiene. 

Vorbeşte fluent limbile germană şi engleză. Este căsătorit. Documentar realizat de AGERPRES 
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Numit fie ştiinţific - elevator, fie 
popular - lift, fie în limbaj minier 
- colivie, ascensorul este un  
extreme de util mijloc de  
transport, care face nu doar 
utilă ci şi deosebit de comodă 
deplasarea oamenilor şi  
transportul mărfurilor în plan 
vertical.  
 
Astăzi, ascensorul este un 
transportor fără de care ne este 
deosebit de greu să trăim, mai 
ales dacăî locuim într-un bloc 
cu 10 etaje. În urmă cu un sfert 
de mileniu însă, atunci când a 
apărut prima maşinărie de acest 
fel, invenţia a fost catalogată 
drept o minune şi, firesc,  
singurul beneficiar a fost un 
rege. Istoria ştiinţei  
consemnează că primul  
ascensor a fost construit în  

perioada lui Ludovic al XV-lea, 
la Versailles, în 1743, special 
pentru rege. El a fost instalat în 
exteriorul clădirii, într-o curte 
interioară mică şi îi permitea 
monarhului să se urce în  
apartamentul său, fără a mai 
folosi scările. 
 
Primul ascensor pentru uz  
public a fost inaugurat abia 
după aproape un secol, mai  
exact la 23 martie 1857, la New 
York. El a fost construit de către 
americanul Elisha Graves Otis, 
pentru compania “E.V.  
Haughtwout & Co.” care deţinea 
un magazin cu cinci etaje pe 
Broadway. 
 
În 1867, în cadrul Expoziţiei  
universale de la Paris, francezul 
Léon Edoux (1827-1910) 
prezenta două aparate  
elevatoare cu pistoane  
hidraulice având o înălţime de 
21 m pe care le-a denumit  
ascensoare. Tot el a realizat şi 
pentru Turnul Eiffel, în 1889, un 
ascensor înalt de 160 m. În 
1984, ascensorul hidraulic care 
urca până la etajul al treilea al 
Turnului Eiffel a fost înlocuit de 
un nou model produs de  
societatea Ascinter-Otis. Patru 

cabine permiteau transpor-
tarea unui număr de 80 de 
pasageri cu o viteză de 1,8 
m pe secundă. 
 
În timp, ascensoarele au  
devenit tot mai necesare 
iar tehnicienii au fost puşi 
în faţa provocării de a 
căuta soluţii pentru mod-
ernizarea continuă a aces-
tora. În acest sens, primul 
ascensor electric a fost 
construit de firma germană 
SIEMENS 1 Halske pentru 
Expoziţia  
industrială de la Mann-
heim, care a avut loc în 
1880. El urca la o înălțime 
de 22 m în doar 11 
secunde şi putea trans-
porta 8.000 de pasageri în 
vârful unui turn de 
observație ce domina expoziția. 
 
În prezent ascensoarele au  
devenit tot mai moderne, fiind 
echipate cu senzori sau celulă 
fotoelectrică, iar condiția ca un 
ascensor să fie plasat în  
interiorul unei clădiri nu mai e 
absolut necesară, fiind din ce în 
ce mai des întâlnite clădiri cu 
ascensoare exterioare. De  
asemenea, ascensoarele au 

devenit utile în stații de metrou 
sau în parcări subterane  
construite pe mai multe niveluri. 
 
În plus, în hotelurile de lux sau 
în marile lanţuri de magazine 
comerciale, ascensorul nu este 
doar un element de facilitare a 
transportului, ci şi o încăpere de 
lux din care oamenii pot viziona 
peisaje de belvedere.  
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Liftul, maşina de transport pe verticală 
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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); 

Profesorii primesc în aceste zile 700 de lei 
pentru dezvoltare profesională 
        Lucian ISPAS 
 
Potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei 
Naţionale, în perioada 10-14 noiembrie 
2014 va avea loc implementarea efectivă 
a proiectului „Personalul didactic din 
sistemul de învățământul preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării 
pe tot parcursul vieţii”, prin care toarte 
cadrele didactice din învăţământul 
universitar şi preuniversitar primesc o 
sumă forfetară de 700 de lei pentru 
dezvoltare profesională. 
 
Derularea activităţilor efective din proiect 
se va realiza în perioada ianuarie-iunie 
2015, conform etapelor precizate în 
ordinul de ministru. Astfel, etapele sunt 
următoarele: 
 
1. fiecare beneficiar va trebui să 
completeze un formular de înregistrare 

grup-ţintă şi o declaraţie de 
consimţământ; 
 
2. până în data de 5 ianuarie 2015 MEN 
va elabora şi publica un set de 
documente suport ale proiectului, care 
vor fi consultate de către fiecare 
participant şi dezbătute în cursul lunii 
ianuarie 2015 la nivelul fiecărei instituţii; 
 
3. elaborarea unui plan de dezvoltare 
profesională la nivelul fiecărei instituţii în 
perioada ianuarie-februarie 2015, în baza 
sesiunilor de analiză şi dezbatere; 
 
4. realizarea activităţilor de dezvoltare 
profesională în perioada ianuarie-iunie 
2015; 
 
5. completarea unui raport personal de 
dezvoltare profesională în perioada 
ianuarie-iunie 2015.  

Revelion tradiţional la Todea Corneluţ 
     Lucian ISPAS 
 
Restaurantul tradioţinal “Adi şi Cornel” de la Câmpu lui 
Neag (Uricani) organizează la noaptea de la cumpăna 
anilor un Revelion 2015 în care bunul gust, muzica de 
calitatate şi bucatele alese se împletesc cu tradiţiile şi 
obiceiurile uneia dintre cele mai frumoase regiuni 
folclorice ale României.  
 
Proprietarul localului, cunoscutul şi apreciatul artist de 
muzică populară Cornel Todea, spune că aceia care 
până la termenul limită de 25 noiembrie vor alege să 
se înscrie între mesenii care-şi vor fi rezervat un loc la 
petrecerea de Revelion, se vor număra printre cei 
care vor avea anul acesta un Revelion pe cinste. “Am 
pregătit un meniu cu bucate alese şi pot să vă spun că 
de pe mese nu vor lipsi gustările tradiţionale, 
sărmăluţele, păstrăvul proaspăt cu mămăliguţă şi 
mujdei, grătarul cu garnitură şi salară şi numeroase prăjituri de casă, aşa cum nu vor 
lipsi vinul, ţuica şi berea, toate la liber, după dorinţăî şi putinţă pentru fiecare invitat”, 
spune Cornel Todea. Pentru că atmosfera şi buna dispoziţie sunt elemente cheie 
pentru o astfel de petrecere, Cornel Todea spune că atât un DJ, cât şi o formaţie 
lăutărească vor încinge atmosfera, ba chiar şi domnia sa va pune mâna pe microfon 
pentru a le cânta mesenilor. 
 
De tot acest tratament şi încă de multe alte surprize vă puteţi bucura şi 
dumneavoastră dacă veţi rezerva din timp un loc la Revelionul propus de Cornel 
Todea la Restaurnatul “Adi şi Cornel”. Costul unui tacâm este de numai 120,00 de lei 
de persoană. Detalii obţineţi la restauntaul “Adi şi Cornel” din centrul satului Câmpu lui 
Neag de la Uricani (lângă DN 66A).  
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Tiberiu VINŢAN  
 
Din călătoriile noastre prin 
locurile pitoreşti ale patriei vă 
prezentăm azi un oraş aparte, 
cu totul special: cetatea 
Sighişoara.  
 
Aflată la o distanţă de aproape 
350 de km de Petroşani, pentru 
o vizită de o singură zi la 
Sighişoara trebuie să pleci la 
drum cu noaptea în cap.  
Traseul turistic poate trece prin 
Sibiu, deşi drumul este puţin 
mai lung, sau, pe varianta GPS, 
pe la Alba Iulia - Blaj - Copşa 
Mică - Mediaş. Oricare din 
aceste drumuri le-ai alege, 
destinaţia finală merită tot 
efortul, deoarece la Sighişoara 
şi în satele din împreujurimi, 
dacă timpul îţi permite, ai ce 
vedea. 
 
Cetatea Sighişoara este una 
dintre cele mai spectaculoase şi 
pline de mister cetăţi medievale 
încă locuite din Transilvania, 
reprezintând un veritabil  

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

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

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

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

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

De multe ori suntem tentaţi să 
gătim reţete sofisticate, fără să 
ţinem cont că şi din ingrediente 
simple şi din amestecuri mai 
puţin laborioase se pot obţine 
preparate gustoase. Acest lucru 
este valabil şi în cazul 
prăjiturilor.  
 
Nu cu mult timp în urmă, am 
răsfoit caietul de “prăjituri” şi am 
redescoperit foile cu bulion.  
Le-am frământat, copt şi umplut 
cu două feluri de creme. 
Rezultatul a fost două prăjituri, 
diferite ca gust, dar pe placul 
tuturor membrilor familiei.  
 
Pentru foi (o porţe, adică patru 
bucăţi) am amestecat 12 linguri 

bulion, 12 linguri ulei, 6 linguri 
zahăr, 3 linguri griş, un pliculeţ 
praf de copt şi făină câtă ia. Din 
acest aluat, am copt patru foi 
pe dosul tăvii. Foile se pot 
întinde foarte subţire.  
 
La prima prăjitură am folosit 
următoarea cremă. În 300 ml 
lapte, am fiert un pahar griş. 
Separat am frecat spumos un 
pachet de unt cu 150 grame 
zahăr pudră şi 3 plicuri de 
zahăr vaniliat. Am amestecat 
apoi untul cu grişul răcit. Am 
asamblat prăjitura, punând 
două creme albe,  la mijloc gem 
de zmeură, iar drept glazură am 
folosit zahăr pudră.  
 

Pentru cea de-a doua reţetă se 
poate prepara o cremă din 
lapte, astfel. Se fierbe un litru 
lapte şi se amestecă cu 8 
linguri făină, până se îngroaşă. 
Pepul rece se amestecă cu un 
pachet unt frecat în pralabil cu 
300 grame zahăr pudră, vanilie 
şi sucul de la o lămâie. Foile se 
umplu cu crema, iar deasupra 
se glazurează cu glazură de 

ciocolată. Glazura se poate 
realiza din 250 grame ciocolată 
menaj topită pe aburi şi 
amestecată cu 50 grame unt şi 
o linguriţă ulei.  
 
Cele două prăjituri mai au şi 
avantajul  de a fi foarte plăcute 
la vedere, culorile 
armonizându-se perfect.  
Poftă bună! 

 

Prăjituri cu foi cu 
bulion 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
La curtea lui Ştefan cel Mare vine un 
străjer care, panicat, îl întreabă pe 
Domn: 
- Măria ta, e cumva la tine Măria 
mea ? 
*** 
La şedinţă, şeful le spune angajaţilor: 
- Şi vă rogsă nu mă priviţi ca pe un şef. 
Priviţi-mă mai bine ca pe un prieten 
care are întotdeauna dreptate... 
*** 
Un tânăr vine acasă la prietena lui şi, 
emoţionat, îi spune tatălui acesteia: 
- Domnule, am venit să vă cer mâna 
fiicei dumneavoastră ? 
- Care. Cea mică sau cea mare ? - 
întreabă curios tatăl. 
- Vai, dar nu le are la fel pe 
amândouă ?, exclamă tânărul 
stupefiat. 
*** 
Doi amici se întâlbesc după 30 de ani. 
Politicos, unul dintre ei deschide 
discuţia: 

- Şi ce-ţi mai fac copiii ? 
- Eh,m sunt mari de-acum. Unul s-a şi 
însurat. 
- Şi celălalt ?  
- Celălalt e bine, merci. 
*** 
Primul ministru explică raţiunea noilor 
majorări de taxe: 
- Ştiţi, desigur, că o amendă este o 
taxă pentru ceea ce aţi făcut răi. Ei 
bine, tot aşa, o taxă este o amendă 
pentru ceea ce aţi făcut bine. 
*** 
Mama, gravidă, îşi întreabăî băieţelul 
de 5 anişori: 
- Drăguţule, ce vrei să-ţi aducă barza: 
un frăţior sau o surioară: 
- Mami eu aş prefera, dacă nu te doare 
păsărica, un căluţ de lemn. 
***  
Doi indieni mergeau prin pădure când, 
în zare, se vede un foc: 
- Ei, ce spune ? - întreabă unul. 
- Nimic important. Sunt doar reclame. 

Catrene cu... tâlc 

Dacă o bombă nucleară 
E-o armă fără logică 
Atunci prostia planetară 
E-o armă... biologică. 

de Gheorghe Niculescu 

Prostia ca o bombă 
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Scriitorul Marian Boboc  a deschis “Cafeneaua literară” 
de la Casa Ianza 
       Tiberiu VINŢAN 
 
Pe zi ce trece, fosta reşedinţă a familiei 
Ianza din centrul vechi al municipiului 
Petroşani devine un spaţiu cultural viu, 
extrem de activ în viaţa socială a urbei. 
După cele câteva zeci de vernisaje artistice 
puse pe simezele la “Casa Ianza”, noul pol 
al promovării artelor plastice din Valea 
Jiului, galeria de artă Ianza din Petroşani 
face încă un pas important înainte, 
devenind gazdă generoasă a unui 
eveniment care a avut în centrul atenţiei 
cultura cuvântului scris.  
 
Proiectul activării unei “Cafenele literare” în 
care oamenii de litere ai Văii Jiului să aibă 
ocazia de a-şi prezenta publicului şi, mai 
ales, tinerilor, proiectele şi creaţiile 
culturale aparţine scriitorului Marian Boboc. 
Aşa se explică desigur de ce Marian Boboc 
a fost amfitrion al primei reuniuni cultuale 
sub genericul “Cafeneaua literară” găzduită 
de Casa Ianza. Cu acest prilej, în faţa unui 
auditoriu format, în cea mai mare parte, din 
tineri, elevi ai Colegiului Naţiuonal “Mihai 
Eminescu”, Marian Boboc a prezentat 
câteva din creaţiile sale artistice care l-au 
adus deja cu multă vreme în urmă în lumea 
bună a literaturii române contemporane, 

dar şi câteva din proiectele sale 
remarcabile prin care oamenii pasionaţi de 
trecut  pot regăsi aspecte din istoria acestei 
frumoase regiuni care este Valea Jiului. 
 
Cum, de când e lumea, cultura literară a 
făcut casă bună cu artele vizuale, la prima 
ediţie a “Cafenelei literare”, maestrul 
Robert Hummel a introdus auditoriul - prin 

explicaţii artistice care-l certifică, o dată în 
plus, nu doar ca un apreciat artist, ci şi ca 
un foarte bun pedagog - în fascinanta lume 
a artelor plastice.  
 
Entuziasmat de succesul acestui 
eveniment, care consemnează şi un reuşit 
parteneriat între Casa de cultură a 
Studenţilor din Petroşani şi Fundaţia “Ianza 
Art Intzer-Cultural”, artistul Sergiu Cristian 
Ianza concluzionează că “diversitatea 
evenimentelor publice de la galeria Ianza 
este tot mai mare, ceea ce mă bucură, aşa 
cum numărul de vizitatori şi, în mod special  
al “feţelor noi” de iubitori ai culturii care vin 
aici este şi el în creştere, fapt care mă 
bucură şi mai mult”.  

Despre anul 2014, an de profunde 
schimbări la nivelul structurilor de 
conducere europene, s-a spus că 
este unul în care atragerea de noi 
fonduri europene este o misiune 
aproape imposibilă. 
În acest context, totuşi, 
municipalitatea din Petroşani, 
cunoscută de altfel ca una din 
administraţiile cu “lipici” în ceea ce 
priveşte banii europeni, a semnat, în 
ultimele luni două proiecte cu 
finanţare europeană, care 
însumează aproape un milion de 
euro, banii având o ţintă economică 
şi socială cu bătaie lungă: 
dezvoltarea turismului. 
Pentru acest nou succes în domeniul 
atragerii fondurilor europene, dar mai 
ales pentru continuarea viziunii 
privind  perspectiva de dezvoltare 
locală, prin turism, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob 
Ridzi este “Premiantul săptămânii”. 

Tiberiu Iacob-Ridzi 
Primarul municipiului Petroşani 

Sărbătoare de suflet la hramul 
bisericii ortodoxe de la Câmpu lui Neag 
     Lucian ISPAS 
 
Sute de creştini de la 
Valea de Brazi şi Câmpu 
lui Neag, dar şi 
dreptcredincioşi veniţi de 
prin alte colţuri ale 
Uricaniului şi Văii Jiului au 
luat parte la frumoasa 
ceremonie religioasă prilejuită 
de hramul bisericii ortodoxe 
de la Cîmpu lui Neag, în ziua 
Sfinţilor Mihail şi Gavril.  
Alături de oameni, ca 
întotdeauna, s-a aflat şi 
primarul oraşului Uricani, 
Dănuţ Buhăescu, însoţit de 
viceprimarul Braia şi de o 
bună parte din consilierii locali 
ai Uricaniului.  
 
“A fost o sărbătoare cu 
adevărat deosebită, aşa cum 
câmpenii ştiu întotdeauna să 

facă. Vreau să-l felicit pe 
părintele paroh Daniel şi 
soborul de preoţi care l-au 
însoţit, pe oamenii de suflet 
care s-au implicat în 
susţinerea acestui eveniment 
plin de har şi de emoţie, pe 
toţi sătenii care ţin aici vie 
lumina creştinătăţii şi datinile 
străbunilor. Ca primar, voi fi 
mereu alături de aceşti 
oameni minunaţi şi alături de 
biserica noastră de la Câmp”, 
a declarat primarul Dănuţ 
Buhăescu.  
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“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 


