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2 INVESTIŢII 

Şi în Valea Jiului, modelul lucrului bine făcut este adoptat 
cu succes de Apa Serv  
      Tiberiu VINŢAN 
 
O parte din exemplul lucrului 
bine făcut într-o Românie 
responsabilă faţă de cetăţenii 
săi şi faţă de fondurile 
generoase puse la dispoziţie de 
Uniunea Euriopeană pentru 
modernizarea infrastructurii, 
este şi proiectul derulat de Apa 
Serv Valea Jiului privind 
“Extinderea şi modernizarea 
reţelelor de apă şi canalizare.” 
 
Dacă mai era nevoie de încă o 
demonstraţie în acest sens, 
atunci aceasta a fost făcută 
chiar la finele săptămânii 
trecute când, cu 6 luni înainte 
de termenul prevăzut în 
contractul de finanţare, Apa 
Serv Valea Jiului a făcut 
recepţia finală pentru proiectul 
prin care a fost realizată 
“Extinderea şi reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare în aglomerarea 
Petroşani - Municipiul 
Petrosani”.  
 
În cadrul acestui contract au 
fost executate următoarele 
categorii de lucrări: 
– Extindere şi reabilitare retele 
apa: 12,203,30 km; 
– Branşamente: 406 buc; 
– Extindere şi reabilitare reţele 
canalizare: 26.408,20 km; 
– Racorduri: 1363 buc; 
– 2 staţii de pompare apa 

uzată; 
– conducte de refulare apa 
uzata: 653 m; 
Lucrările la reţeaua de apă s-au 
derulat pe 10 străzi din cadrul 
municipiului Petroşani, iar 
lucrările la reţeaua de 
canalizare s-au executat pe 56 
de străzi din cadrul Municipiului 
Petroşani, iar la finalizarea 
acestora câteva sute de familii 
din municipiul Petroşani 
beneficiază acum de 
infrastructura unor servciii fără 
de care civilizaţia europeană 
modernă nu mai poate fi 
concepută.  
 
Un aspect la fel de important 
este şi acela că toate aceste 
lucrări, însumând 26.149.999 
lei (fara TVA) au fost realizate 
de o firmă din Valea Jiului, SC 
Zona D SRL Petroşani, care a 
câştigat licitaţia privind 
dezvoltarea acestor lucrări. Iar 
şi mai important este faptul că 
lucrările efectuate de specialiştii 
firmei din Petroşani au, la 
rândul lor, o ţinută de înaltă 
calitate, de nivel european. De 
altfel, reprezentanţii firmei 
conduse de Doru Tamaş 
recunosc că, în implementarea 
acestui proiect, ca în foarte 
multe alte obiective similare din 
Valea Jiului, s-a lucrat “ca la 
carte”, cu meticulozitate şi cu 
echipamente de ultimă 
generaţie aduse chiar din 

Germania.  
 
La recepţia lucrărilor, 
eveniment care a avut loc în 
două zone din Petroşani, 
respectiv zona Dărăneşti şi 
zona Maleia, a fost prezent şi 
directorul general al SC Apa 
Serv Valea Jiului, Costel 
Avram. Acesta a declarat că 
“finalizarea acestor noi 
obiective realizate prin fonduri 
europene contribuie la 
îmbunătăţirea serviciilor 
prestate de SC Apa Serv Valea 
Jiului SA, beneficiarul 
proiectului, la extinderea ariei 
de acoperire cu infrastructură şi 
la îmbunătăţirea calităţii apei, 
serviciilor şi mediului şi 
conformarea la cerinţele 
stipulate de Directivele 
Europene în domeniu. 
Îndeplinirea obiectivelor stabilite 
prin contract a fost posibilă 
numai printr-o cooperare activă 
între părţile implicate, o 
înţelegere corectă şi completă a 
problemelor apărute pe 
parcursul perioadei de 
implementare şi o rezolvare 
pozitivă a acestora. 
Supervizarea lucrărilor a fost 
asigurată de SC D&D Safe SRL 
Petroşani, iar constructorul a 
fost SC Zona D SRL Petroşani, 
cărora le mulţumesc pentru 
lucrul bine făcut.” 



3 EVENIMENT 

Municipalitatea din Petroşani a mai făcut un pas important pentru 
turismul din Parâng. Noul telescaun TS3 a fost oficial pus în funcţiune de 
primarul Tiberiu Iacob Ridzi. 
     Tiberiu VINŢAN 
 
A fost o vreme capricioasă în 
Parâng de Sfântul Andrei, 
momentul ales de primarul 
Petroşaniului pentru a inaugura 
cea mai nouă investiţie a 
municipalităţii în domeniul 
turismului: telescaunul TS 3. 
Unii spun că vremea a fost în 
ton cu întregul curs al acestui 
proiect ambiţios al primarului 
Tiberiu Iacob Ridzi, când 
apreciat, când contestat. Alţii 
spun că, dimpotrivă, vremea 
ploioasă de la inaugurarea 
telescaunului nu arată altceva 
decât a semn de belşug, 
prevestind nu doar succesul 
acestei investiţii pentru care 
administraţia de la Petroşani a 
făcut eforturi deosebite pentru a 
o finaliza, ci şi succesul 
întregului proiect privind 
“Dezvoltarea domeniului 
schiabil în masivul Parâng”.  
 
Cert este că punerea în 
funcţiune a acestui telescaun 
este un obiectiv mult aşteptat 
de turiştii care aleg Parângul ca 
destinaţie şi pârtiile de aici 
pentru plăcerea schiatului. Nu 
întâmplător, pentru a marca 
evenimentul punerii în folosinţă 
a acestei instalaţii, primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi şi-a dorit ca 
alături de el, la tăierea panglicii, 
să fie însoţit de un venerabil 
reprezentant al momârlanilor, 
de un copil remarcabil şi de un 
sportiv de excepţie. Momentului 
festiv din Parâng i s-a alăturat, 
laolaltă cu sutele de cetăţeni 
care au înfruntat vremea 
neprielnică pentru a se bucura 
de un nou succes al 
administraţiei locale de la 
Petroşani, şi deputatul Monica 
Iacob Ridzi, un susţinător 
demonstrat al proiectului de 
dezvoltare a turismului în Valea 
Jiului. “Finalizarea acestui 
telescaun s-a făcut dintr-un 
împrumut. Trebuie să 
reamintim că acest proiect a 
fost finanţat la început de către 
Guvernul României şi este un 

proiect care ar trebui finalizat 
cu bani de la Guvernul 
României pentru că acest 
telescaun a fost început cu bani 
de la Guvern şi, din păcate, nu 
a continuat finanţarea acestui 
proiect. Dacă Primăria din 
Petroşani nu se mobiliza pentru 
a duce la bun sfârşit acest 
proiect, atunci banii deja 
investiţi erau risipiţi. De aceea 
era obligatorie finalizarea 
telescaunului pentru a nu se 
distruge ceea ce deja fusese 
realizat, prin urmare decizia de 

consiliului local  de a finaliza 
această investiţie care este un 
pas înainte spre finalizarea 
întregului proiect care este cel 
mai mare din sud-estul Europei, 
este una corectă”, a spus 
Monica Iacob Ridzi.  
 
Deputatul mai spune că va 
susţine în continuare nevoia 
alimentării acestui proiect cu 
bani de la bugetul de stat, 
situaţie în care domeniul 
schiabil ar putea fi complet 
realizat în cel mult 3 ani.  
 
La rândul său, primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 
Iacob Ridzi, a ţinut să  explice 

eforturile care au fost făcute, în 
comun, de autorităţile de la 
Petroşani şi de firma Kranz 
Eurocenter, care execută 
lucrările proiectului turistic de la 
Petroşani, exprimând totodată 
mulţumiri tuturor celor care s-au 
raliat prin atitudine şi suport, 
acestui proiect. “Astăzi mai 
facem un pas important în 
derularea acestui proiect 
despre care eu cred că va 
influenţa în bine viitorul 
Petroşaniului şi al oamenilor de 
aici. Vreau să le mulţumesc 
tuturor celor care au crezut şi 
cred că turismul poate 
reprezenta o alternativă 
serioasă pentru viitorul acestei 

zone, să le mulţumesc celor 
care s-au dovedit a fi alături de 
noi în susţinerea acestui 
proiect. Vor urma, cu ajutorul 
Guvernului României, şi 
construcţia celorlalte instalaţii, a 
pârtiilor, a bazinului de apă 
pentru zăpadă artificială. Mai 
devreme sau mai târziu, dar în 
mod absolut cert, domeniul 
schiabil Parâng va deveni o 
realitate”, a spus Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Noua instalaţie de transport pe 
cablu va avea o capacitate de 
transport de  1200 de turişti pe 
oră, față de 200 de persoane, 
cât poate transporta instalaţia 
veche, ce va funcţiona în 
paralel cu noul TS3. Lungimea 
traseului este de 2200 de metri, 
cu plecare din imediata 
vecinătate a Cabanei Rusu, iar 
turiştii pot ajunge la munte în 
doar şapte minute, faţă de o 
jumătate de oră cât face 
telescaunul vechi. Scaunele 
sunt prevăzute cu patru locuri, 
iar preţul unei călătorii  
dus-întors a fost stabilit de 
Consiliul Local Petroşani la 15 
lei. 

La evenimen t au fost prezenţi 
şi reprezentanţii constructorului 
şi partenerii acestora de la 
concerul austriac Doppelmayer 
care au apreciat că Parângul 
poate deveni o atracţie inclusiv 
pentru turiştii occidentali.  
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Uricani, Bd. Muncii, 
 Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

Primarul Petroşaniului, preocupat de 
activitatea minerilor de la EM Livezeni 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob 
Ridzi a intrat săptămâna trecută în subteranul 
EM Livezeni pentru a vedea la faţa locului 
care sunt progresele pe care au reuşit să le 
facă ortacii de aici de la ultima sa “inspecţie” 
în subteran, care a avut loc în primăvara 
acestui an. Tiberiu Iacob Ridzi spune că 
activitatea minerilor de la Livezeni este 
extrem de importantă pentru întreaga 
comunitate din Petroşani şi, din acest 
considerent, primarul Petroşaniului se arată 
interesat de felul în care decurg lucrurile la 
această mină. În plus, o bună parte dintre 
minerii de la Livezeni sunt foşti ortaci ai 
actualului primar al Petroşaniului care şi-a 
început aici activitatea profesională.  
 
La ieşirea din subteran, primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi a făcut şi câteva declaraţii de presă. În 
primul rând, Tiberiu Iacob Ridzi a declarat că 
şi-a îndeplinit o promisiune faţă de minerii de 
la această mină. “Am promis în luna iunie că 
voi reveni la mina Livezeni, să văd cum 
evoluează lucrul la stratul de cărbune 13, 
unul dintre cele mai bune straturi de huilă din 
Valea Jiului şi am făcut acest lucru astăzi. 
Ceea ce au reuşit să facă toţi cei ce sunt 
implicaţi în acest efort aproape 
supraomenesc de a recupera un complex 
mecanizat pe care îl vor repune în funcţiune, 
este din punctul meu de vedere, extraordinar. 
Este o muncă titanică făcuta cu multă 
pasiune şi mult profesionalism. Personal îi 
apreciez în mod egal, atât pe brigadieri cât şi 
pe conducătorii lor pentru această asumare 
care fără nici o exagerare, are dimensiuni 
eroice. Mai mult de atât nu se poate face. 

Riscul la care se expun toti cei ce lucrează la 
stratul nr. 13 este mare în fiecare clipă 
deoarece stratul 13 este un strat de cărbune 
cu grad de periculozitate mare în exploatare. 
Le-am vorbit tuturor celor cu care m-am 
întâlnit şi le-am cerut să pună mai presus de 
orice efort, de orice asumare, securitatea 
vieţii lor. Le-am cerut să fie foarte atenţi, să 
lucreze cu prudenţă pentru a-şi proteja 
propriile vieţi care sunt mai preţioase decât 
orice performanţă profesională. Recuperarea 
complexului mecanizat de la stratul 13 este o 
reusită. Însă, pentru ca activitatea de 
producţie să fie eficientă, este nevoie de o 
investiţie într-un complex mecanizat cu 
adevărat performant, la parametri tehnici 
optimi. Reiterez cu această ocazie opinia 
mea legată de nevoia urgentă de investiţii în 
mineritul Vaii Jiului, implicit la mina Livezeni. 
Mesajul meu şi al tuturor celor ce sunt cu 
adevărat interesaţi ca mineritul să continue a 
fost şi este acelaşi faţă de toţi cei ce trebuie 
să îşi asume existenţa nu doar a activităţii 
miniere dar şi a tuturor celor ce trăiesc din 
această activitate şi sper că aceste mesaje să 
aibă ecoul necesar la nivelul tuturor celor ce 
decid soarta mineritului din Valea Jiului”, a 
declarat Tiberiu Iacob Ridzi. 

Cartierul vulcnănean 
Cocoşvar îşi schimbă, 
în mod vizibil, 
înfăţişarea 

    Lucian ISPAS 
 
Vremea ţine cu oamenii din cartierul 
vulcănen Cocoşvar, dar şi cu  
echipele de muncitori care, profitând 
de ultimele zile frumoase de toamnă, 
s-au grăbit să avanseze cât mai mult 
cu lucrările de modernizare a  
infrastructurii din acets important  
cartier al Vulcanului.  
 
Cine locuiește în cartierul Cocoşvar 
sau cine trece acum pe-acolo poate 
să confirme că în acest moment nu 
este cel mai primitor cartier al 
Vulcanului. Semnele vizibile ale 
lucrărilor de modernizare a străzilor şi 
aleilor ilustrează deocamdată o 
anumită formă de dezordine, care 
lasă însă să se înțeleagă că lucrurile 
sunt pe făgaşul cel bun. 
 
Deşi este frig şi în ulimele zile a mai 
şi plouat, condiţiile meteo au permis 
echipelor concentrate în acest cartier 
să lucreze într-un ritm accelerat, care 
se reflectă în respectarea agendei de 
lucrări stabilite pentru acest obiectiv 
până la sfârșitul anului. 
 
Pentru cetăţenii cartierului, diferenţa 
este deja una notabilă. Iar odată cu 
derularea acestui proiect se 
împlineşte încă o promisiune 
importantă din agenda primarului 
municipiului Vulcan, ing. Gheorghe 
Ile.  
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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 ! 

După 20 de ani, GEROM  rămâne un 
etalon al mediului de afaceri din 
Valea Jiului 
    Tiberiu VINŢAN 
 
Continuator al unei activităţi 
industriale de excepţie derulată în 
secolul al XX-lea în Valea Jiului de 
Atelierele Centrale din Petroşani şi 
UMIROM, grupul GEROM a 
sărbătorit, zilele trecute, aniversarea 
a 20 de ani de când evoluează pe 
piaţa de business din Valea Jiului. 
Sunt două decenii despre care Mihai 
Melczer, directorul general al 
GEROM, spune că au fost frumoşi, 
dar extrem de dificili pe o piaţă de 
afaceri în general ostilă. Chiar şi aşa, 
GEROM a reuşit să se impună pe 
piaţa de afaceri din Valea Jiului, ca 
fiind un partener de excepţie, de 
multe ori indispensabil, în mod 
special în realţia cu exploatările 
miniere de aici.  
 
La aniversarea celor 20 de ani de 
activitate, oamenii de la GEROM au 
reuşit să demonstreze, prin 
organizarea unui eveniment de 
excepţie că, dincolo de luminile şi 
umbrele de pe piaţa afacerilor locale, 
şi-au câştigat un binemeritat loc de 
cinste în rndul comunităţii locale, a 
mediului de afaceri, a societăţii civile 
din Petroşani, Valea Jiului şi judeţul 
Hunedoara. Nu este un secret pentru 
nimeni că o bună parte din 
performanţele economice şi sociale 
ale grupului de firme GEROM se 
datorează fondatorului acestora, dl. 
Aurelian Serafinceanu. Nu 
întâmplător sau poate tocmai de 
aceea evenimentul festiv organizat 
de GEROM la aniversarea celor 
două decenii de activitate a fost 
onorat de o serie de personalităţi ale 
vieţii publice din Valea Jiului. Şi, în 
mod cert, nu întâmplător sau poate 

tocmai de aceea, reputatul 
prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaş a ţinut 
să-i confere preşedintelui Grupului 
GEROM, Aurelian Serafinceanu, nu 
doar un remarcabil “laudatio”, ci şi 
însemnele unei înalte distincţii 
conferite de Academia Oamenilor de 
Ştiinţă din România.  
 
După 20 de ani, bilanţul GEROM 
arată că acesta rămâne un etalon al 
mediului de afaceri din Valea Jiului 
şi, asemeni coloanei infinite a lui 
Brâncuşi care s-a născut în atelierele 
actualului Gerom Petroşani, îşi 
continuă evoluţia în viaţa economică 
şi socială a acestei comunităţi.  
 
La mulţi ani, GEROM ! 
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“Fabrica lui Moş Crăciun” vă aşteaptă să-i fiţi 
voluntari şi parteneri 
   Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Unul dintre proiectele de 
succes ale comunităţii locale 
din municipiul Petroşani, 
derulat sub patronajul 
Asociaţiei “Casa pro urbis” 
în parteneriat cu Primăria şi 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani, al instituţiilor de 
învăţământ gimnazial şi 
liceal, al unor generoşi 
sponsori şi ai mass-media, 
este reeditat şi în acest an. 
 

Intitulat generic “Fabrica lui 
Moş Crăciun”, proiectul 
prevede derularea, în 
perioada 5-12 decembrie 
2014, a unei campanii de 
solidaritate, prin intrermediul 
căruia toţi cetăţenii cei care 
doresc să contribuie la 
bucuria unor copii nevoiaşi, 
în pragul Crăciunului, pot 
face donaţii către aceştia.  
 
Donaţiile vor fi colectate de 
voluntarii de la cortul special 
amenajat în faţa sediului 

Primăriei municipiului 
Petroşani, unde vor avea 
loc, în perioada amintită şi 
mici spectacole artistice 
dedicate Crăciunului, 
spectacole susţinute de 
elevii de la şcolile partenere 
în proiect.  
 
Coordonatorul proiectului 
umanitar, Eduard 
Wersanski, consilier 
personal alk primarului 
municipiului Petropşani şi 
preşedinteloe Aociaţiei 
“Casa Pro Urbis” spune că 
donaţiile pot fi atât sub 
formă de bani,. Cât şi sub 
formă de alimente 
nepersiabile şi dulciuri, 
îmbrăcăminte de iarnă, 
rechizite şcolare şi jucării, 
etc. “Toate acest donaţii vor 
fi ambalate în pachete 
pentru Crăciun care vor fi 
oferite copiilor nevoiaşi din 
Petroşani, în casele cărora 
se va simţi şi prin acest gest 
magia Crăciunului”, spune 
Eduard Wersanski. 

Fundaţia Ianza vă oferă ocazia de a vă face un cadou 
special de Crăciun: lucrări de artă autentice 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Dacă vreţi să faceţi cuiva drag sau chiar 
dumneavoastră înşivă un cadou de suflet ceva 
mai aparte, avem a vă da o soluţie. Zeci de 
opere de artă, de la picturi, sculpturi, fotografii 
artistice, grafică ş.a.m.d. ale unor artişti 
contemporani de cea mai înaltă clasă din Valea 
Jiului, din România dar şi din ţări precum 
Germania, Grecia, Bulgaria, Serbia, Ecuador 
sau Argentina vor fi scoase la licitaţia pe care 
Fundaţia Ianza Art Inter-Cultural o va organiza 
marţi, 9 decembrie 2014, începând cu orele 
17,00 la galeria de artă Ianza din centrul 
municipiului Petroşani.  “În mare parte este 
vorba despre lucrările realizate de artiştii care 
au partzicipat la taberele de creaţie organizate 
de noi, anul acesta, în România, Germania şi 
Grecia, dar şi de alte lucrpri artistice deosebit 
de frumoase. Preţurile de la care porneşte 
licitaţia sunt accesibile tuturor iubitorilor de artă 
care doresc să-şi facă sau să facă un cadou 
deosebit de sărbători. Vă aşteptăm”, spune 
renumitul artist Cristian Ianza, preşedintele 
Fundaţiei care organizează acest eveniment.  

Primii colidători au trecut 
pragul IPJ Hunedoara 
   Lucian ISPAS 
 
În Biserica Sfântului Mucenic Mina, 
situată în incinta Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Hunedoara, au răsunat 
duminică, în ziua de prăznuire a Sfântului 
Apostol Andrei, glasurile primilor 
colindători, care au susţinut un recital de 
colinde tradiţionale româneşti.  
 
Grupul de colindători – echipaţi 
„regulamentar” cu uniforme de ceremonie 
– a reunit poliţişti ai Serviciului 
Transporturi Feroviare Hunedoara, 
coordonaţi de şeful Serviciului, comisar 
şef de poliţie Balaş Ioan. Poliţiştii au 
prezentat mai multe colinde tradiţionale, 
în interpretarea soliştilor Alisa Toma şi 
Constantin Bălţatu, misiunea acestora 
fiind una specială, pe care o îndeplinesc 
cu drag an de an, în preajma Crăciunului: 
aceea de a vesti Naşterea lui Hristos. 
 
Recitalul de colinde a fost apreciat din plin 
de credincioşii prezenţi la biserică pentru 
participa la slujba de duminică, oficiată de 
preotul Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt 
al IPJ Hunedoara.  
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Mina Livezeni este de 34 de ani în doliu pentru 
cei 54 de ortaci pieriţi în cea mai mare 
tragedie minieră postbelică din România 
     Tiberiu VINŢAN 
 
La mina Livezeni a avut loc vineri 28 noiembrie, 
comemorarea victimelor celui mai grav accident 
de muncă din istoria mineritului românesc. Cu 
34 de ani în urmă, 54 de mineri şi militari şi-au 
pierdut viaţa în două deflagraţii succesive. Cele 
două explozii succesive au ucis 54 de muncitori 
şi militari în termen, iar alţi 24 au fost răniţi 
grav. Tragedia s-a produs din cauza acumulării 
metanului în subteran, pe fondul încălcării cu 
bună ştiinţă a normelor elementare de protecţie 
a muncii, pentru că minerii erau forţaţi să 
lucreze în condiţii de pericol pentru a putea fi 
raportate producţii record. Deşi a fost vorba de 
cel mai grav accident colectiv din istoria 
postbelică a mineritului românesc, regimul 
comunist de atunci a anunţat doar 49 de morţi 
pentru a nu fi declarat doliul naţional. 
 
În curtea exploatării miniere Livezeni a fost 
ridicată o troiţă în memoria victimelor acestei 
tragedii, iar în jurul crucii din curtea minei are 
loc de 34 de ani încoace şi un emoţionant 
ceremonial dedicat celor care şi-au pierdut 
viaţa în subteran. Şi în acest an, la eveniment 
au fost prezenţi, alături de rudele celor decedaţi 
în această tragedie, reprezentanţi ai companiei 
miniere şi ai sindicatelor, oameni politici, 
reprezenaţi ai administraţiilor locale de la 
Petroşani şi Vulcan, reprezentanţi ai Asdociaţiei 
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retagere din 
Valea Jiului, ziarişti. 
 
Într-un mesaj transmis cu acest prilej pe o reţea 
de socializare, liderul sindical de la mina 
Livezeni, Adrian Jurca îşi aminteşte de 
momentele tragediei, deşi avea la vremea 
respectivă doar 14 ani. “Eram copil,aveam 14 
ani. Era pe înserat,nu ştiam cât este ceasul, 
timpul nu era atunci important pentru mine. Pe 
drumul către Maleia,pe lângă terasa şi 
restaurantul Minerul treceau cu sirenele pornite 
maşini de salvare. Vechile IMS-uri. Mai apoi 
maşini ale Miliţiei, cum erau atunci. Nu ştiam ce 
se petrece. Dar ştiam că trebuia să ajung foarte 
repede acasă. Şi acum când aud o sirenă mă 
gândesc la mină, uneori sun la dispecer şi 
întreb dacă nu a avut loc vreun accident. Este 
ceva ce avem în sânge noi, cei din Valea-Jiului. 
Când am ajuns acasă mama plângea.Lucra la 
staţia de compresoare de la puţul Est şi, pe 
schimbul ei, avusese loc explozia din subteran. 
Vecinul nostru Vlaicu Pamfil zis “tati” plecase la 
acţiunea de salvare.Tot aşa plecase încă un 
vecin din scara cealaltă. Soţiile lor erau la noi şi 
plângeau. Copii fiind, plângeau mamele 
plângeam şi noi. Informaţiile practic nu existau, 
totul era secret. La ştiri nu se prezenta absolut 
nimic. A fost o adevărata tragedie, mai aflam 
câte ceva când reuşea nea Pamfil să vină 
acasă. Povestea puţin, nu aveau voie să spună 
prea multe. După revoluţie am reuşit să aflu 
adevărul despre aceasta explozie. Marian 

Boboc a scris şi o carte, foarte bine 
documentată. Am făcut rost atunci după 
revoluţie de dosare ale securităţii care explicau 
cu exactitate tot ce se întâmplase în aceea zi la 
mina Livezeni. Este şocanta povestea 
supravieţuitorului Valache Ion despre un om 
declarat mort, ţinut ascuns pentru câteva zile 
apoi trecut doar accidendat. Comuniştii au 
procedat astfel să nu fie depăşit numărul de 50 
morţi pentru a nu fi obligaţi să declare doliu 
naţional. Nu numai cu el au procedat la fel, am 
mai avut un vecin Gligor. Care deşi era mort a 
fost dus la Bucureşti, iar apoi declarat la câteva 
zile decedat, tot din acelaşi motiv. Morţii nu 
trebuiau să depăşească cifra de 50. Doamne în 
ce lume am putut trăi?! Am să descriu doar 
puţin din ceea ce a trăit Valache Ion: “mă aflam 
în cealaltă lume.Nu mă puteam mişca,apoi am 
început să am dureri în piept şi în tot corpul. 
Am auzit cum se apropiau salvatorii de mine, 
nu puteam în schimb să reacţionez nicicum. 
Unul dintre ei a spus să treacă mai departe că 
nu mai există supravieţuitori. Ceva mi-a dat 
forţă să îl prind pe unul de picior şi să îi zic - nu 
mă lăsa nenea să mor aici”. A fost salvat.Acum 
este pensionar. În incinta minei Livezeni este 
ridicat un monument în memoria celor morţi 
atunci,in număr de 53. Iniţiativa a aparţinut lui 
Ionel Ciontu şi Sindicatului Liber EM Livezeni. 
Anual se comemorează victimele acelei 
explozii. Văd în fiecare an pe Oana Trofin (fostă 
Romanescu), pe dna Bosoi. Nu a lipsit 
niciodată tanti Rusu care vine din Moldova cu 
coliva. Când într-o zi nu o să o mai văd la mina 
Livezeni voi înţelege că o lume a luat sfârşit. 
Lumea în care iubirea dintre doi oameni dăinuia 
şi peste timp şi dincolo de viaţă. De câte ori o 
vedeam pe tanti Rusu la asta ma gândeam, la 
ziua în care nu vom mai putea trăi aceasta 
realitate.” 
 
Prezent la evenimentul comemorativ din acest 
an de la mina Livezeni, primarul municipiului 
Petroşani, el însuşi fost ortac al acestei mine, 
apreciază că gestul comemorativ pe care îl 
facem în fiecare an la Mina Livezeni este unul 
simbolic. “Drama colectivă din 28 noiembrie 
1981 nu poate fi ştearsă din memoria nimănui 
şi nici diminuată prin cuvintele sau gesturile 
noastre comemorative. Ceea ce s-a petrecut 
atunci în galeriile acestei mine a fost copleşitor 
pentru toţi cei ce au avut o legătură directă sau 
indirectă cu cei ce şi-au pierdut viaţa într-un 
mod cumplit. Gestul nostru este şi de aducere 
aminte dar şi unul de menţienere trează a 
mesajului pe care îl transmit de fiecare dată 
când am ocazia: VIAŢA MINERILOR ESTE 
MAI PRESUS DE ORICE AMBIŢIE ŞI 
IMPLICARE PROFESIONALĂ. Mulţumesc 
tuturor celor ce au fost astăzi prezenţi la 
ceremonia depunerii de coroane de la mina 
Livezeni”, a declarat primarul Tiberiu Iacob 
Ridzi. 
 

Şi primarul Vulcanului, ing. Gheorghe Ile a ţinut 
să fie prezent la această comemorare. Ile, fost 
inginer minier, a trăit “pe viu” experienţa tristă a 
unor evenimente tragice petrecute în 
subteranele minelor din Valea Jiului. El îşi 
aminteşte însă că niciodată durerea nu a fost 
mai cumplită ca la explozia din urmă cu 34 de 
ani de la mina Livezeni. 
 
În declaraţia sa, şi senatorul de Valea Jiului, 
Haralambie Vochiţoiu vorbeşte, la rândul său,  
cu emoţie despre tragedia de la mina Livezeni 
de la care s-au împlinit 34 de ani. “54 de ortaci 
îşi pierdeau atunci viaţa, într-o explozie la Mina 
Livezeni. Nici atunci şi nici acum cifrele seci nu 
reuşesc să atenueze durerea. Fără să vrei 
lacrimi mari îţi inundă sufletul şi mohorâta zi de 
toamnă târzie amplifică tragismul momentului. Îi 
comemorăm, pe cei aşa de repede plecaţi la 
cele veşnice şi rememorăm, fiecare după 
puteri, grozăvia de atunci. Mie însă, fără să 
vreau, îmi zboară gândul la scriitura fără egal a 
marelui ID Sîrbu care ca nimeni altul a reuşit să 
dea culoare lumii în alb şi negru a minerilor şi, 
cu ochii minţii mi-i închipui pe aceşti oameni cu 
necazurile şi speranţele lor, într-o zi de şut ce 
părea ca oricare alta, trudind cu gândul la 
familile lor ce-i aşteptau acasă. Aievea mi se 
pare chinul lor, din măruntaiele pământului, 
pentru ca boţul cel negru de cărbune să se 
transforme într-o pâine albă pentru copiii lor. Şi 
atunci, statisticile şi convenienţele vremii se 
pierd neştiute în meandrele sufletului care-i 
plânge pe aceşti ortaci ai mei, pentru care 
întunericul subteranului s-a transformat în 
lumina eternităţii.Dumnezeu să Vă odihnească 
în pace !”, spune Vochiţoiu. 
 
După 34 de ani, rănile deschise de această 
tragedie cumplită încă nu s-au vindecat. 
Comemorarea la aceeaşi intensitate a tristului 
eveniment are însă şi un puternic mesaj cei de 
astăzio şi cei de mâine, de care depinde ca 
astfel de tragedii să nu se mai întâmple 
niciodată.   
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Parada militarilor a încântat vulcănenii care au ieşit 
în stradă să sărbătorească împreună Ziua Naţională a 

României 
   Tiberiu VINŢAN 
 
Oficialităţi ale vieţii politice şi ale 
administraţiei publice locale, dar şi 
oameni simpli s-au adunat ca în 
fiecare an la Vulcan, în parcul 
Eroilor de la Şcoala generală 
Teodora Lucaciu, în jurul statuii 
Ostaşului Necunoscut pentru a 
sărbătorii împreună Ziua Naţională 
a României. Aşa cum se întâmplă 
de fiecare dată, oamenii de pe 
aceste meleaguri şi-au amintit de 
faptul că au avut privilegiul de a fi 
primi români de peste Carpaţi care 
l-au primit pe Mihai Viteazul, 
întâiul reîntregitor al neamului 
românesc, în drumul său spre 
Alba Iulia, la 1600. Aşa cum tot 
vulcănenii sunt oameni care nu 
uită că glorioasele unităţi ale 
Armatei Române au trecut pe aici 
în Marele Război ai Reîntregirii, la 
1918.  
 
La fel cum se întâmplă de câţiva 
ani buni, vulcănenii au avut şi cu 
prilejul Zilei Naţionale din acest an 
privilegiul de a urmări singura 
paradă militară care se mai 
desfăşoară în Valea Jiului şi să 
aplaude de-a lungul bulevardului 
Mihai Viteazul şi la intrarea sub 
simbolicul arc de triumf din faţa 
Parcului Eroilor defilarea, în sunet 
de fanfară, a plutonului de elevi de 
la Colegiul  Militar din Alba Iulia, a 
ofiţerilor şi subofiţerilor din cadrul 
Asociaţiei Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere din Valea 
Jiului, a jandarmilor din cadrul 
Detaşamentului de jandarmi din 
Valea Jiului, a Poliţiei locale şi a 
voluntarilor Crucii Roşii.  
 
Cum se cuvine unui eveniment de 
o asemenea însemnătate, 
întreaga asistenţă a participat, cu 
credinţă şi evlavie, la un Te Deum 
oficiat de preoţii ortodocşi şi 
catolic de la parohiile din 
localitate. Despre importanţa 
evenimentului de la 1 Decembrie 
19187 le-a vorbit celor prezenţi 
profesorul de istorie Daniela Kos 
şi primarul Vulcanului, ing. 

Gheorghe Ile. “Ziua Naţională a 
României este o zi cu puternice 
reverberaţii în conştiinţa fiecăruia 
dintre noi. Aici, la Vulcan, simţim 
mândria de a fi români într-un mod 
ceva mai aparte, pentru că în faţa 
Ostaşului Necunoscut încremenit 
în bronz ne amintim că pentru 
idealul Unirii tuturor românilor, 
străbunii noştri şi-au dat viaţa. Cu 
amintirea acestor glorioase fapte, 
ne adunăm în acest loc în fuecare 
an pentru a ne spune unii altora, 
cu mândrie şi emoţie, La mulţi ani, 
frate !”, a a spus primarul 
vulcănenilor, ing,. Gheorghe Ile. 
 
Cu prilejul Zilei Naţionale a 
României, administraţia locală din 
municipiul Vulcan, dar şi lideri ai 
partidelor politice şi reprezentanţi 
ai unor instituţii publice, ONG-uri 
şi agenţi economici reprezentativi 
au depus coroane de flori la 
monumentul Ostaşului 
Necunoscut, în semn de omagiu 
pentru jertfa tuturor acelora care 
au făcut posibilă Marea Unire a 
tuturor românilor şi în memoria 
tuturor acelor care, de-a lungul 
vremurilor, şi-au dat viaţa pentru 
idealurile României Mari.  
 
Un grup de elevi de la unităţile de 
învăţământ de pe raza 
municipiului Vulcan au prezentat 
numeroasei asistenţe un 
emoţionant recital artistic dedicat 
Zilei Naţionale a după care, aşa 
cum se cuvine unei zile de 
sărbătoare, autorităţile publice 
locale ale municipiului Vulcan au 
invitat întreaga asistenţă la o 
masă populară tradiţională, cu 
fasole, cârnaţi şi au închinat cu toţi 
cei prezenţi un pahar de vin fiert. 
În cinstea României, în cinstea 
românilor şi odată cu aceştia, în 
cinstea vulcănenilor. Pentru că, 
aşa cum ne-a declarat şi primarul 
Gheorghe Ile, “la Vulcan  se simte 
româneşte, se trăieşte româneşte 
şi se sărbătoreşte româneşte, mai 
ales de Ziua Naţională, dar nu 
numai cu acest prilej.”  
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De Ziua Naţională a României comunitatea locală din 
Petroşani şi-a aplaudat campionii 
      Tiberiu VINŢAN 
 
Întotdeuna românii adevăraţi au 
înfruntat vitregiile vremii şi ale 
vremurilor pentru a se bucura 
împreună de momentele unice 
ale sărbătorii Zilei Naţionale. La 
fel s-a întâmplat anul acesta şi 
la Petroşani, pe 1 Decembrie, 
unde cei care au dorit să 
sărbătorească în comunitate, 
alături de autorităţile locale, 
Ziua Naţională a României au 
avut de înfruntat un frig cumplit, 
un vânt năpraznic şi o ploaie de 
gheaţă. 
 
Chiar şi aşa, bucuria de a fi 
împreună într-un moment de o 
asemenea încărcătură 
emoţională cum este Ziua 
Naţională, a fost una la cote 
maxime. Desigur, au contribuit 
la acest lucru atât ceremonialul  
arborării drapelului naţional pe 
catargul din inima Parcului 
Central al municipiului 
Petroşani, rugăciunile calde ale 
părintelui ortodox Gabriel Bulf, 
discursul primarului Tiberiu 
Iacob Ridzi, minispectacolul 
gimnastelor campioane 
premiate de autorităţile locale şi 
ceaiul cald şi fasolea cu cârnaţi 
oferite cu generozitate tuturor 
celor prezenţi la aevenimentul 
de la Petroşani.  
 
Pentru acest an, elementul de 
inedit al festivităţii dedicate Zilei 
Naţionale a fost dat de 
premierea elevilor de la Clubul 
copiilor şi elevilor Petroşani, 
pentru rezultatele obţinute la 
concursurile naţionale de 
gimnastică aerobică. Primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi a ţinut să le 
felicite personal pe micuţele 
campioane din echipa de 
succes a antrenată de prof. 
Adriana Popa, pentru succesele 
lor din anul 2014. Au fost 
premiate şi aplaudate la scenă 
deschisă campionele: Bianca 
Frunză, Antonia Imling, 
Andreea Prodan, Cristiana 
Marin, Diana Romina Cichi, 
Denisa Frunză, Andra 
Postelnicu, Adelina Ene Filip, 

Delia Mălinaş, Gabriela Răduţ, 
Adriana Vasilescu, Alexandra 
Crişan, Alexandra Burjan, Maia 
Cojocaru, Raisa Ungureanu, 
Vanessa Poroşnicu.  
 
Ca de fiecare dată la astfel de 
evenimente, discursul 
primarului municipiului 
Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi a 
fost unul deosebit de 
emoţionant. “Ce înseamnă de 
fapt, să fii român ? Înseamnă 
să-ţi respecţi părinţii şi să-ţi 
iubeşti copiii. Înseamnă să fii 
demn, cinstit şi să-ţi faci cu 
răspundere datoria şi înseamnă 
să te bucuri de cei care-ţi sunt 
alături în comunitatea din care 
faci parte. Am convingerea că 
noi, la Petroşani, am reuşit să 
împărtăşim împreună aceste 
sentimente. Astăzi, sunt alături 
de dumneavoastră, cetăţenii 
municipiului nostru şi vă invit să 
trăim împreună mândria de a fi 
români, bucurându-ne de 
succesul pe care aceşti copii 
minunaţi ai noştri l-au obţinut la 
concursurile naţionale de 
gimnastică aerobică. Suntem 
un popor cu o istorie 
remarcabilă, cu o voinţă 
excepţională şi cu modele de 
mare valoare. Pornind de aici, 
trebuie să ne reafirmăm 
calitatea de români şi 
apartenenţa la acest glorios 
popor, în orice moment şi 
oriunde ne-am afla. La mulţi 
ani, români ! La mulţi ani, 
Petroşani ! La mulţi ani, 
România !”, a spus, în discursul 
său, primarul Petroşaniului.   
 
La sărbătoarea Zilei Naţionale 
de la Petroşani, cetăţenii care 
au dorit să participe la 
ceremonii au primit din partea 
administraţiei locale steguleţe şi 
eşarfe tricolore. În plus, pentru 
cei care au dorit să petreacă în 
cel mai pur stil românesc, au 
fost puse la dispoziţie, în mod 
gratuit, câteva mii de porţii de 
fasole cu ciolan şi a fost pus în 
scenă un scurt recital folcloric al 
unor tineri artişti din Valea 
Jiului.  
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    Tiberiu VINŢAN 
 
S-a încetăţenit un frumos obieci 
ca, în preajma Zilei Naţionale, 
românii să-şi prezinte, mai mult 
ca în restul timpului, valorile şi 
modelele. Urmărind jurnalele de 
ştiri din 1 Decembrie constatăm 
cât de multă valoare are, în mai 
orice domeniu, România 
noastră. Din fericire, Valea Jiului 
se poate ralia, la rândul ei, la un 
astfel de demers. Sunt zeci, 
poate câteva sute, dacă nu chiar 
câteva mii de oameni de pe 
aceste meleaguri despre care, 
în orice moment, putem scrie cu 
o nedefinită plăcere, cu o 

nedisimulată mândrie. Unul 
dintre ei este Toma. Toma 
Coconea. Omul pe care primarul 
Petroşaniului îl descrie simplu, 
dar atât de concis: “campionul 
nostru”.  
 
Toma Coconea este, prin tot 
ceea ce face şi prin tot ceea ce 
este nu doar un simplu campion. 
Este un etalon pentru noi toţi, 
pentru românii din Valea Jiului şi 
de dincolo de graniţele acesteia.   
Pentru cei care îl cunosc, 
performanţele obţinute de Toma 
Coconea în cele mai dificile 
competiţii sportive ale lumii par 
deja lucruri absolut fireşti. În 

spatele acestor performanţe, 
stau însă zile şi luni întregi de 
muncă, de antrenamente, de 
studiu. Aşa cum succesul lui 
Toma este dublat de exemplul 
de viaţă al unui om simplu, 
modest, devotat, sensibil.  
 
Ultimul succes din activitatea 
sportivă a lui Toma Coconea 
vine parcă să întărească toate 
aceste aprecieri la adresa lui. 
Toma a cîştigat, sătămâna 
trecută, locul 1 la categoria sa 
de vârstă într-o competiţie 
caritabilă de excepţie, în care a 
întrecut alţi 1549 de competitori 
din toată lumea. Toma a alergat 
la concursul caritabil de la 
Monaco, organizat anual de 
prinţul Albert, nu mai puţin de 
824 de kilometri, adunând tot 
atâţia eurocenţi pentru copiii din 
Africa. Un gest care spune mai 
mult decât o pot face milioane 
de cuvinte despre caracterul 
acestui sportiv şi om de excepţie  
pe care, cu mîndrie, îl socotim, 
concitadinul nostru, prietenul 
nostru.  
 
Pentru mii de copii şi tineri din 
Valea Jiului, Toma Coconea a 
devenit un model, iar pentru alte 

zeci de mii de oameni din 
această zonă, a devenit un 
exemplu. Însă nici succesul, nici 
celebritatea nu sunt doar un ţel 
pentru campionul nostru. El 
crede că încă mai are multe de 
arătat lumii întregi despre ce 
înseamnă românii adevăraţi. De 
aceea, anul 2015 aduce noi 
provocări în plan sportiv pentru 
Toma Coconea, sportivul care 
vrea să urce stindardul 
României şi mândria de a fi 
român sus, pe cele mai înalte 
culmi ale performanţei sportive 
la nivel mondial.  
 
Acesta este modelul românului 
pe care am găsit noi de cuviinţă 
să vi-l prezentăm de Ziua 
Naţională. Modelul “campionului 
nostru” - Toma Coconea.  

TOMA COCONEA, un campion prin definiţie, un mare 
caracter prin tot ceea ce face ! 

Jandarmii din Valea Jiului au dus steagul României, de Ziua 
Naţională, pe vârful Parângul Mare 
    Sorin BLADA / Agerpress 
 
Drapelul României a fost arborat de 
jandarmii montani din judeţul Hunedoara 
pe Vârful Parângul Mare, la 2.519 metri 
altitudine, în semn de cinstire a Zilei 
Naţionale a României. 
 
La această acţiune au participat doi 
jandarmi montani de la Postul de 
Jandarmerie Montană Parâng şi un 
voluntar, membru al Asociaţiei San 
Montan, cei trei reuşind să ajungă în vârf 
după 7 ore de urcuş pe o vreme foarte 
rece, cu vânt puternic şi zăpadă viscolită. 
Efectul de frig a fost amplificat de vântul 
care sufla cu putere. Traseul de întoarcere, 
deşi a durat mai puţin, a fost la fel de dificil. 

“Deşi jandarmii montani ne-au 
obişnuit să înfrunte muntele şi 
vremea rea pentru a salva vieţile 
celor aflaţi în dificultate, cu ocazia 
Zilei Naţionale ei au fost din nou pe 
munte, pentru un scop la fel de 
nobil. Astfel, în data de 1 
Decembrie, Drapelul Național al 
României, ridicat de doi jandarmi 
montani şi un voluntar din Parâng, 
va flutura la cea mai mare înălţime 
de pe teritoriul ţării”, a declarat 
duminică purtătorul de cuvânt al 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 
Hunedoara, sublocotenent Lucian 
Stoichiţoiu. 
 
Este pentru a treilea an consecutiv când 

jandarmii montani din Hunedoara reuşesc 
performanţa de a arbora drapelul tricolor 
pe Vârful Parângul Mare, cu ocazia Zilei 
Naţionale a României. Vârful Parângul 
Mare este cel mai înalt din masivul cu 
același nume, Parâng. 
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Consilierul judeţean Adrian David apreciază drept o 
eroare gravă politizarea Universităţii din Petroşani 

     Tiberiu VINŢAN 
 
Consilierul judeţean PNL Adrian 
David ne-a remis o informare 
de presă în care atrage atenţia 
asupra unor aspecte legate de 
politizarea activităţii Universităţii 
din Petroşani, prin intermediul 
Asociaţiei Studenţilor 
Basarabeni. David cere 
dizolvarea acestei asociaţii, 
despre care spune că şi-a 
depăşit scopul pentru a fost 
înfiinţată prin implicarea directă 
în campania electorală pentru 
alegerile prezidenţiale. 

În comunicatul emis de Adrian 
David, acesta semnalează şi 
uele aspecte cu privire la 
reabilitarea drumului judeţean 
care leagă Isconiul de centrul 
oraşului Aninoasa, precum şi 
de stadiul lucrărilor la DN 66 pe 
Defileul Jiului. 

Va prezentăm, în continuare, 
integral, punctul de vedere 
exprimat de consilierul judeţean 
Adrian David pe aceste 
subiecte. 

INFORMARE DE PRESĂ 

I. Cu privire la aspectele 
relevate de presa locală, 
respectiv luarea de poziţie a 
Preşedintelui TSD Hunedoara 
şi a conducătorilor Asociației 
Studențior Basarabeni din 
Petroşani (ASBP): în calitate de 
consilier judeţean, dar mai ales 

de cadru didactic condamn 
vehement şi categoric orice 
acţiune de politizare a 
Universităţii Petroşani şi a 
studenţilor noştri şi atrag atenţia 
tuturor celor care nu respectă 
legea că vor suporta 
consecinţele! Am constatat că 
ASBP s-a implicat activ în 
campania electorală pentru 
alegerea Preşedintelui 
României din acest an prin 
participarea la activităţi 
electorale organizate de TSD 
(mitinguri, distribuire de 
materiale electorale, conferinţe 
de presă), fapte care contravin 
statului acestei Asociaţii, aşa 
cum este el publicat pe site-ul 
http://asbp.upet.ro, secţiunea 
„despre ASBP” („A.S.B.P. nu se 
aliniază nici unei ideologii 
politice, păstrând o atitudine 
civică responsabilă şi activă”). 
Prin urmare, voi iniţia o acţiune 
în justiţie pentru dizolvarea 
acestei asociaţii, pentru 
încălcarea flagrantă la art. 56, 
alin. 1, lit. C din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000. 
Totodată, sunt neplăcut 
surprins de atacul la persoană 
al celor doi reprezentanţi ai 
ASBP, din care nu putem să nu 
observăm o retorică de 
campanie electorală și, pentru 
a-i contrazice, doresc să 
subliniez că asociaţia a primit 
sprijin constant din partea 
Consiliului Judeţean 

Hunedoara, concretizat mai 
ales prin finanţarea unui proiect 
în decursul anului curent, mai 
exact o dezbatere pe teme 
europene, la care au participat 
marea majoritate a membrilor 
acestei asociaţii şi mai mulţi 
consilieri judeţeni, printre care 
şi vicepreşedintele CJH Tiberiu 
Balint. În concluzie, doresc să 
trag un semnal de alarmă: 
Universitatea Petroşani este 
un spaţiu pentru cultură şi 
educaţie şi nu pentru 
campanii electorale! 

II. Aşa cum am promis 
locuitorilor oraşului Aninoasa, 
am dus demersurile necesare şi 
am obţinut finanţare de la 
Consiliul Judeţean Hunedoara 
pentru reabilitarea DJ 666B, 
care face legătura dintre Iscroni 
şi Aninoasa. Au fost alocate 
270.000 lei iar lucrările au fost 
finalizate de curând. Vineri, 28 
noiembrie 2014, în şedinţa 
ordinară a CJH am solicitat 
colegilor ca acest tronson de 
drum să fie trecut în 
administrarea Consiliului Local 
Aninoasa, conform art. 22 din 
ordonanța 43/1997 privind 
regimul drumurilor. Am luat 
această iniţiativă pentru a-i da 
şansa Primarului Oraşului 
Aninoasa de a-şi pune în 
practică promisiunile electorale 
din 2012, reabilitarea acesui 
drum ţinând capul de afiş. 

III. Lucrările de reabilitare a 
DN66 (Livezeni-Bumbeşti Jiu) 
au fost prelungite cu încă 12 
luni. Am efectuat mai multe 
demersuri pentru ca cetăţenii 
Văii Jiului să fie informaţi cu 
privire la stadiul lucrărilor şi la 
sumele cheltuite până în 
prezent, însă fără succes. În 
urma discuțiilor purtate cu 
deputatul Bogdan Ţîmpău, 
dânsul a iniţiat interpelarea cu 
numărul 5347A/21.10.2014, 
adresată secretarului general al 
Guvernului, Ioan Moraru. 
Documentul are patru puncte, 
respectiv solictă informaţii 
privind: stadiul lucrărilor în 
acest moment, raportat la 
contract, sumele plătite 
constructorului, existenţa 
eventualelor întârzieri ale 
termenelor şi în sarcina cui cad 
costurile acestora şi, nu în 
ultimul rând, solicitarea de 
măsuri privind evitarea 
restricţiilor de circulaţie până la 
finalizarea lucrărilor. 

Adrian Nicolae DAVID 
Consilier judeţean 

Relaţii la telefon 0722-807.221 
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Pe urmele românilor autentici,  
   Tiberiu VINŢAN 
 
Se spune că “inima” României 
bate în Ţara Moţilor, pe 
frumoasa vale a Arieşului, un alt 
ţinut rupt din Rai cu care 
Dumnezeu a binecuvântat ţara 
noastră. Am pornit, pentru a 
descoperi aceste locuri pline de 
legende şi frumuseţi, trecând 
din judeţul Hunedoara în Alba, 
prin trecătoarea Detunatelor, de 
la Brad la Abrud şi de aici, mai 
departe, prin Câmpeni, spre 
Albac şi Vidra, locul de unde  
şi-au ridicat glasul martirii 
români Horea şi Iancu. 
 
În “ţara aurului” minunile naturii 
ţi se dezvăluie în toată 
splendoarea lor, strălucind 
parcă la fel ca neasemuita 
bogăţie a subsolului. Chiar şi 
imensa haldă de steril auriefer 
de lângă Abrud are un farmec 
impresionant, aducând, prin 
formele sale, cu dunele de nisip 
fin din deşertul Sahara. Dar 
adevăratul spectacol al naturii, ţi 
se arată după ce ieşi din 
Câmpeni şi până la “tânăra” 
staţiune turistică Arieşeni, de-a 
lungul celor mai bine de 100 de 
kilometri prin “Ţara de Piatră”, 
atât de frumos descrisă de Geo 
Bogza. 
 
Trecerea prin satele moţilor, 
care păstrează încă naturaleţea 
şi frumuseţea vieţii de la ţară, 
este o experienţă de-a dreptul 

încântătoare. Oameni aşezaţi, 
harnici şi primitori, moţii din 
“Ţara de Piatră” sunt şi astăzi, 
indiferent de vârstă, oameni de 
neclintit. Nimeni de pe aici nu ar 
da, pentru nimic în lume, viaţa 
grea de la ţară, pe cea de la 
oraş. Cândva, cum scrie Geo 
Bogza, stăpânirea a încercat 
să-i mute la câmpie, în Banat. 
Oamenii au fugit însă înapoi în 
munţi, între Detunatele lor, şi 
nimeni nu i-a mai putut clinti de 
acolo. De atunci se spune că 
moţii sunt cei mai încăpăţânaţi 
dintre români. 
 
Pe valea Arieşului, de la 
Câmpeni la Vârfurile şi de la 
Vidra la Gilău, în “Ţara Moţilor”, 
minunile naturii ţi se dezvăluie, 
impresionante, la tot pasul. De 

la majestuoasele creste ale 
Apusenilor,  cu crengile verzi 
ale brazilor şi până la 
impresionantele cascade şi 

peşteri de gheaţă. Aici, la mai 
puţin de 10 kilometri de centrul 
comunei Gârda de Sus, se află 
peştera Scărişoara, singurul loc 
din ţara noastră unde gheaţa nu 
se topeşte niciodată. Peştera 
Scărişoara este prima cavernă 
declarată monument al naturii 
din România. Nici nu e de 
mirare dacă avem în vedere că, 
pe o suprafaţă de 200 de 
hectare, această peşteră 
adăposteşte cel mai mare 
depozit de gheaţă fosilă din ţară 
(75.000 mc), care conservă o 
informaţie paleoclimatică cu o 
vechime de peste 450.000 de 

ani, oferind chiar şi turistului 
neavizat un spectacol al naturii 
desebit de impresionant.  
 
Tot aici, în imina Apusenilor, se 
află câteva chei săpate de 
apele “tăioase” între crestele 
munţilor, a căror frumuseţe nu 
poate fi redată nici de cel mai 
performant obiectiv al camerei 
foto: Cheile Ponorului, Cheile 
Galbenei, Cheile Ordăncuţii. Şi 
tot aici se află unicele peisaje 
ale cascadelor Vârciorogului, 
Patrahăiteştilor sau Pişoaiei. Iar 
drumul naţional de la Gârda 
(jud. Alba) spre Vârfurile  
(jud. Bihor), trece printr-una 
dintre cele mai frumoase 
staţiuni turistice montane din 
ţara noastră: Arieşeni.  
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prin Ţara Moţilor lui Avram Iancu 
Situată în apropierea semeţelor 
vârfuri muntoase ale Apusenilor 
- Curcubata Mare, Curcubata 
Mică, Piatra Grăitoare, Găina, 
Ţapul şi Călineasa - staţiunea 
turistică Arieşeni a cunoscut, în 
ultimii ani, o dezvoltare 
spectaculoasă. Pensiuni 
moderne, dar cu o arhitectură 
specifică locurilor arhaice din 
Ţara Moţilor şi cu o bucătărie 
ardelenească inegalabilă, în 
care preparatele din vânat 
proaspăt au un loc aparte, iar 
pălinca de prune este 
“vitamina” care aţâţă la maxim 
pofta de mâncare a turistului 
scoborât de pe crestele 
munţilor sau, iarna, de pe 
pârtie, sunt tot atâtea 
ingrediente care fac din acest 
loc un ţinut pe care, dacă l-ai 
cunoscut o dată, nu ai cum să-ţi 
înfrângi pornirea de a-l 
revedea, din ce în ce mai des, 
în orice anotimp. Pentru că pe 
valea Arieşului, fiecare anotimp 
are de oferit câte ceva.  
 
În Ţara Moţilor, mai mult ca 
orişiunde, România este la ea 
acasă. Aici, fiece casă are 
arborat, la loc de cinste, 
drapelul naţional. Aşa cum aici, 
nu-i om care să nu rostească, 
cu nedisimulată mândrie, 
cuvântul “român”. N-ai cum să 
nu te simţi mândru când 
vorbeşti cu un moţ despre ce 
înseamnă să fii român. Îţi va 
vorbi, negreşit, despre Iancu 

cel Mare şi te va întreba dacă 
ai fost acasă la Crăişorul 
Munţilor. Pentru că, pentru 
arieşeni, cum le mai place 
moţilor de pe Valea Arieşului 
să-şi zică, locul în care se află 
casa memorială a patriotului 
paşoptist (în comuna Avram 
Iancu, fostă Vidra) este, fără 
altă discuţie, “acasă la Marele 
Iancu”. Casa Crăişorului 
Munţilor este, de altfel, prima 
casă de la intrarea în comuna 
Avram Iancu, dinspre Câmpeni. 
Nu e o casă de boier, cu toate 
că, se ştie, Iancu nu a fost un 
om sărac. Ea ilustrează însă, 
cât se poate de clar, modul 
firesc, modest, în care înţeleg 
moţii să trăiască, indiferent de 
condiţia lor socială. Aici se 
găsesc, în cămăruţa de sub 
impresionantul acoperiş tipic 
moţesc, ţuguiat, acoperit cu 
şindrile de lemn, câteva din 
obiectele personale ale celui 
care a fost conducătorul 
revoluţiei de la 1848 în 
Transilvania (tunul, săbiile, 
fluierele şi armele). Tot aici se 
găseşte originalul “Testament 
al Iancului”, un document care 
exprimă în doar câteva cuvinte, 
dragostea de neam şi ţară care 
a făcut ca acest moţ din Vidra 
apuseană să devină cel mai 
important simbol al românilor: 
“Ultima mea voinţă ! Unicul Dor 
al vieţii mele e să-mi văd 
Naţiunea mea fericită, pentru 
care şi după puteri am şi lucrat 

până acuma, durere fără mult 
succes, ba tocmai acuma cu 
întristare văd că speranţele 
mele şi jertfa adusă, se prefac 
în nimică. Nu ştiu câte zile mai 
pot avea; un fel de presimţire 
pare că mi-ar spune că viitorul 
este nesigur. Voesc dară şi 
hotărât dispun ca, după 
moartea mea, toată averea 
mea mişcătoare şi 
nemişcătoare să treacă în 
folosul Naţiunii, pentru ajutor la 
înfiinţarea unei academii de 
drepturi, tare crezând că 
luptătorii cu arma legii vor 
putea scoate drepturile Naţiunii 
mele ! Avram Iancu”. 
 
De sus, de pe crestele munţilor, 
dincolo de  izvoarele Arieşului, 
şoseaua coboară, şerpuind prin 
pădurea de foioase, spre satele 
moţilor din Hunedoara. Iar 
traseul te duce, inevitabil, la 
Ţebea. Acolo unde, de lângă 
mormântul lui Iancu, de sub 
gorunul secular, sentimentul de 

a fi român devine unul de o 
mândrie aparte. Aşa încât îţi 
vine să strigi, cât să se audă-n 
Detunatele Apusenilor: “Noi 
suntem români/ Noi suntem aici 
pe veci stăpâni !”  
Dacă vă mai îndoiţi că 
sentimentul de a fi român, de a 
fi patriot, de a fi naţionalist în 
cel mai frumos înţeles al 
termenului este unul depăşit, 
unul fără folos, unul ruşinos, 
faceţi-vă drum pentru a trece, 
fie şi pentru o zi, prin Ţara 
Moţilor. Acolo unde oamenii şi 
locurile, deopotrivă minunate, 
vă vor face să redescopriţi 
bucuria şi mândria de a fi 
români. Zău că merită ! Pe 
cuvânt de... moţ ! 
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DIVERTISMENT 

De când se ştie românul-român şi 
ţara-ţară, Ziua Naţională a 
României a fost prilej de ospăţ 
domnesc pentru toată suflarea 
românească. Şi tot cam de pe 
atunci, de la masa tradiţională nu a 
lipsit niciodată fasolea cu ciolan 
afumat.  
 
Chiar dacă ne aflăm în plin post, 
de Ziua Naţionlă a României este 
musai să ne înfruptăm dintro porţie 
zdravănă de fasole cu ciolan. De 
pe acum toată lumea ştie că cea 
mai bună fasole este cea 
preparată în aer liber la ceaun. 
Dacă aţi ratat oferta autorităţilor 
locale, vă spun sincer că nu este 
de lepădat nici cea preparată în 
casă. Dacă ţineţi să respectaţi 

„tradiţia” noastră atunci cu încă de 
cu seara de dinainte de ospăţ 
puneţi la înmuiat, în apă stătută, 
cam jumătate de kilogram de 
fasole albă cu bobul mare. A doua 
zi, fasolea se aşează în oală şi se 
pune la fiert cu apă. Separat 
punem la fiert un ciolan de porc, 
afumat. Între timp, într-o altă cratiţă 
se pun două linguri de ulei şi se 
călesc o ceapă, o roşie, un ardei 
gras roşu, un morcov dat pe 
răzătoare, toate tăiate cubuleţe. 
Când legumele au devenit 
sticloase, se toarnă peste ele 
boabele de fasole fiartă. Apoi, 
ciolanul fiert şi tăiat bucăţi, se 
adugă, la rândul său, în fasole. 
Pentru un gust mai intens se pune 
şi o parte din supa în care a fiert 

ciolanul. Până acum, nimic 
spectaculos, dar urmează dresul 
ciorbei, care e o adevărat artă şi 
care face mâncarea asta specială 
pentru fiecare regiune românească 
în parte. De pildă, în Moldova este 
obligatoriu să pui şi o cană de 
borş, iar în Ardeal şi Oltenia acesta 
e înlocuit cu zeama de varză acră. 
Se mai pune apoi sare după gust, 
piper, un grăunte de usturoi, foi de 

dafin, cimbru, pătrunjel, iar la 
alegere poţi folosi şi câteva frunze 
de leuştean sau tarhon.  
 
Pentru cei care nu vor să încalce 
postul, fasolea se poate servi şi 
fără ciolan. Este la fel de 
delicioasă.  
 
Poftă bună şi... 
La mulţi ani, România! 

 

Fasole  
cu ciolan 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
- Azi fata mea împlineşte 21 de ani şi 
sunt încântat că este ultima pensie 
alimentară pe care i-o dau, aşa că am 
chemat-o şi i-am zis: “Fetita mea, 
vreau să te duci la maică-ta acasă cu 
cecul ăsta şi să-i spui că e ultimul pe 
care-l mai primeşte în viaţa ei. Te rog 
apoi să vii să-mi spui ce mutră a făcut. 
După un timp fata revine la tatăl său. 
Acesta o ia repejor în primire: 
- Ei, ce ţi-a zis vrăjitoarea de maică-ta 
şi ce faţa a făcut? 
- Mi-a zis că abia aştepta ziua asta ca 
să-ţi spună că nu eşti tu tatăl meu şi să 
vadă ce faţă faci ! 
 
***  
Un bărbat care-şi ofensa mereu soţia, 
cheamă un grup de prieteni să-l 
acompanieze ca să-şi conducă soţia, 
care pleca într-o călătorie la Paris,  la 
aeroport. În faţa tuturor, la despărţire, 
îi spuse cu voce tare:  
- Iubito, nu uita să-mi aduci la 

întoarcere o "mică şi frumuşică 
franţuzoaică". 
Dupa 15 zile, bărbatul o primi la 
aeroport pe soţia sa, revenită de la 
Paris, cu acelaşi grup de prieteni. La 
reîntâlnire, o sărută şi o întrebă, cu 
voce tare:  
- Mi-ai adus franţuzoaica promisă? 
- Dragul jmeu, am făcut tot ce mi-a fost 
cu putinţă ca să-ţi îndeplinesc dorinţa. 
Mai trebuie acum doar să aşteptăm 
puţin ca să se nască fetiţa.  
 
*** 
Neil Armstrong coboară din modulul 
lunar şi vede pe nisipul selenar un tip 
ciudat, cu pălăriuţă mică, neagră, cu 
opinci şi chimir. Creatura întinde 
hotărât mâna către Armstrong: 
- Servus, io mi-s Ion! 
Astronautul, siderat, îl întreabă: 
- Şi de unde eşti tu ? 
- Apăi din Bistriţa, dară. 
- Şi cu ce ai venit aici?! 
- Cu brânză! 

Catrene cu... tâlc 

- Tată, vom vedea noi oare 
Vreo farfurie zburătoare ? 
- O să vedem, de-om încerca 
S-o supărărm pe maică-ta ! 

de Gheorghe Niculescu 

OZN-uri 
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În general, reprezentanţii mediului 
de afaceri din Valea Jiului au o 
oarecare reticenţă, inexplicabilă 
de altfel, de a se prezenta în mod 
public ca piloni ai vieţii sociale din 
această comunitate. Privind din 
acest unghi, decizia preşedintelui 
fondator al grupului de firme 
GEROM de a marca, în mod 
festiv, aniversarea celor două 
decenii de activitate, a repezentat 
un riscant dar, în acelaşi timp, un 
apreciabil demers public.  
Având în vedere acest 
considerent, dar mai ales 
consecvenţa şi puterea de a face 
faţă tuturor provocărilor 
economice şi sociale le ultimilor 
20 de ani, ne determină să-i 
conferim titlul de Premiant al 
Săptămânii domnului dr. ing. 
Aurelian Serafinceanu, preşedinte 
fondator al grupului GEROM. 

Aurelian SERAFINCEANU 
Preşedinte fondator al Grupului de firme GEROM Petroşani 

Liceenii de la Liceul “Retezat” din Uricani au 
demonstrat la “Balul Bobocilor” că sunt şi 
frumoşi, şi isteţi ! 

     Lucian ISPAS 
 
Pentru al doilea an 
consecutiv, tinerii de la Liceul 
“Retezat” din Uricani au pus în 
scenă un spectacol de zile 
mari în faţa colegilor, a 
profesorilor şi părinţilor care 
au umplut sala de spectacole 
a Casei de cultură din Uricani, 
la “Balul Bobocilor”. Ediţia din 
acest an a avut ca temă 
personajele Disney, iar 
bobocii şi boboacele de la 
tânărul liceu uricănean au 
demonstrat că sunt şi frumoşi, 
şi isteţi, dând viaţă unor 
personaje de desene animate, 
în cel mai original mod cu 
putinţă. 
 
Organizat sub coordonarea 
directorului Liceului “Retezat”, 
prof. Vasile Pătrăşcoiu şi cu 
sprijinul Primăriei şi Consiliului 
local al oraşului Uricani, Balul 
Bobocilor reprezintă una 
dintre cele mai apreciate 
manifestări cultural-artistice şi 
de divertisment înscrise în 

calendarul acţiunilor de acest 
fel din oraşul Uricani. Primarul 
oraşului Uricani, Dănuţ 
Buhăescu apreciază că 
“activităţile tinerilor de la liceul 
“Retezat”, numeroase şi 
inedite, nu fac altceva decât 
să confirme că atunci când 
am decis ca toate aceste 
activităţi extraşcolare ale 
tinerilor noştri să fie susţinute 
şi de administraţia locală, am 
făcut o alegere înţeleaptă. 
Sunt mândru de tinerii 
oraşului nostru şi vreau să-i 
felicit pentru verva şi talentul 
lor, pe care ni le 
demonstrează de fiecare dată 
când se iveşte ocazia.” 

      Lucian ISPAS 
 
Proiectul de creaţie pentru 
elevi iniţiat de Şcoala 
Gimnazială nr. 4 din 
Vulcan în memoria 
profesorului Nicolae 
Paliţă, proiect intitulat 
generic “Niciodată 
toamnă nu fu mai frumoasă”,  a 
ajuns cu bine la ediţia cu numărul 15.  
 
Concursurile de creație literară, recitare de poezii şi pictură atrag în 
fiecare an elevi din tot judeţul Hunedoara. Peste 300 de elevi din 
toată Valea Jiului s-au angrenat şi în acest an la aceste competiţii 
care s-au derulat joi, 27 noiembrie, la sediul şcolii. Acţiunea se 
derulează în parteneriat cu Primăria Municipiului Vulcan şi 
urmăreşte să susţină şi să valorifice potenţialul creativ al elevilor din 
ciclul primar şi gimnazial. Rezultatele tuturor competițiilor vor fi 
cunoscute în perioada următoare, după jurizarea tuturor lucrărilor 
elevilor. 
 
“Felicit toţi profesorii Şcolii Gimnaziale nr.4 care s-au implicat cu 
multă dăruire şi în acest an pentru această acţiune frumoasă. De 
asemenea, ţin să felicit şi elevii participanţi pentru că au înţeles că 
orice formă de angrenare competiţională, care are la bază valorile 
creaţiei, este benefică pentru evoluția lor”, a declarat primarul 
municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile, prezent la evenimentul 
elevilor de la Şcoala 4 Vulcan. 

“Niciodată toamnă nu fu mai 
frumoasă” 
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Valeriu Butulescu în limba turcă 
       Lucian ISPAS 
 
La Editura EX PONTO din 
Constanţa, cu sprijinul 
financiar al Uniunii 
Democratice Turce din 
România (UDTR), într-o 
ţinută grafică impecabilă a 
văzut lumina tiparului, în 
ediţie bilingvă, cartea 
KUM VAHALARI (OAZE 
DE NISIP), alcătuită din 
700 de aforisme semnate 
de Valeriu Butulescu.  

Din prefaţa semnată de 
Vildan Sadâc Ustundag 
cităm: „Câştigând de două 
ori Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România 
pentru dramaturgie, 
Valeriu Butulescu s-a 
impus ca autor dramatic, 
înregistrând nu mai puţin 

de 35 premiere teatrale, în 
ţară şi peste hotare. 
Totuşi, teatrul său rămâne 
în umbra creaţiei sale 
aforistice, care a căpătat o 
neaşteptată amploare 
internaţională în ultimele 
decenii. Alex. Ştefănescu 
în „Istoria literaturii 
române contemporane” 
declara traducerile 
aforismelor lui Valeriu 
Butulescu, drept 
„performanţă nemaiatinsă 
de un autor român” , iar 
preşedintele Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti, 
dramaturgul Horia Gârbea 
îl numeşte fără ezitare pe 
Valeriu Butulescu drept, 
„cel mai tradus scriitor 
român în viaţă”. 

Referindu-se la noua sa 

carte, Valeriu Butulescu a 
declarat: „Mă bucur că 
aforismele mele sună 
atractiv şi în turcă. 
Desigur, meritul principal 
este al celor două distinse 
traducătoare, dar şi al 
UDTR care, în plină criză, 
nu ezită să susţină 
financiar cultura scrisă. ” 


