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2 ADMINISTRAŢIE 

Noul telescaun TS3 din Parâng va fi pus oficial 
în funcţiune de Sfântul Andrei 
     Lucian ISPAS 
 
Finalul lunii noiembrie consemnează, pe 
lângă debutul unui nou sezon turistic de 
iarnă în staţiunea Parâng şi momentul 
oficial al punerii în folosinţă a noului 
telescaun TS3, care va asigura transportul 
pe cablu înspre zonele de schi din 
frumoasa zonă turistică a Petroşaniului. 
Momentul ales de autorităţile locale de la 
Petroşani pentru inaugurarea acestui 
obiectiv, ziua Sfântului Andrei - patronul 
spiritul al românilor, are o semnificaţie 
aparte. “Am crezut şi cred în continuare în 
acest proiect care poate să dea o nouă 
identitate şi o nouă şansă la dezvoltare nu 
doar municipiului Petroşani, ci întregii Văi a 
Jiului. Chiar şi atunci când proiectul nostru 
privind “Dezvoltarea Domeniului Schiabil în 
masivul Parâng” s-a blocat şi chiar atunci 
când unele voci vorbeau chiar despre 
abandonarea lui, eu nu am încetat să cred 
că lucrurile vor merge spre bine şi am 
acţionat ca atare. Cred că, atunci când ai 
voinţă, cu ajutorul bunului Dumnezeu nu 
există nici o barieră în calea reuşitei şi 
faptul că am găsit soluţia pentru a continua 
proiectul acesta al dezvoltării turismului 
demonstrează din plin acest lucru”, spune 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Pentru a continua lucrările la proiectul de 
modernizare al zonei turistice Parâng, 
după ce proiectul finanţat prin intermediul 
Guvernului a fost blocat la Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului în 2012 
din lipsă de fonduri, Primăria şi Consiliul 
local al municipiului Petroşani au decis să 
continue lucrările, în limita posibilităţilor 
proprii ale bugetului local. Pentru a avea 
banii necesari pentru finalizarea TS3, unul 
dintre cele mai importante obiective de 
investiţii ale acestui proiect, municipalitatea 
din Petroşani a contractat anul acesta un 
credit pentru investiţii în valoare de 13 
milioane de lei.  
 
Noua instalaţie de transport pe cablu 
porneşte din vecinătatea Cabanei Rusu şi 
merge până în zona centrală a satului de 
vacanţă Parâng, în perimetrul fostei 
cabane “Căsuţa din poveşti”. Telescaunul 
TS3 are o capacitate de 1200 turişti/oră şi 
deserveşte atât persoanele care vizitează 
masivul Parâng cât şi schiorii care folosesc 
pârtiile 2A, 2C şi 2B. TS3 are o lungime de 
2,2 km, fiind deservit de un număr de 74 de 
scaune a câte patru locuri fiecare. În 
candul şedinţei de Consiliu local din luna 

noiembrie, a fost aprobat şi planul tarifar 
în baza căruia se va putea folosi 
instalaţia de transport pe cablu. Astfel, 
costul unui bilet cu noul telescaun costă 
10 lei pentru adulţi, respectiv 7 lei 
pentru copiii sub 12 ani, pentru un 
singur drum. O călătorie dus-întors îi va 
costa pe adulţi 15 lei, iar pe copii 10 lei. 
Cei interesaţi pot face şi abonamente. 
Astfel, pentru o jumătate de zi 
abonamentul este de 40 de lei pentru 
aduţi  şi 28 de lei pentru copii. Tarifele 
se aplică începând cu data de 1 
decembrie şi au inclusă şi taxa 
montană.  
 
“Vom inaugura în mod oficial acest 
obiectiv pe data de 30 noiembrie, dată 
la care deschidem în mod oficial şi 
sezonul turistic de iarnă din staţiunea 
Parâng. Vreau să-i invit alături de noi, la 
acest eveniment, pe toţi cetăţenii care 
doresc să se convingă de utilitatea 
acestei investiţii care va conduce la o 
creştere a interesului turiştilor faţă de 
staţiunea Parâng, fapt care va genera în 
timp şi dezvoltarea unor activităţi direct 
productive pentru întreaga noastră 
comunitate locală”, precizează primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi.  
 
Pentru cei care doresc să participe la acest 
eveniment, administraţia locală de la 

Petroşani a dispus ca în ziua de 30 
noiembrie, noul telescaun TS3 să 
funcţioneze gratuit pe întreaga durată a 
zilei.  

TARIF BILETE TELESCAUN TS 3 
 
                 O CĂLĂTORIE DUS SAU ÎNTORS (pe un singur sens): 
       ADULŢI        COPII SUB 12 ANI 
           10 LEI            7 LEI 

 
O CĂLĂTORIE DUS-ÎNTORS (pe amble sensuri):  

   15 LEI           10 LEI 
TAXĂ SALVAMONT : 1 LEU/ZI   

 
TARIF ABONAMENTE TELESCAUN TS 3 

 
               ADULŢI     COPII SUB 12 ANI 
1/2 DIN ZI     40 LEI/ZI      28 LEI/ZI 
1-5 ZILE     70 LEI/ZI      42 LEI/ZI 
6-10 ZILE     60 LEI/ZI      35 LEI/ZI 
11-20 ZILE    50 LEI/ZI      30 LEI/ZI 
21-30 ZILE    40 LEI/ZI      28 LEI/ZI 

         TAXĂ SALVAMONT:1 LEU/ZI   
 

GARANŢIA CARTELEI: 10 LEI 



3 ACTUALITATE 

Şi în staţiunea Pasul Vîlcan autorităţile sunt pregătite pentru 
noul sezon de iarnă 2014-2015 
    Lucian ISPAS 
 
Chiar dacă nici în sezonul de 
iarnă din acest an nu vor 
exista suficiente locuri de 
cazare şi de alimentaţie 
publică în staţiunea turistică 
Pasul Vîlcan, edilii oraşului 
spun că turiştii au toate 
motivele să vină aici pentru a 
practica sporturile de iarnă 
favorite. În acest sens, 
primarul municipiului Vulcan 
spune că tot ceea ce ţine de 

infrastructura de transport şi 
de amenajare a pârtiilor este 
în bună stare. “Am pregătit 
toate instalaţiile de transport 
pe cablu, telegondola, 
teleschiul este verificat şi sunt 
montate toate instalaţiile pe 
ele astfel încât aşteptam să 
vină şi zăpadă şi să putem 
începe activităţile specifice 
sezonului de iarnă din pasul 
Vîlcan”, a declarat Gheorghe 
Ile, primarul municipiului 
Vulcan.  

Potrivit primarului din Vulcan, 
anul acesta va funcţiona în 
Pasul Vîlcan şi o şcoală de 
schi pentru începători, iar 
dacă va fi suficientă zăpadă, 
administraţia domeniului 
turistic din Pasul Vîlcan 
intenţionează să amenajeze o 
pârtie spectaculoasă pentru 
iubitorii spoprtului alb chiar pe 
traseul drumului judeţean care 
face legătura între punctul de 
plecare al telegondolei şi satul 
de vacanţă din munte.  

O nouă întâlnire de lucru la Apa Serv Valea Jiului 
în cadrul proiectului de investiţii derulat pe 
fonduri europene 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Săptămâna trecută, la sediul 
SC Apa Serv Valea Jiului, 
din Petroşani, a avut loc o 
nouă întâlnire de lucru între 
conducerea executivă a 
operatorului regional de apă 
din Valea Jiului (Costel 
Avram - director general, 
Cristian Ionică - director 
general adjunct şi Monica 
Tarcea - director de 
implementare proiecte 
europene)  şi reprezentanţii 
firmei de asistenţă tehnică 
JASPERS, delegaţie 
compusă din Radu Răutu, 
Waldemar Jastrzemski şi 
Ken Valentine, reprezentanţi 
ai Ministerului Mediului şi 
reprezentanţi ai firmei de 
consultanţă Halcrow. 
 
Potrivit directorului general al 
Apa Serv, Costel Avram 
“asistenta tehnica JASPERS 
reprezintă un parteneriat 
între Comisia Europeană şi 
Banca Europeană de 
Investiţii. Parteneriatul 
reprezintă un instrument de 
asistenţă tehnică pentru 
ţările Uniunii Europene, 
JASPERS oferind asistenţă 
în sprijinul proiectelor 
finanţate cu fonduri UE”. 

Directorul general al Apa 
Serv a mai declarat că 
întîlnirea de săptămâna 
trecută a avut ca scop  o 
analiză sumară a proiectului 
aflat în implementare la Apa 
Serv, în cadrul POR 2007 – 
2013 precum şi a stadiului 
activităţilor pentru proiectul 
aferent programului 
european de mediu 2014 – 
2020. 
 
Dincolo de aceste aspecte, 
unul dintre elementele 
centrale ale discuţiilor a vizat 
situaţia financiară a 
operatorului de apă potabilă 
din Valea Jiului. Consultaţii 
JESPERS au subliniat 

importanţa respectării 
strategiei de tarifare pentru 
aprobarea investiţiilor 
viitoare. În acest sens, 
Costel Avram apreciază la 
rândul său că “timp de mai 
bine de 4 ani Apa Serv a 
reuşit, din dorinţa de a face 
şi o politică socială, să 
blocheze ajustările de preţ 
pentru serviciile prestate cu 
rata inflaţiei. Nu putem face 
însă acest lucru la infinit 
pentru că riscăm nu doar 
falimentul firmei ci şi un 
blocaj financiar total la 
nivelul Văii Jiului care ar 
urma să restituie cele 40 de 
milioane de euro primite 
până acum de la UE.” 

Sprijin pentru 
transportul local pentru 

1500 de petroşeneni 
     Lucian ISPAS 
 
Mai multe categorii de cetăţeni din 
municipiul Petroşani beneficiază, încă din 
anul 2002, de gratuităţi la transportul 
public local din partea administraţiei 
locale. Acestea se acordă sub formă de 
bilete de transport, care pot fi utilizate pe 
mijloacele de transport în comun care 
asigură transportul local pe raza 
municipiului Petroşani.  
 
Potrivit reprezentanţilor administraţiei 
locale din municipiul Petroşani, de aceste 
bilete beneficiază lunar circa 1500 de 
cetăţeni. “Beneficiari ai acestui sprijin 
sunt persoanele care au domiciliul în 
municipiul Petroşani care îndeplinesc 
următoarele condiţii: sunt pensionari cu 
venituri sub 1000 de lei lunar şi vârstă de 
peste 65 de ani; sunt beneficiari ai 
venitului minim garantat şi au vârsta 
peste 65 de ani; sunt persoane încadrate 
în gradul I sau II de handicap şi însoţitorii 
acestora; sunt veterani de război sau 
persoane deportate”, spune Adrian 
Neagoe, secretarul Primăriei Petroşani.  
 
Beneficiarii tichetelor de călătorie gratuite 
primesc 20 de tichete de aceste fel 
pentru fiecare lună. Biletele de călătorie 
se eliberează la Serviciul Relaţii cu 
Publicul din cadrul Primăriei Municipiului 
Petroşani. În cursul anului trecut, 
autorităţile locale de la Petroşani au emis 
nu mai puţin de 14.400 de alocaţii de 
sprijin pentru transportul local pentru tot 
atâtea persoane. 



4 ACTUALITATE 

Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Centrul educaţional creştin “Axion 
Estin” şi-a început activitatea la 
Vulcan 
      Tiberiu VINŢAN 
 
În urmă cu cîteva luni, Primăria 
Vulcan lua decizia de a da în 
folosinţă vechea şcoală de la 
Dealu Babii în administrarea 
Fundaţiei “Axion Estin” condusă 
de părintele paroh Zgârcea 
Mănăsuc. Acesta şi-a dorit să-iu 
redea vechii şcoli săteşti nu 
doar frumuseţea, ci şi utilitatea 
educativă prin înfiinţarea unui 
centrru educaţional şi cultural 
destinat tinerilor nevoiaşi din 
municipiul Vulcan. După o vară 
întreagă în care, cu ajutorul 
voluntarilor şi cu fonduri 
obţinute din diverse donaţii, 
clădirea a fost reabilutată şi 
dotată cprespunzător, Centrul 
educaţional “Axion Estin” şi-a 
început, săptămâna trecută, în 
mod oficial, activitatea.  
 
“Cu voia lui Dumnezeu, astăzi 
22.XII.2014, am desfăşurat 

prima activitate cu tinerii la 
centrul din Dealul Babii. Am 
muncit câteva luni bune şi iată 
rezultatul ! Aici grupe de tineri 
vor desfăşura activităţi specifice 
vârstei, vor primi o masa caldă 
şi burse de studiu pentru cei 
care provin din familii cu venituri 
mici. Aşadar ,avem nevoie şi de 
ajutorul dumneavoastră. 
Mulţumim celor care sau 
implicat până acum !”, sunt 
cuvintele postate pe o reţea de 
socializare de părintele Zgârcea 
Mănăsuc, referitor la acest 
eveniment pe care mulţi 
cetăţeni îl văd drept unul cu 
adevărat creştin. 

Liberalii din Lupeni strâng rândurile 
şi pe facebook 
      Lucian ISPAS 
 
Fără îndoială, revenirea lui 
Constantin Brânduşe în noul 
PNL de la Lupeni a adus un 
imbold în rândul oamenilor care 
văd în acest demers nu doar o 
revitalizare a dreptei politice din 
Valea Jiului, ci şi o şansă de a 
reda, într-un viitor mai mult sau 
mai puţin apropiat, Lupeniului 
demnitatea unui oraş al... 
viitorului.  
 
În jurul lui Constantin Brânduşe, 
considerat deja drept cel mai 
potrivit candidat al oamenilor 
care s-au săturat de “epoca 
Resmeriţă” la conducerea 
municipiului Lupeni, s-au strâns 
deja foarte mulţi oameni şi, 
ceea ce este şi mai important, 
foarte mulţi tineri.  Încurajaţi de 
succesul obţinut de Klaus 
Johannis la Preşedinţia 
România, oamenii care se 

consideră încă “mândri că sunt 
lupeneni” se alătură, în număr 
din ce în ce mai mare noului 
PNL şi echipei lui Brânduşe. 
Mai mult, pe facebook a apărut 
o nouă pagină dedicată PNL 
Lupeni, în care oamenii care-şi 
doresc schimbarea şi la Lupeni 
pot interacţiona.  
 
De asemenea, Constantin 
Brânduşe lansează tuturor 
cetăţenilor Lupeniului care cred 
în această schimbare invitaţia 
de a veni alături de noul PNL.  



5 EVENIMENT 

Ori de câte ori au ocazia, 
Vulcănenii trăiesc intens mândria de a fi români 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Mândria de a fi român este, 
pentru comunitatea locală a 
municipiului Vulcan, mult mai 
mult decât un slogan, iar acest 
lucru nu mai necesită demult 
dovezi suplimentare. Cu toate 
acestea, periodic, vulcănenii au 
parte de exprimarea 
sentimentelor profunde de 
patriotism ale unor membri de 
vază ai comunităţii, graţie unui 
fericit parteneriat pe care 
Primăria şi Consiliul local 
Vulcan îl au cu Asociaţia 
Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere din Valea Jiului, cu 
unităţile de învăţământ din oraş 
şi cu mulţi alţi exponenţi ai 
societăţii civile. 
 
Un astfel de eveniment a fost 
prilejuit şi de lansarea unui 
volum având ca subiect 
“Revoluţia Românilor din 
Transilvania (1848-1849)”. 
Scos de sub tipar la Editura 
“Călăuza” sub îngrijirea 
reputatului cercetător ştiinţific 
dr. Ioachim Lazăr, volumul 
cuprinde rapoartele prefecţilor 
Revoluţiei de la 1848 din 
Transilvania: Avram Iancu, Ioan 
Axente Sever şi Simion Balint.  
 
Prezentarea acestui volum de 
mare însemnătate istorică a 
avut la Vulcan mai mult decât 
rezonanţa unei simple lansări 
de carte. Asta deoarece, alături 
de cei care şi-au pus amprenta 
pe editarea acestei importante 
lucrări - dr. Ioanchim Lazăr, 
cercetător ştiinţific; scriitoarea 
Mariana Pîndaru Bârgău, 
directorul Editurii Călăuza şi 
col.Dănilă Moldovan, 
preşedintele Asociaţiei “Casina 
Română” din Deva şi 
preşedinte al Filialei judeţene 
Hunedoara a Asociaţiei 
Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere “Sarmizegetusa” - la 
evenimentul de la Vulcan au 
participat zeci de personalităţi 
din Valea Jiului şi chiar din 
judeţul Gorj, a căror simplă 
enumerare este peste 

posibilităţile pe care le permite 
un articol de ziar.  
 
Evenimentul cultural de la 
Vulcan, găzduit de eleganta 
sală a Cinematografului 
“Luceafărul” a fost dublat de un 
altul, la fel de emoţionant şi de 
bine primit de publicul prezent 
în sală. Este vorba despre o 
festivitate a Asociaţiei Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în 
Retragere prin care au fost 
recompensaţi, într-un simbolic 
gest de premiere, câţiva dintre 
camarazii care au făcut şi fac în 
continuare cinste uniformei 
militare. Astfel de distrincţii, 
înmânate de reputaţii ofiţeri col.
(r) Dănilă Moldovan şi gen. (r) 
Ion Bărbulescu au revenit, spre 
exemplu, colonelului Mihai 
Coita, căpitanului Ioan Velica, 
colonelului Constantin Fulga, 
maiorului Claudiu Moldovan, 
colonelului Ion Bucălaie, 
colonelului Emilian Groza şi 

mulţi alţii. 
 
Asociaţia cadrelor militare 
rezerviste din judeţul 
Hunedoara a dorit, cu acelaşi 
prilej, să-i recompăenseze pe 
câţiva dintre membri săi care, 
dincolo de fidelitatea faţă de 
Armata Română şi faţă de 
uniforma militară, au 
demonstrat în viaţa civilă o 
fidelitate familială exemplară. 
Astfel, la aniversarea a 35 de 
ani de căsnicie, au fost 
recompensaţi cu “Diplome de 
iubire” familiile Cojocaru, Ile, 
Velica, Coleş şi Văduva. La 
aniversarea a 3 decenii de 
căsnicie au fost premiate 

familiile ofiţerilor Fulga, 
Pop-Dănilă şi Alecu, iar la 

aniversarea a 25 de ani de 
căsnicie, premiile au fost 
acordate familiilor ofiţerilor 
Duşa şi Marc.  
 
O diplomă de excelenţă a fost 
atribuită, de asemenea, unor 
personalităţi publice din Valea 
Jiului care, nefiind militari de 
carieră, au demonstrat, prin 
activitatea lor, un devotament 
aparte faţă de activităţile 
derulate de asociaţia ofiţerilor 
rezervişti din Valea Jiului. 
Aceştia sunt ing. Marius Danci 
şi ing. Costel Postolache. 
Pentru activitatea sa culturală 
de excepţie, un premiu special 
a fost acordat şi tinerei soliste 
de muzică populară Andreea 
Harabagiu, care a şi oferit un 
concert de excepţie 
participanţilor la acest 
eveniment. 
 
“Acţiunile pe care le organizăm 
împreună cu Asociaţia Cadrelor 
Militare în municipiul nostru  
s-au bucurat şi se bucură în 
continuare de aprecieri din 
partea vulcănenilor. Pentru 
mine acest lucru înseamnă 
foarte mult, pentru că el 
demonstrează în esenţă că 
vulcănenii simt şi trăiesc intens 
mândria de a fi români”, 
apreciază lt.col.(r) Gheorghe 
Ile, primarul municipiului 
Vulcan.  



6 ANALIZĂ 

Programul de investiţii nu a fost abandonat, în 2014, de 
administraţia de la Petroşani, în ciuda tuturor constrângerilor 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru că anul 2014 se apropie 
cu paşi mici şi repezi de final, 
ne propunem să aducem în faţa 
dumneavoastră un set de 
retrospective având ca teme 
viaţa publică din Valea Jiului. În 
mod evident, în rândul acestor 
teme, un loc esenţial îl ocupă 
cea legată de performanţele pe 
care autorităţile locale le-au 
avut în acest an în ceea ce 
priveşte derularea investiţiilor în 
dezvoltarea şi modernizarea 
oraşelor şi municipiilor. În mod 
firesc, începem analiza noastră 
având în atenţie situaţia din 
municipiul Petroşani. 
 
Cu siguranţă, vă mai aduceţi 
aminte că, în campania 
electorală din 2012, un banner 
ridicat în zonele centrale ale 
Petroşaniului afişa, spre 
surpriza oamenilor, doar o... 
cifră. 2.125.461.871.190 s-a 
dovedit însă a nu fi un cod 
secret, ci pur si simplu valoarea 
totală a fondurilor pe care a 
reuşit să le atragă pentru 
comunităţile din Petroşani, 
Petrila şi Aninoasa, deputatul 
Monica Iacob Ridzi. Potrivit 
calculelor făcute de Monica 
Iacob Ridzi la vremea 
respectivă, din totalul acestor 
fonduri, Petroşaniul a avut parte 
de peste 288 miliarde de  lei 
vechi la care s-au adăugat alte 
peste 707 miliarde de lei vechi, 
din fonduri europene.  
 
Din păcate, anul 2014 nu a mai 
consemnat aceeaşi abundenţă 
a fondurilor publice şi europene 
pentru municipiul Petroşani, ca 
de altfel pentru niciuna dintre 
localităţile Văii Jiului. Desigur, 
pentru situaţia creată există şi 
cel puţin o explicaţie. În primul 
rând, finalizarea programelor 
europene aferente bugetului 
perioadei 2007-2014 şi 
nefinalizarea programelor 
europene aferente bugetului 
pentru 2014-2020 au condus la 
o scădere a valorii proiectelor 
europene atrase de 
municipalitatea din Petroşani.  

Chiar şi aşa însă, pe 
programele aflate încă în 
derulare, Petroşaniul a depus o 
serie de proiecte şi, din fericire, 
unele s-au dovedit a fi de 
succes. Spre exemplu, un 
proiect mai vechi al 
administraţiei locale de la 
Petroşani, cel care viza 
construirea unui centru de 
informare turistică, a primit, în a 
doua jumătate a acestui an, 
undă verde pentru finanţare. 
Valoarea acestui proiect este 
de  617.705,64 lei, cu o 
componentă nerambursabilă în 
sumă de 488.875,81 lei. 
 
Un alt proiect, semnat chiar în 
urmă cu câteva săptămâni de 
către primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi şi directorul ADR Vest 
Sorin Maxim, aduce alţi peste 
800.000 de euro pentru 
continuarea şi finalizarea unui 
proiect început încă din 2007 
care vizează construirea şi 
dotarea unui minihotel şcoală 
destinat pregătirii viitorilor 
specialişti în turism care 
urmează cursurile Colegiul 
Economic Hermes.  
 
Deşi criza financiară şi 
reţinerea cu care Guvernul a 
acţionat în acest an în domeniul 
finanţării investiţiilor, a ţinut în 
loc şi multe din proiectele deja 
demarate în municipiul 
Petroşani, administraţia locală 
condusă de Tiberiu Iacob Ridzi 
a reuşit să găsească soluţii 
pentru a continua o parte din 
aceste proiecte. Spre exemplu, 
având în vedere faptul că 
blocarea finanţărilor pentru 
proiectul major de dezvoltare a 
domeniului schiabil din masivul 
Parâng putea genera, printre 
altele, şi pierderea unora dintre 
lucrările deja aflate în execuţie, 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi şi-a 
asumat soluţia contractării unui 
credit comercial de 13 milioane 
de lei pentru finalizarea 
lucrărilor la telescaunul TS3, 
convins fiind că acesta va 
genera o creştere a interesului 
turiştilor faţă de staţiunea 
Parâng în acest sezon de iarnă. 

În urma discuţiilor purtate cu 
responsabilii Direcţiei de Turism 
din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, primarul 
Petroşaniului are acum 
speranţe că va recupera de la 
Guvern fondurile investite în 
acest proiect şi, mai mult decât 
atât, că investiţiile vor continua 
şi în anii următori.  
 
Un alt succes al administraţiei 
locale de la Petroşani în anul 
2014 este cel legat de 
finalizarea şi punerea în 
funcţiune a unei alte investiţii 
asumate de primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi la reinvestirea sa în 
funcţie, în anul 2012. Este 
vorba despre bazinul didactic 
de înot, dat în folosinţă luna 
aceasta. Finalizarea acestui 
obiectiv, realizat cu finanţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii în parteneriat cu 
Consiliul local Petroşani este 
încă un rezultat al eforturilor 
conjugate depuse de către 
primarul municipiului Petroşani 
şi soţia acestuia, deputatul 
Monica Iacob Rdizi, împreună 
cu alţi factori politici şi 
decizionali.  
 
Desigur, dincolo de toate 
aceste obiective majore, anul 
2014 a însemnat din punct de 
vedere al investiţiilor de la 
Petroşani, şi continuarea unor 
lucrări de infrastructură. 
Remarcabilă este, în acest 

context, modernizarea drumului 
de acces spre zona turistică 
Parâng, pe porţiunea aflată în 
responsabilitatea administraţiei 
publice locale, respectiv pe 
strada Maleia. Întreţineea 
drumurilor publice a fost, de 
altfel, o permanentă preocupare 
a administraţiei locale de la 
Petroşani, în acest sens 
intervenindu-se ori de câte ori a 
fost nevoie pentru repararea 
arterelor de ciurculaţie afectate 
de intemperii.  
 
Sigur că multe alte proiecte pe 
care echipa primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi le-a iniţiat de-a 
lungul ultimilor ani nu au avut, 
până în acest moment, acelaşi 
destin fericit precum cele 
enumerate mai sus. Spre 
exemplu, finalizarea 
construcţiei grădiniţei pentru 
copii din imediata vecinătate a 
Şcolii IG Duca (în plin centrul 
municipiului Petroşani) sau 
construcţia unor creşe pentru 
copii, sunt proiecte a căror 
finanţare este blocată la 
ministerele de resort şi, din 
nefericire, autorităţile locale nu 
au competenţa de a interveni în 
finanţarea şi executarea lor. 
Pentru o parte din aceste 
proiecte, dar şi pentru altele 
aflate în atenţia autorităţilor 
locale de la Petroşani, anul 
2015 poate aduce însă şansa 
unui nou început. De data 
aceasta, unul de succes.  
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Aninoasa a avut parte în 2014 de un cadou electoral de 
excepţie: scoaterea din insolvenţă a administraţiei locale 

    Tiberiu VINŢAN 
 
Pentru noul primar al oraşului 
Aninoasa, Nicolae Dunca primii 
doi ani de mandat nu au fost în 
măsură să-i pună la încercare 
abilităţile manageriale. Venit la 
Putere în 2012 ca alternativă 
faţă de gestiunea dezastruoasă 
a oraşului făcută de fostul 
primar Ilie Botgros, Nicolae 
Dunca a găsit o administraţie 
publică în prag de faliment. A 
avut inspiraţia de a solicita 
insolvenţa, chiar cu riscul ruşinii 
de a fi primul oraş din România 
aflat în stare de insolevenţă, şi 
astfel a reuşit stoparea 
afundării oraşului înspre 
faliment. 
 
Cu datorii estimate mult peste 
posibilităţile bugetului local şi cu 
un oraş rămas practic fără 
surse consistente de alimentare 
a acestuia după închiderea 
exploatării miniere, Aninoasa a 
funcţionat, în ultimii doi ani pe 
“avarie”, fiind mereu cu mâna 
întinsă la Guvern sau Consiliul 
judeţean pentru a-şi putea 
contiunua activitatea. Despre 
investiţii sau proiecte de 
dezvoltare, nici măcar nu a 
putut fi deschisă vreo discuţie.  
 
Zeci, poate chiar sute de 
drumuri, a făcut Nicolae Dunca 
la colegii de partid din PSD, 
aflaţi în funcţii cheie la nivel 
local, reginal şi naţional, pentru 
a căuta speranţa unei soluţii de 
ieşire din criză, dar de fiecare 
dată a revenit acasă doar cu un 
sac plin de promisiuni.  
 
În tot acest timp, cu un buget 
minimal de funcţionare şi plăţi 
autorizate strict de 
administratorul sindic numit de 
instanţă pentru gestionarea 
situaţiei de insolvenţă, 
Aninoasa nu a putut nici măcar 
să lanseze în dezbatere vreo 
chestiune legată de investiţii 
publice. Cu toate că, în 
campania electorală, Nicolae 
Dunca îşi asumase câteva 
obiective cât se poate de clare. 

Din fericire pentru comunitatea 
locală din Aninoasa, campania 
electorală pentru alegerile 
prezidenţiale a adus o aşteptată 
“pomană electorală” din partea 
PSD, Guvernul Ponta alocând 
de la bugetul de stat întreaga 
sumă necesară pentru 
achitarea obligaţiilor restante 
ale administraţiei locale, 
reaşezând oraşul pe linia de 
plutire din punct de vedere al 
situaţiei financiare. Firesc am 
putea spune, mulţumirea 
cetăţenilor din Aninoasa s-a 
concretizat în peste 70% din 
voturi acordate lui Victor Ponta, 
atât în primul cât şi în al doilea 
tur al alegerilor din noiembrie. 
Victor Ponta nu a ajuns 
Preşedinte cu voturile 
aninosesnilor, însă Aninoasa a 
reuşit să scape de povara 
datoriilor şi de ruşinea 
insolvenţei.  
 
Până să se ajungă însă aici, la 
Aninoasa capitolul “Investiţii 
publice” a fost gestionat de 
Consiliul judeţean Hunedoara 
care, tot în campania electorală 
pentru alegerile prezidenţiale, a 

alocat sumele 
necesare pentru 
reabilitarea drumului 
de acces dintre Iscroni 
şi Aninoasa, unul din 
cele mai importante 
obiective de investiţii 
asumate de toţi 
administratorii publici 
ai oraşului după 1990. 
Cele mai semnificative 
fonduri investite însă 
la Aninoasa au fost cele ale 
operatorului regional de apă şi 
canalizare, SC Apa Serv Valea 
Jiului. Câteva milioane de euro 
au fost investite de Apa Serv, 
din bani europeni, pentru 
reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de apă şi canalizare 
din oraşul Aninoasa şi în 
modernizarea staţiei de epurare 
a apelor uzate de la Dănuţoni.  
 
Având acum control deplin 
asupra gestionării bugetului 
local, Nicolae Dunca se va afla, 
în următorii doi ani, în faţa unor 
importante provocări legate de 
investiţiile pe care aninosenii le 
aşteaptă: modernizarea 
drumurilor, reabilitarea şcolilor, 

construcţia de locuinţe sociale, 
atragerea de investitori pentru 
crearea de locuri de muncă etc. 
 
Pentru toate aceste obicentive 
sau, pentru a demonstra 
locuitorilor din Aninoasa că are 
expertiza necesară de a 
demara cât mai multe din 
aceste proiecte şi, într-un final, 
de a ridica oraşul Aninoasa la 
nivelul celorlalte localităţi din 
Valea Jiului, Nicolae Dunca are 
dispoziţie numai doi ani. Doi ani 
de decizii esenţiale, în care 
trebuie să facă şi treabă dar, în 
acelaşi timp trebuie să se 
asigure şi că Aninoasa nu va 
ajunge din nou într-o stare de 
blocaj economic şi financiar.  
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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 ! 

Straja la capacitate de peste 70% pentru 
sărbătorile de iarnă 
     Lucian ISPAS 
 
Şi în acest an, una dintre destinaţiile 
preferate ale turiştilor români pentru 
sărbătorile de iarnă este staţiunea 
Straja din Valea Jiului. În acest 
moment, potrivit informaţiilor 
prezentate de Emil Părău, cel mai 
important investitor în turism din 
zonă, staţiunea Straja este deja 
rezervată la aproximativ 70% din 
capacitate pentru Crăciun şi 
Revelion. 
 
Emil Părău spune că şi în acest an 
preţurile propuse de cabanieri pentru 

cele două importante sărbători de 
iarnă sunt  absolut rezonabile. Spre 
exemplu, la Cabana Montana, pentru 
un sejur de 3 nopţi cu demipensiune 
de Crăciun preţul pachetului turistic 
este de numai 400 de lei/persoană, 
în timp ce pentru un sejur de 4 nopţi 
cu pensiune completă şi masa de 
Revelion inclusă costă 1000 de lei/
persoană. Pachetele speciale de 
sărbători, dar şi alte pachete turistice 
destinate sezonului turistic de iarnă 
în staţiunea Straja au fost prezentate 
de firma Comexim R SRL Lupeni şi 
la Târgul Naţional de Turism care a 
avut loc în luna noiembrie la 
Bucureşti.  
 
Emil Părău spune că, în plus, pentru 
oaspeţii staţiunii Straja au fost 
pregătite şi o serie de surprize. “De 
asemenea, suntem în grafic cu 
amenajarea pârtiilor, a instalaţiilor 
care deservesc schiorii şi, după 
primele semne ale iernii, aşteptăm 
acum ca în staţiune să mai cadă 
zăpada, astfel încât să-i putem 
aştepta pe turişti conform tuturor 
aşteptărilor pe care le au de la 
staţiunea Straja”, spune Emil Părău.  
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Teatrul de Artă Deva a participat cu 
producţia proprie “Taina Mănăstirii” 
adaptare după John Pielmeier regia 
Marius Oltean la Festivalul Internaţional 
al Teatrului de Studio Ediţia a XVIII-a 
“Davila Studio Interfest” în perioada  
14-19 noiembrie 2014 la Piteşti.  
 
Spectacolul nostru a reuşit o 
nominalizare pentru cel mai bun 
spectacol din festival, o nominalizare 
pentru cea mai bună actriţă şi un premiu 
pentru cea mai bună interpretare 
feminină la categoria tineri actori pentru 
Adriana Sancraian. Alături de Adriana 
mai joacă Cristina Lazăr şi Isabela 
Hasa. Avanpremiera acestei piese a 
fost în 26 oct.2014. Felicitările aduse 
teatrului au fost adresate de actriţa 
Coca Bloss, Emil Boroghină (directorul 
Festivalului Shakespeare), dramaturgul 
Dinu Grigorescu şi nu în ultimul rând 
regizorul Zoltan Schapira preşedintele 
juriului. Actriţele noastre au reuşit să 
facă un transfer de emoţie către public, 
subiectul fiind unul extrem de puternic şi 
interesant totodată, fiind vorba despre o 
novice ce naşte la mănăstire şi îşi ucide 

copilul din inconştienţă şi implicaţiile 
psihologice legate de viata ei total 
specială. Piesa este despre adevăr, 
credinţă şi umanitate.&nbsp;  
 
Teatrul nostru a fost invitat şi anul viitor 
la două festivaluri internaţionale unde 
vom participa cu producţii noi de teatru 
contemporan. 
 

Director artistic 
Mihai PANAITESCU 

Succes internaţional al Teatrului de Artă din Deva cu 
piesa “Taina Mănăstirii” 

Poveste cu final fericit pentru Secţia de Şah a CS Vulcan: 
„Vreau să fiu mare maestru!” 
 Ioan Dorel ŞCHIOPU 
 
Povestea a început miercuri 29 octombrie 
2014, la Şcoala Generală ”Teodora  
Lucaciu” din Vulcan, când 52 de copii din 
Valea Jiului s-au întrecut la şah în cadrul 
fazei locale a proiectului educaţional 
Pierre de Coubertin „Vreau să fiu mare 
maestru!”. A continuat sâmbătă, 1  
noiembrie, la Timişoara cu participarea a 
96 de şahişti din localităţile: Dumbrăviţa, 
Sînandrei, Giroc, Sânnicolau Mare, 
Dudeștii Noi, Giarmata Vii, Săcălaz,  
Vulcan, Arad şi Timişoara. 
 
Cei 7 sportivi ai Secţiei de Şah CS Vulcan 
care au făcut deplasarea la Timişoara au 
avut o comportare meritorie: Eduard 
Berechet, Mario Ancuţa şi Cristian 
Tomescu (locurile 8, 10 și 16 - băieţi 8 
ani), Raul Gircsis şi Gabriel Moise 
(locurile 8 și 14 - băieţi 10 ani) şi Andrei 
Secrieru (locul 3 - băieţi 12 ani). 
Cel mai bun rezultat al delegaţiei 

vulcănene a fost obţinut de Oana Şchiopu 
care a câştigat grupa fetelor de 8 ani 
primind, pe lângă cupă foarte frumoasă, şi 
calificarea la etapa finală a turneului 
Pierre de Coubertin, cu toate costurile 
suportate de Federaţia Română de Şah. 
 
Ultimul episod al acestei aventuri şahiste 
s-a  desfăşurat la Căciulata, în perioada  
9-14 noiembrie 2014 şi a cuprins un 
stagiu de pregătire (3 ore / zi) cu lectori 
delegaţi de Federaţia Română de Şah, 
precum şi un concurs de şah rapid  
(9 runde, 30 minute timp de gândire/
jucător). Premierea s-a făcut pe fiecare 
categorie de participanţi (8 ani, 10 ani şi 
12 ani) separat, fete – băieţi.  
 
Oana a reuşit să se impună şi de această 
dată, obţinând locul I – fete 8 ani la faza 
naţională a proiectului Pierre de 
Coubertin „Vreau să fiu mare maestru!”, o 
performanţă deosebită pentru şahul din 
Valea Jiului. 
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Am observat că în lumea 
aceasta tumultoasă în care 
trăim eşti important doar dacă 
faci parte dintr-un top. Nu 
cotează că este “de bine” sau 
“de mai puţin bine”, important 
este că te afli printre 
personalităţile invidiate de restul 
muritorilor de rând.  
 
Realizarea unui asemenea 
clasament, de cele mai multe 
ori obiectiv, dar nu de puţine ori 
subiectiv, influenţat poate de 
simpatii sau de părerile altora 
este un lucru nu tocmai uşor de 
făcut când vine vorba despre 
cântăreţi, actori, sportivi, etc. 
Dar este aproape imposibil de 
realizat când este vorba despre 
oamenii de ştiinţă care au 
schimbat lumea. Au fost mari 
inventatori, mari savanţi, mari 
vizionari  care au schimbat de-a 
lungul istoriei imaginea lumii. Şi 

totuşi, care a fost cel mai bun, 
cel mai mare, cel mai vizionar 
savant al tuturor timpurilor? 
Greu de spus! După unii, Albert 
Enstein, geniul care cu ajutorul 
teoriilor lui a revoluţionat 
gândirea ştiinţifică despre timp, 
spaţiu sau mişcarea corpurilor. 
După alţii, Isaac Newton care la 
rândul lui, cu câteva secole 
înainte produsese aceeaşi 
schimbare în gândirea 
comunităţii ştiinţifice asupra 
lumii. Pe de altă parte nu 
trebuie uitat Galileo Galilei 
părintele ştiinţei moderne sau 
Nicolaus Copernic care a 
dezvoltat teoria heliocentrică a 
sistemului solar. Pe aceeaşi 
treaptă pot sta Charles Darwin, 
genialul naturalist englez a cărui 
lucrare “Originea speciilor” ne-a 
ajutat să ne înţelegem locul 
nostru pe treapta evoluţiei sau 
Aristotel.  
 
Fiecare om de ştiinţă şi-a adus 
în felul lui contribuţia în 
dezvoltarea noastră 
asigurându-şi astfel dreptul la 
“nemurire”. Cu toate acestea au 
fost mulţi oameni de-a lungul 
istorie care au adus contribuţii 
majore în cercetarea ştiinţifică, 
dar despre care puţini ştiu. 
Acest lucru se datorează 
perioadei istorice în care au 

trăit, locului unde şi-au 
desfăşurat activitatea sau lipsei 
mijloacelor de comunicare. Un 
exemplu dureros este cel al 
românului Nicolae Paulescu, 
descoperitorul insulinei, jefuit de 
Premiul Nobel de către doi 
chimişti canadieni. Şi exemplele 
ar fi multe. 
 
Un top interesant al celor mai 
mari oameni de ştiinţă este cel 
de mai jos: 
1.Carl Sagan 
2.Stephen Hawking 
3.Philip Plait 
4.George Gamow 
5.Brian Greene 
6.Roger Penrose 
7.Richard Feynman 
8.Michio Kaku 
9.Steven Weinberg 
10.Albert Einstein 
11.Erwin Schrodinger 
12.Ian Stewart 
13.Steven Strogatz 
14.Douglas Hoftstader 
15.Edward Wilson 
16.Sir D'Arcy Wentworth 
Thompson 
17.David Quammen 
18.Paul de Kruif 
19.Jonathan Weiner 
20.Stephen Jay Gould 
21.Richard Dawkins 
22.Matt Ridley 
23.James Watson 

24.Lewis Thomas 
25.Roger Lewin 
26.Richard Lewontin 
27.Carl Zimmer 
28.David Attenborough 
29.Frans De Waal 
30.Jane Goodall 
31.Dian Fossey 
32.Konrad Lorenz 
33.Rachel Carson 
34.Peter Medawar 
35.Steven Pinker 
36.Oliver Sacks 
37.Alfred Kinsey 
38.Simo Singh 
39.Bill Bryson 
40.James Lovelock 
41.Jared Diamond 
42.Roy Chapman Andrews 
43.James Gleick 
44.Timothy Ferris 
45.Charles Darwin 
46.Isaac Newton 
47.Galileo Galilei 
48.Nicolaus Copernic 
49.Aristotel 
50.Primo Levi   
 
De câţi aţi auzit? Despre câţi 
ştiţi ce au descoperit, cum şi-au 
adus contribuţia lor în 
schimbarea viziunii asupa 
lumii? În numerele viitoare vom 
încerca să redescoperim nume 
sonore acoperite pentru marea 
majoritate a oamenilor de praful 
uitării. 
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Rubrică realizată de  
prof.dr.ing. Luminiţa VINŢAN 

EDUCAŢIE 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
Relaţii la telefon 0722-807.221 

Topul oamenilor de ştiinţă (I) 
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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); 

Conf.univ.dr. Eduard Edelhauser  
Primul Doctor Habilitat în Inginerie 
şi Management 
din România 
      Lucian ISPAS 
 
Data de 13 noiembrie 2014, este fără 
îndoială una plină de satisfacţii pentru 
conf.univ.dr. Eduard Edelhauser, care a 
susţinut, la Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca teza de abilitare cu titlul  
“Impactul tehnologiei  informaţiei  asupra 
industriei  româneşti  şi asupra  
managementului  organizaţiilor  din  
România”.  Evenimentul este, în egală 
măsură, unul care aduce Universitatea 
din Petroşani, în cadrul căreia îşi 
desfăşoară activitatea profesorul 
Edelhauser, în poziţia de a fi prima 
instituţie de învăţământ din România care 
obţine, prin dl. Eduard Edelhauser, un tilul 
de “doctor habilitat în Inginerie şi 
Management”.  
 
Teza  a  fost  susţinută  în faţa comisiei 
de habilitare condusă de prof.dr.ing. 
Cioca Lucian -Universitatea “Lucian 
Blaga” din Sibiu - preşedinte, membru al 
Comisiei Naţionale a de Acreditare a 
Tetelor de Doctorart (CNATDCU).  
 
Pentru a înţelege mai bine importanţa 
succesului obţinut de profesorul 
Edelhauser este bine de ştiut faptul că în  
prezent, conducătorii  de  doctorat sunt  
fie  profesori  universitari  sau cercetători 
ştiinţifici gradul I care au obţinut dreptul 
de conducere de doctorat înaintea intrării 
în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, fie cadre didactice sau cercetători 
ştiinţifici care au obţinut atestatul de 
abilitare şi calitatea de conducător de 
doctorat în conformitate cuprevederile 
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
Atestatul de abilitare şi calitatea de 
conducător de doctorat se acordă prin 
ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării,  
Tineretului  şi  Sportului,  la  propunerea  
preşedintelui  Consiliului Naţional  de  
Atestare a Titlurilor, Diplomelor  şi  
Certifcatelor Universitare (CNATDCU)
înaintată după susţinerea publică şi 
acceptarea tezei de abilitare elaborată de 
candidat. E bine de ştiut, de asemenea, 
că pot susţine teza de abilitare numai 
persoanele care deţin titlul de doctor în 
ştiinţă şi care îndeplinesc standardele 
minimale, necesare şi obligatorii, 

adoptate prin ordin de ministru. La ora 
actuală, la nivel naţional există circa 3000 
de conducători de doctorat, din care 16 
de la Universitatea din Petroşani, 
profesorul Eduard Erdelhauser fiind 
primul care obţine titilul de doctor habilitat 
îmn domeniul “Inginerie şi Management” 
din România.  
 
“Obţinerea atestatului de abilitare şi al 
titlului ştiinţific de doctor Habilitat în 
Inginerie şi Management, reprezintă 
pentru mine şi pentru orice cadru didactic 
sau cercetător ştiiţific cel mai înalt titlu 
ştiinţific.  Acest demers personal pe care 
l-am întreprins poate avea o mare 
însemnătate şi pentru Universitatea din 
Petroşani şi pentru comunitate pentru că 
acest demers sper să fie un exemplu care 
va fi urmat de alţi colegi care au condiţiile 
necesare şi care îşi doresc să repună 
Şcoala Doctorală a Univerităţii din 
Petroşani în locul pe care ea îl merită cu 
adevărat”, a declarat profesorul Eduard 
Edelhauser. 
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    Tiberiu VINŢAN 
 
Există în ţara aceasta frumoasă 
locuri în care sufletul ţi se umple 
de bucurie şi pieptul îţi creşte de 
mândrie atunci când poţi spune, 
cu deplină satisfacţie, că eşti 
român. Un astfel de loc, o Meca 
a noastră, este Alba Iulia - 
Capitala spirituală a 
românismului, locul unde ne-am 
născut ca stat de sine stătător 
de două ori.  
 
Mai întâi, în anul 1599, pe  
1 noiembrie, când Mihai Viteazul 
intra triumfător pe porţile cetăţii 
şi, mai apoi, în anul de graţie 
1918, pe 1 decembrie, când 
Marea Adunare Naţională 
proclama Unirea Transilvaniei şi 
a Banatului cu România. 
 
Deşi la prima vedere Alba Iulia 
pare un oraş tânăr, prosper şi în 
plină dezvoltare, dacă ne luăm 
după izvoarele istorice, acesta 
dăinuieşte de când e lumea. Şi 
dacă ne uităm mai cu atenţie pe 
obrajii oraşului se mai văd încă 
şi astăzi urmele de lupte şi 
lacrimile neuscate de suferinţă. 
Fascinaţia trecutului ne 
îndeamnă ca primul popas pe 
care-l facem în acest oraş să fie 
la Muzeul Unirii, situat în 

interiorul vechii cetăţi “Alba 
Carolina”. Aici, o adevărată 
lecţie de istorie ne trece prin faţa 
ochilor de-a lungul vitrinelor cu 
exponate. Aflăm că localitatea 
este atestată ca aşezare încă 
din mileniul V î.Ch., în partea de 
nord a oraşului descoperindu-se 
o aşezare neolitică de păstori şi 
agricultori. Istoria oraşului nu se 
opreşte aici, tracii şi mai târziu 
dacii, costruind aici o puternică 
cetate denumită Apoulon, 
tansformată mai târziu de către 
romani în castrul Apullum.  
 
Castrul roman Apullum a fost 
unul dintre cele mai importante 
centre ale stăpânirii romane de 
pe teritoriul Daciei, construirea 
acestuia fiind determinată de 
cantonarea în această zonă a 
Legiunii a XIII-a Gemina, 
dislocată din Vindobona, 
actualul oraş Viena. Legiunea 
avea rolul de a păzii ţinutul 
aurifer şi drumul de transport al 
aurului către Roma.  
 
În anul 953, pentru a deosebi 
Cetatea Albă din Transilvania de 
alte localităţi „albe”, 
conducătorul maghiar Zsombor 
s-a botezat, luând numele de 
Iuliu (Gyula), iar aşezarea a 
devenit Cetatea Albă a lui Juliu. 

Numele a fost tradus în latină 
Alba Iulia, păstrându-se sub 
această formă până în zilele 
noastre.  
 
Dezvoltarea continuă a oraşului 
a dus la recunoaştrea acestuia, 
între 1542-1690 fiind capitala 
principatului Transilvaniei, iar 
pentru scurtă vreme a fost 
capitala primei uniuni a statelor 
române, sub sceptrul glorios al 
marelui voievod Mihai Viteazul. 
 
Deşi adăpost al atâtor fapte 
măreţe, pe obrajii cetăţii au curs 
lacrimi de sânge pentru martirii 
Horia şi Cloşca când în anul 
1784, aceştia sufereau supliciul 
frângerii pe roată, pentru că 
avuseră curajul să ceară o viaţă 
mai bună pentru neamul lor. De 
altfel în cetate se pot vedea şi 
astăzi celulele celor trei martiri ai 
neamului românesc: Horia, 
Cloşca şi Crişan. 
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Drept recunoaştere a prestigiului 
de care s-a bucurat pe parcursul 
istoriei, Unirea tuturor românilor 
de la 1 Decembrie 1918 s-a 
realizat la Alba Iulia, iar în anul 
1922 oraşul a găzduit ceremonia 
oficială de Încoronare a Regilor 
Romaniei Mari, Ferdinand I şi 
Maria, recunoscându-i-se astfel 
importanţa istorică şi statutul de 
capitală de suflet a neamului 
românesc.  
 
De altfel, în fiecare an,  pe 1 
decembrie, românii pot admira 
în cadrul Muzeului Unirii 
coroanele regale pe care le-au 
purtat regii României, coroana 
purtată de Ferdinand I  
Întregitorul fiind realizată din 
oţelul topit al unui tun turcesc 
capturat la Plevna în 1877, când 
românii şi-au câştigat 
Independenţa. Mergând mai 
departe, statul român a acordat 
municipiului Alba Iulia în mod 
oficial prin Hotărârea nr. 26 din 
30 noiembrie 1994 titlul de 
Cetate-Simbol A Marii Uniri a 
Românilor. 
 
Declarat oraş-martir în urma 
victimelor căzute la Revoluţia din 
Decembrie 1989, Alba Iulia a 
fost desemnată în urma unei 
campanii mass-media drept una 
din cele şapte minuni ale 
României, iar pe 29 mai 2009 
municipiul a intrat în  Guiness 
Book prin evenimentul denumit 

„marea îmbrăţişare” a cetăţii 
Vauban, la care au participat 
9.758 de oameni în frunte cu 
preşedintele ţării. 
 
Deşi ar fi multe de spus, în 
vechea cetate Alba Carolina, pe 
lână Muzeul Unirii, mai sunt de 
vizitat celebra Sală a Unirii, 
Catedrala Reîntregirii, Biblioteca 
Batthyaneum, Catedrala 
Romano-Catolică “Sf. Mihail”, 
cel mai valoros monument de 
arhitectură din Transilvania, de 
aceaşi vârstă cu celebra 
Catedrala Notre Dame de Paris
(1247 – 1291) precum şi celula 
lui Horea, Closca şi Crişan, 
situată în ansamblul arhitectural 
al porţii a treia a cetăţii, Palatul 
Apor, Palatul Principilor, 
Universitatea “1 Decembrie”, 
Obeliscul ridicat în memoria lui 
Horea Cloşca şi Crişan, iar în 
afara cetăţii oraşul nou, prosper, 
elegant şi curat, la fel ca mai 
toate oraşele transilvane. 
 
O dată în an, de 1 Decembrie, 
Alba Iulia devine o Meca a 
românilor, o cetate a  
patriotisMului şi naţionalismului, 
în cele mai frumoase înţelesuri 
ale acestora. Dar pentru că, în 
mod evient,  cuvintele nu pot 
descrie ceea ce ochiul vede şi 
inima simte, vă chem, români, 
vă chem la Meca noastră, veniţi 
la Alba Iulia-n Ardeal ! 
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DIVERTISMENT 

Cele mai multe sfaturi cu privire 
la un regim alimentar variat şi 
sănătos conţin recomandări 
despre consumul de seminţe şi 
sâmburi în general şi consumul 
de nuci în special. Bogate în 
lipide şi grăsimi vegetale , 
nucile sunt un fruct foarte 
energetic furnizând  atât 
vitaminele B şi E , cât şi 
minerale precum magneziu, 
fosfor, fier, potasiu   benefice 
pentru sănătate. Singura lor 
problemă este conţinutul 
caloric, 100 grame nuci 
conţinând cca 600 kcal. De 
aceea consumul recomandat 
de medici şi nutriţionişti este de 
maxim două nuci pe zi. Este 
doza care ajută la scăderea 
tensiunii arteriale, reducerea 

colesterolului, îmbunătăţirea 
tonusului fizic şi psihic, 
creşterea longevităţii şi nu 
numai.  
 
Dacă acum nucile sunt privite 
ca un fruct minune, nu acelaşi 
lucru se poate spune despre el 
de-a lungul istoriei. Originar din 
Asia, nucului i-au fost atribuite 
la început puteri malefice. Asta 
se datora în primul rând umbrei 
cauzate de coroana sa deasă, 
dar şi substanţelor pe care le 
secreta şi care dăunau 
dezvoltării şi înfloririi oricărei 
plante din jurul lui.  
 
De altfel, numele nucului vine 
din latinescul “nocere” care 
înseamnă “a vătăma”. Nici în 

Evul Mediu, nucile nu au avut o 
soartă mai bună. Erau  
conside-rate indigeste şi 
provocatoare de paralizii ale 
limbii. Încetul cu încetul, nucile 
au început să fie considerate 
benefice pentru să-nătate, mai 
ales dacă erau consumate de 
persoane cu anemie, lipsite de 
energie. Acum, cu ajutorul 
nucilor se prepară reţete 

delicioase. De la dulceaţă, 
lichioruri, prăjituri la  adaosuri în 
salate, sosuri sau paste. Foarte 
apreciat este uleiul de nucă, dar 
datorită gustului pregnant, se 
foloseşte în cantităţi reduse la 
salate.  
 
În rest nucile se pot consuma 
cum vrei, dar cu moderaţie. 
Poftă bună! 

 

Despre nuci, 
numai de bine! 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
În fata Universităţii, în timpul 
examenului de admitere, apare un 
ţăran cu un viţel legat de sfoară. Un 
profesor care trecea pe acolo se 
opreşte şi-l întreabă mirat: 
- Ce faci cu dobitocu ăsta la 
Universitate, bade?  
- Apăi, dom'profesor, dobitocu-i la 
examen, asta-i numa pila ! 
*** 
Trist, un domn i se plânge vecinului 
său: 
- Vecine , nevastă-mea mă înşeală!  
- De unde ştii ? 
- Mi-a zis că a dormit azi-noapte la 
Maria.  
-Şi? 
- Păi la Maria am dormit eu! 
*** 
După alegeri, la Cotroceni vine unul şi 
întreabă portarul: 
– Aş vrea să vorbesc cu domnul 
preşedinte al României, Traian 
Băsescu. 

Portarul îi răspunde politicos : 
– Domnule, domnu’ Băsescu nu e 
preşedinte…. 
Omul pleacă şi se reîntoarce după o 
oră la poarta Cotroceniului: 
– Aş vrea să vorbesc cu domnul 
preşedinte al României, Traian 
Băsescu. 
Portarul, uşor nervos, îi răspunde: 
– Băi, nene, Traian Băsescu nu e 
preşedintele României… 
Pleacă omul şi după 10 minute vine iar 
și zice: 
– Aş vrea să vorbesc cu domnul 
preşedinte al României, Traian 
Băsescu. 
Portarul iritat de-a binelea, zbiară la el: 
– Băi, nene, ţi-am spus de o sută de 
ori că Băsescu nu mai e preşedintele 
României!!! 
La care omul, cu gura pân’ la urechi: 
– Ştiu, frate, da’ nu mă pot sătura să 
aud asta!  

Catrene cu... tâlc 

Unii fac din flori buchete, 
Alţii sunt cu flori de stil. 
Numai fata lui Bulete 
A făcut din flori, copil. 

de Gheorghe Niculescu 

Despre flori 
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Cu atât mai lăudabilă este 
performanţa de a fi deschizător de 
drumuri, atunci când el este legat de 
performanţa în educaţie. Privind din 
această perspectivă, informaţia 
potrivită căruia conf.univ.dr.ec. 
Eduard Edelhauser de la 
Universitatea din Petroşani a 
devenit primul conducător de 
doctorat habilitat în domeniul 
“Inginerie şi Management” din 
România este mai mult decât o 
simplă performanţă academică. 
Succesul obţinut în susţinerea tezei 
prin care a  fost declarat “Doctor 
Habilitat în Inginerie şi 
Management”, primul de acest fel 
obţinut de un cadru universitar din 
ţara noastră, ne îndreptăţeşte să-i 
conferim domnului Eduard 
Edelhauser şi modestul titlu de 
“Premiant al săptămânii”. 

Eduard EDELHAUSER 
conferenţiar universitar doctor la Universitatea din Petroşani 

SC TOTAL MANAGEMENT SRL 
CALITA-Servicii Integrate pentru 

Industria Alimentară 
organizează 

în data de 26.11.2014 la Restaurant 
Montana Lupeni 

CURS DE INSTRUIRE 
pentru agenţii economici din judeţul 

Hunedoara cu tema: 
“SIGURANŢA ALIMENTULUI -

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI 
HACCP ŞI ASIGUIRAREA 

TRASABILITĂŢII PRODUSELOR” 
 

Cursul este orientat pe problemele 
specifice unităţilor de alimentaţie publică 
(restaurante, pizzerii, fast food-uri, 
bufete, pensiuni) şi alimentaţie colectivă 
(cantine de şcoli, licee, grădiniţe, cantine 
sociale etc.) şi se adresează 
administratrilor şi responsabililor acestor 
unităţi, fiind în acelaşi timp foarte utile şi 
pentru şefii de sală, bucătari, şefi servicii 
aprovizionare sau operatori. 
 
PROGRAMUL CURSULUI: 
9,00-9,30: Înscrierea participanţilor la 
curs. Deschiderea programului. 
9,30-10,45: * Siguranţa alimentului, 
condiţie esenţială a calităţii alimentelor - 
concept, necesitate, utilitate; * Reguli 
generale pentru igienă (încăperi, 
facilităţi, transport, echipamente, deşeuri, 
personal etc). Exemple active - studii de 
caz pentru sectorul de alimentaţie 
publică şi comerţ; * Paşii de 
implementare ai sistemului HACCP în 
unităţile de alimentaţie publică şi 
colectivă (paşii 1-5). 
10,45-11,00: Pauză 
11,00-12,30: * Paşii de implementare ai 
sistemului HACCP în unităţile de 
alimentaţie publică şi colectivă (paşii  
6-8). Identificare/Analiză pericole; 
Determinare puncte critice control CCP; 
Stabilire limite critice; Aplicaţii specifice 
sectorului de alimntaţie publică, colectivă 
şi comerţ produse alimentare. 
14,30-14,45: Pauză. 
14,45-16,00: * Paşii de implementare ai 
sistemului HACCP (Paşii 9-12); 
Monitorizare CCP, Acţiuni corective; 
proceduri de verificare; documentaţie şi 
păstrare înregistrări; Aplicaţii, studii de 
caz, dezbateri. * Trasabilitatea 
produselor alimentare în sectorul de 
comerţ, distribuţie şi depozitare. Aplicaţii, 
studii de caz privind trasabilitatea 
alimentelor. 
16,00-16,30: Evaluarea participanţilor; 
Evaluarea cursului. Închiderea cursului. 
 
DURATA CURSULUI: 1 zi (26.11.2014) 
TARIFUL CURSULUI este de 170 RON/
cursant (inclusiv TVA) care include: 
Suportul de curs; Materialele 
documentare; Aplicaţii; Pauze de cafea 
şi de prânz; Cheltuielile aferente 
deplasării lectorilor. 
CURSUL ESTE AVIZAT de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la 
sfârşitul acestuia eliberându-se un 
Certificat de Absolvire.  
LOCAŢIA DE DESFĂŞURARE: 
Restaurantul Montana Lupeni. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:  
0722-607.750 (dr. Gheorghe Cristea) 
sau 0722-295.601 (Costin Măruţă) sau 
pe e-mail: costin_măruţă@yahoo.com. 

Elevii “Leonida” în Săptămâna Educaţiei Globale 
     prof. Carmen DAMIAN 
 
 
Elevii Colegiului Tehnic 
Dimitrie Leonida Petroşani au 
implementat un nou proiect în 
săptămâna Educaţiei Globale. 
Este vorba despre proiectul 
intitulat “Sănătatea 
alimentaţiei”. 
 
În fiecare an , în perioada  
17-24 noiembrie se 
sărbătoreşte Săptămâna 
Educaţiei Globale, anul acesta 
tema de dezbatere fiind legată 
de securitatea alimentaţiei. 
Pornind de la această idee, 
elevii liceului “Dimitrie Leonida” 
din Petroşani au hotărât să 
organizeze o activitate 
practică, prin in termediul 
căreia să le ofere colegilor 
informaţii despre ceea ce 
înseamnă o alimentație 
sănătoasă. Cum? Câţiva tineri, 
membri ai clubului “Impact 
Leonida” s-au mobilizat şi au 
organizat un concurs de 
preparate sănătoase, la care 
au participat 12 clase din liceu 
ai căror reprezentanţi au 

pregătit reţete extrem de 
îmbietoare şi apreciate de 
participanţii la concurs: brioşe 
cu banane, bomboane de 
morcovi, plăcintă cu dovleac, 
salate diverse, cartofi dulci, 
prăjitură cu brânză, salată de 
fructe.  
 
În organizarea acestui 
eveniment au fost implicaţi 45 
de elevi şi profesori, realizatorii 
reţetelor fiind premiaţi . 
Scopul proiectului a fost 
educarea tinerilor cu privire la 
o alimentaţie sănătoasă. 
Membrii clubului “Impact” au 
imaginat, cu acest prilej, şi o 

minipiesă de teatru despre 
cele 8 alimente necesare unei 
alimentaţii sănătoase .  
 
Concluzionând, putem spune 
că proiectul a avut un succes 
real în rândul elevilor şi 
profesorilor participanţi, cu toţii 
manifestându-şi dorinţa ca 
astfel de activităţi să se 
desfăşoare mai des. 

Premiul “Mentor 
pentru Excelenţă în 
Educaţie” 
Premiul “Mentor pentru 
Excelenţă în Educaţie” se 
acordă acelor profesori sau 
antrenori care au descoperit şi 
au lansat tinere talente şi le-au 
sprijinit primii paşi atât 
intelectual cât şi moral. 
Excelenţa educativă a acestor 
profesori, antrenori, mentori a 
condus generaţii întregi spre 
succes dar activitatea lor a 
rămas în umbră, fără a fi 
validate de recompense morale 
sau materiale pe măsura 
efortului depus.  
In cadrul programului “Mentor 
pentru Excelenţă în Educaţie” , 
lansat în 2010, anual sunt 
premiati 10 profesori şi 
antrenori, premiul constand 
dintr-un trofeu realizat 
de apreciatul artist Ioan Nemţoi, 
şi o suma in valoare de 8.000 de 
lei. Termen de nominalizare: 31 
decembrie 2014.  
Detalii pe www.molromania.ro 
şi pe http://www.facebook.com/
FundatiaPentruComunitate  
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FESTIVALUL  JUDEŢEAN  DE  MUZICĂ  FOLK  
“TE SALUT, GENERAŢIE ÎN BLUGI !” 
      prof. Dana TACEA 
 
Cea de-a doua ediţie a Festivalului 
judeţean de muzică folk „Te salut, 
generaţie în blugi !” va avea loc la Vulcan, 
în data de 6 decembrie. Acţiunea  este 
organizată de Şcoala Gimnazială Nr. 5 
Vulcan din cadrul Colegiului Tehnic „Mihai 
Viteazu” şi Şcoala Gimnazială „Avram 
Stanca” de la Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” din Petroşani, în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, 
Primăria şi Consiliul Local din municipiul 
Vulcan.  
 
Acest proiect are drept scop promovarea 
muzicii folk în rândul tinerei generaţii, 
afirmarea, cunoaşterea şi educaţia prin 
intermediul literaturii şi muzicii, precum şi 
stimularea potenţialului creativ al elevilor 
din învăţământul primar, gimnazial şi liceal. 
Prin acest proiect, coordonatorii, prof. 
Daniela Tacea şi Elisabeta Rovinar, cu 
sprijinul conducerii unităţilor de învăţământ 
implicate, director prof. Malvine Socaci şi 
director prof. Daniela Ciontescu, şi-au 
propus să contribuie la dezvoltarea 
dragostei pentru frumos, la stimularea 
expresivităţii, a sensibilităţii artistice şi 
creativităţii copiilor.  
 
Se pot înscrie elevi din judeţul Hunedoara, 
iubitori  ai muzicii folk şi ai versurilor 
poetului Adrian Păunescu, care se vor 
prezenta în concurs cu o singură poezie 
sau un singur cântec (chitară şi voce) la 
Secţiunile de Recitare şi Interpretare. Elevii  
pot  participa, la alegere, la  o  singură  
secţiune.  

Concursul „Te salut, generaţie în blugi!” se 
va desfăşura pe trei secţiuni, astfel: 
 
  I.  Secţiunea I   - RECITARE – versuri din  
opera poetului  Adrian Păunescu 
� Învăţământ liceal 
 
  II. Secţiunea a II-a  - INTERPRETARE 
MUZICĂ FOLK  - INDIVIDUAL  
� Învăţământ primar  
� Învăţământ gimnazial  
� Învăţământ liceal 
Sunt aşteptate şi creaţiile proprii ! 
 
III. Secţiunea a III-a  -INTERPRETARE 
MUZICĂ FOLK - GRUPURI   
� Învăţământ primar  
� Învăţământ gimnazial  
� Învăţământ liceal 
Sunt aşteptate şi creaţiile proprii ! 
 
PREMIILE  CONCURSULUI: 
 
MARELE  PREMIU (TROFEUL 
FESTIVALULUI) – se acordă concurentului 
care a obţinut cea mai mare medie din 
concurs;   
PREMIILE  I, II, III şi Menţiuni pentru 
fiecare secţiune, în funcţie de mediile 
obţinute. 
 
OBSERVAŢII: 
 
� muzica şi versurile trebuie să fie 

adecvate vârstei interpretului; 
� se vor acorda Premiile I, II, III şi Menţiuni 
pe fiecare ciclu de învățământ la cele trei 
secţiuni; 
� se vor acorda diplome tuturor elevilor 
participanţi şi profesorilor lor, coordonatori 
ai activităţii; 
� juriul concursului va fi alcătuit din 
persoane de specialitate, care vor avea în 
vedere, în primul rând, calităţile vocale şi  
interpretative (intonaţie, claritate timbrală, 
amplitudine vocală, stil interpretativ, 
tehnică instrumentală, personalitate); 
� Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu pot 
fi contestate. 
 
Concursul se va încheia cu un recital al 
invitaţilor speciali, solişti de muzică folk din 
Cluj şi Valea Jiului: Ionuţ Mangu, Cătălin 
Stepa, Adrian Cîmpeanu, Emil Horvat. 

Motto:  
„Atunci când tăcerea sufletului e o ispravă 
a muzicii, cântecul e folk.” 


